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Doç. Dr. MUSTAFA AYDIN

UFRAD Franchising Derneği
Genel Başkanı • UFRAD President

Kıymetli Dostlar,

Dear Friends,

Franchise Dünyası dergimizin yeni sayısında sizlerle tekrar bir araya
gelmekten mutluluk duymaktayız.

We are happy to get back together with you in the new issue of our magazine,
”Franchise World”.

Daha önce hiç tecrübe etmediğimiz zorluk ve sıkıntılarla sınandığımız
2020 yılını UFRAD ailesi olarak birbirimize destek olarak ve çözümler
üreterek atlatıyoruz.

As the UFRAD family, we are overcoming the year 2020, when there were
never before so many difficulties and troubles, by supporting each other and
producing solutions.

2020 yılında maalesef tüm Dünyanın etkilendiği Covid 19 salgını ile
UFRAD olarak bizler de sektörde yaşanan sorun ve çözüm önerilerini
ilgili mercilerle paylaşarak markalarımıza sadece yurtiçinde değil global
düzeyde de “markalaşma” fırsatı sağlıyoruz. Birçoğuna olumlu dönüşler
ve uygulama kolaylıkları sağlanmasına UFRAD olarak vesile olduğumuz
için çok mutluyuz. Bu dönemde hem kamu, hem sektör paydaşları hem
de üyelerimiz ile çok yakın temasta olarak, hazırladığımız raporlar,
webinarlarımız ve istişare toplantılarımız ile markalarımızın sesi olduk.
2021 yılında da çalıştaylarımıza, yönetim kurulu toplantılarımıza, yuvarlak
masa toplantılarımıza hız kesmeden devam etmek, sektörel araştırma ve
raporlar ile ilgili kamu kuruluşlarına bilgi sağlamak ve UFRAD Franchise
Akademisi ile sektörümüzün ihtiyaç duyduğu çeşitli eğitimleri sunmak
her yıl olduğu gibi öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

As UFRAD, we share the problems and solution suggestions in the sector
with the relevant authorities and provide opportunity our brands to “ being
brand” not only at national but also at a global level in 2020 with the Covid 19
outbreak, which unfortunately affected the whole world. We are very happy
to be instrumental in providing positive feedback and application facilities to
many of them. During this period, we became the voice of our brands with the
reports we prepared, our webinars and consultation meetings, in close contact
with both the public, industry stakeholders and our members. It is among our
priority targets as every year that to continue our workshops, Board of Directors
meetings and roundtable meetings, provide information to public institutions
about sectoral research and reports and trainings that our sector needs with the
UFRAD Franchise Academy in 2021 without slowing down.

52 ülkenin üyesi olduğu Dünya Franchise Konseyi-WFC ve 15 ülkenin
üyesi olduğu Asya Pasifik Franchise Konfederasyonu-APFC geçmiş
Dönem Başkanlıkları, Avrupa Birliği Üyesi ve Üyelik sürecindeki
ülkelerin üyesi olduğu Avrupa Franchise Federasyonu-EFF Yönetim
Kurulu üyeliği gibi üst düzey uluslararası görevlerimizin yanında;
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK Kurucu Kuruluş Üyeliği, TİM,
MUSIAD, TUSIAD ve benzer kuruluşlarla sektörel kurul üyelikleri ile
Franchise markalarını bir araya getiren Derneğimiz ve Dünyanın en
büyük franchising fuarlarından biri olan, Bayim Olur musun Franchising
Fuarımız 25-28 Kasım 2021 tarihleri arasında CNR Fuar Merkezinde
ziyaretçileri ile buluşarak Türkiye pazarını Dünya’ya tanıtma fırsatı
sunmaya devam edecek.

Our association that brings together Franchise brands with with similar
organizations such as Foreign Economic Relations Board - DEIK Founding
Institution Membership, TIM, MUSIAD, TUSIAD and sectoral board memberships;
in addition to our high-level international duties such as being a member of the
European Franchise Federation-EFF Board of Director who have European Union
members and the countries in the membership process, past presidencies of
the World Franchise Council-WFC who have 52 countries members, and the Asia
Pacific Franchise Confederation-APFC, who have 15 countries members. Also we
will continue to offer the opportunity to introduce Turkish market to the world
with the one of the biggest franchising fairs in the world “Be My Dealership” Fair
which meet its visitors at CNR Exhibition Center between 25-28 November 2021.

Sizleri de bu yolculukta her daim yanımızda görmekten mutluluk
duyuyoruz…

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

Hepinize sağlık ve başarı dolu günler diliyorum.

I wish you all days full of health and success.

Sevgi ve Saygılarımla,

Love and respect,
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UFRAD ŞUBAT AYI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
BKE’DE GERÇEKLEŞTİ
UFRAD FEBRUARY BOARD MEETING WAS HELD IN BURSA KEBAP EVİ
Bursa Kebap Evi Merkez Ofis’de gerçekleştirilen UFRAD Şubat Ayı Yönetim Kurulu Toplantısında,
15. Olağan Genel Kurul hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca toplantıda 3’üncüsünü
gerçekleştirilecek UFRAD Franchising Zirvesi hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.
The views and ideas discussed about 15th Ordinary General Assembly in
UFRAD February Board Meeting. Also, they shared the informations about 3rd
Franchising Summit.
UFRAD Şubat Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cem Helvacı, Bursa Kebap Evi / Yeni Güneşli Merkez ofis ev
sahipliğinde gerçekleştirildi. 45 milyar dolarlık ticari işlem hacmine
sahip Türkiye Franchising sektörünün tek temsilcisi olan Derneğimiz,
26 Mart Perşembe günü Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu’nun belirleneceği UFRAD 15. Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirecek.

UFRAD February Board Meeting, which was held in BKE, hosted by
Baord Member of UFRAD, Cem Helvacı, Bursa Kebap Evi/ Güneşli.
Our Association, which has a commercial transaction volume of $ 45
billion and is the only representative of the Turkish Franchising industry
will hold the UFRAD 15th Ordinary General Assembly Meeting on
Thursday, March 26, where the New Management and Audit Board will
be determined.

Aynı gün Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel’de eğitimden
gıdaya, tekstilden dayanıklı tüketime, otomotivden hizmet sektörlerine
kadar birçok alandaki lider markaları ulusal ve uluslararası platformlarda bir araya getirecek etkinliklerinden en önemlisi olan III. UFRAD
Franchising Zirvesi’ ni organize edecek. Sadece UFRAD Üyelerinin
arasından seçilecek Franchising Ödülleri bu güzel atmosferde sahiplerini bulacak. Çalışmalarına hız kesmeden devam eden UFRAD, 2224 Mart tarihlerinde de bir delagasyon heyeti olarak Paris Fuarı’na
katılmayı planlamakta.

It will organize the III. UFRAD Franchising Summit at the Renaissance
Istanbul Polat Bosphorus Hotel on the same day and bring together
leading brands in many fields from education to food, textile to
durable consumption, automotive to service sectors, on national and
international platforms. Franchising Awards, which will be selected
only among UFRAD Members, will find their owners in this beautiful
atmosphere. Continuing its work without slowing down, UFRAD plans to
participate in the Paris Fair as a delegation committee on March 22-24.

UFRAD Yönetim Kurulu Üyelerine adeta ziyafet yaşatan Bursa Kebap
Evi, Cem Helvacı’ya ev sahipliği için teşekkürlerini sunan Doç. Dr.
Mustafa Aydın başkanlığında Şubat ayı Yönetim Kurulu toplantısı tüm
katılımcıların dilek ve temennileri ile sona erdi.

Bursa Kebap Evi served a feast for the members of the UFRAD Board
of Directors and Assoc. Prof. Mustafa Aydın extended his thanks to Mr.
Cem Helvacı for hosting and February Board of Directors meeting was
ended with best wishes and requests of all the participants.
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PANDEMİ SONRASI HUKUKİ SÜREÇ NASIL OLACAK?
HOW WILL BE THE LEGAL PROCESS AFTER THE PANDEMIC ?
UFRAD tarafından dördüncüsü gerçekleştirilen webinarın konusu “Pandemi Sonrası Hukuki
Süreç” oldu. UFRAD üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen webinar da Hukuk Kurulundan
Avukat Süleyman Soysal, Avukat Hilmi Özalp, Avukat Bayla Akpınar aşağıdaki görüş ve
deneyimlerini üyelerle paylaştılar.
The theme of 4th webınar held by UFRAD was “how will be the legal process after the
pandemic” . Lawyer Süleyman Soysal, Hilmi Özalp, Bayla Akpınar shared their views and
experiences below with intense participation of UFRAD members in the webinar.

Mücbir sebep
Mücbir sebep sayılması için a) olağandışı, öngörülemeyen, tahmin
edilemeyen, karşı koyulamayan, b) borçludan kaynaklanmayan,
borçlunun ortadan kaldıramayacağı, c) taahhüdü yerine getirilmeye
engel bir durum oluşmalı. Borçlar Kanununda mücbir sebep yok,
yükümlülüklerin kalkması hakimin takdirine bağlı. Pandemi genel
olarak mücbir sebep sayılabilir, ancak işi salgından etkilenmeyenler
veya salgın başladıktan sonra sözleşme yapanlar için sayılmaz. Örneğin devletin lokantaları kapatmasını mücbir sebep olabilir, paket
servis yapanlar için olmayabilir. Her olay ayrı değerlendirilecek, davalar açılıp sonuçlandıkça içtihat oluşacak.
Alışveriş merkezinin kapanması
Kiraya veren “kullanıma elverişli durumda bulundurmak” zorundadır (BK 301). AVM yönetimin kararı ile kapanmışsa kullanıma elverişli olmadığı için kira istenemez. Uzun süre kapanırsa kiracının
tazminat istemesi bile söz konusu olabilir. AVM açıldıktan sonra kiracı açmasa bile kira borcu doğar (BK 324).
Aşırı ifa güçlüğü
Salgın nedeniyle müşteri sayısı ve satış çok düşerse, kiracı kiranın
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Force Majeure
In order to be considered as force majeure, a) extraordinary,
unpredictable, unforeseen, irresistible situation, b)
not arising from the debtor, which the debtor cannot
eliminate, c) a situation that prevents the fulfillment of the
commitment must occur. There is no force majeure in the
Code of Obligations, the removal of the obligations is at the
discretion of the judge. The pandemic can be considered
force majeure in general, but not for those whose business
is not affected by the pandemic or those who have
contracted after the epidemic started. For example, it may
be a force majeure for closing restaurants by the state,
but not for take-out package services.Each event will be
evaluated separately, and case law will emerge as the cases
are opened and concluded.
Closing of Shopping Mall
The lessor is obliged to “keep it in a suitable condition to
use” (Code of Obligations in Turkey, 301). If it closed by the
management of shopping mall, the rent can not be requested
because it is not suitable for use. Even if it closes for a long

indirilmesi için uyarlama davası açabilir. Ancak haklılığını kapsamlı
bir çalışma ile ispat etmesi gerekir. Aşırı ifa güçlüğü maddesinden
(BK 138) yararlanmak için a) sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir
durum olması, b) borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya
çıkması, c) sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut koşulların, borçlunun ifasının dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede aleyhte
değişmesi, d) borcun henüz ifa edilmemiş veya haklar saklı tutularak ifa edilmiş olması gerekir. Kira ve diğer sözleşmeler için uyarlama, cayma, fesih talep edilebilir.
Uyarlama davası
Uyarlama davası salgın sonrası işler düştüğü için açılırsa, işletmenin bulunduğu yerde yaya veya araç sayısının azaldığı, sektörde genel olarak ciroların ve karların düştüğü vb. hususlar belgelenerek
hakim ikna edilmelidir. Uyarlama davası açıldığında makul gerekçe
gösterilir, makul kira ödenir, tedbir kararı alınırsa kiraya veren dava
sonuçlanana kadar icra takibi yapamaz. Tahliye nedenleri bellidir,
uyarlama davası açıldığı için kiracı tahliye edilemez.
İcra işlemleri
CB kararnamesi ile icra ve haciz işlemleri 15 Haziran’a kadar
donduruldu. Fatura kesilmemiş, kira ödenmemiş, talep edilmemiş
olsa bile, kiraya veren kiradan vazgeçtiğini yazılı bildirmediyse, 15
Haziran’dan sonra geriye yönelik kira talep edilirse ödemek zorunda kalınabilir.
Fesih İşlemleri
Kira sözleşmesinin mücbir sebep veya aşırı ifa güçlüğü nedeniyle
tazminat ödemeden feshi, pandemi yasakları döneminde haklı gerekçeye dayanacağı için mümkün. Sonradan feshedilirse gerekçenin belgelenmesi gerekir. Her durumda ödenecek tazminat mülkün
kiraya verilebileceği makul süreyi aşmaz, ilgili Yargıtay kararlarına
bakıldığında bu süre 3 ay civarında beklenmeli.
Pandemi sonrası Bildirim
Mücbir sebep veya aşırı ifa güçlüğü nedeniyle kirayı ödememek
veya indirmek isteyen kiracının bildirimde bulunması gerekir. Kirayı tam veya kısmi yatırırsa itiraz hakkını saklı tuttuğunu belirtmesi
gerekir. Kiraya veren kira istemediğini söylese bile, ne süreyle ne-

time, the tenant might ask for compensation. However, after
shopping mall opened, if tenant does not opened, rent debt
arises (Code of Obligations in Turkey, 324).
Excessive Fulfillment Difficulties
If the number of customers and sales drop too low due
to the epidemic, the tenant can file an adaptation case for
the reduction of the rent. However, he/she must prove its
justification with a comprehensive study. In order to benefit
from the article of excessive fullfillment difficulty (Code
of Obligations in Turkey,138). A) an extraordinary situation
that was not foreseen and unexpected by the parties at the
contract time. B) arising from not reason caused by the
debtor. C) changing the current conditions at the time of the
contract to the extent that the performance of the debtor
is against the rules of honesty D) The debt has not been
executed yet or must have been executed with reserved
rights. Adaptation, withdrawal and termination may be
requested for rent and other contracts.
Adaption Case
If the adaptation case is opened because the jobs have
fallen after the epidemic, the number of pedestrians or
vehicles in the location of the business decreases, turnover
and profits in the sector generally fall, etc. the matters
must be documented and the judge persuaded. When
an adaptation lawsuit is filed, a reasonable justification is
shown, reasonable rent is paid. If the injunction is taken, the
lessor can not execution for debt until the case is concluded.
The reasons for evacuation are clear, the tenant cannot be
evacuated as an adaptation case has been filed.

Enforcement Operations
Execution and foreclosure procedures were frozen until
June 15 with the Presidental Decree. Even if the invoice
has not been out, the rent has not been paid, if the lessor
has not given a written notice that he/she has given up the
rent, she may be obliged to pay if the retrospective rent is
requested after 15 June.
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den vazgeçtiğini yazılı bildirmesi gerekir. Yazılı bildirim a) noterden
b) taahhütlü mektupla c) imza karşılığı d) banka dekontunda açıklamayla yapılabilir. Kiraya veren yazılı bildirim yapmamışsa, kiracı
sözlü mutabakatı yazılı teyit edebilir. Kiracının kirayı ödemiş olması,
takip eden kirada itiraz hakkını ortadan kaldırmaz (Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararı 24/01/2019). Yazılı bildirim yoksa kiracı sözleşme
koşullarını itirazsız kabul etmiş sayılır.

Abolitionary
Abolutionary of the lease contract without compensation
due to force majeure or excessive performance difficulties is
possible as it will be justified during the period of pandemic
bans. In any case compensation to be paid does not exceed
the reasonable time rented property, according to supreme
court decisions, this time should be waited about 3 months.

Borçlar Kanunu yeni maddeleri
Borçlar kanununda 8 yıllık geçiş süresi 1 Temmuz 2020’de dolacak
ve yürürlüğe girecek maddeler var. BK 323: işyeri, kiracılarına sözleşmesini devretme imkanı veriyor. Kiraya verenin reddetmesi için
haklı gerekçe göstermesi gerekiyor. Devreden 2 yıl süreyle müteselsil sorumlu tutuluyor. BK 325: kiracının erken feshi durumunda kiralama için gerekecek makul süre kadar kira ödemesi, yerine kiracı
bulursa ödememesini getiriyor. BK 331: kiracı veya kiraya verenin
“kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hâle getiren önemli
sebeplerin” varlığı durumunda, bildirim süresine uyarak feshetmesine imkan veriyor. BK 340: kiracının yararı olmadıkça, kira ile bağlantılı borç doğuran sözleşme yapılmasını yasaklıyor.
BK 342: en fazla 3 aylık kira kadar depozito alınmasını ve bankada
vadeli tasarruf hesabında tutulmasını, müşterek taleple veya hakim
emriyle iadesini, kıymetli evrakın bankada depo edilmesini öngörüyor. BK 343: kira sözleşmesi yenilenirken kira bedeli dışında kiracı
aleyhine değişiklik yapılmasını yasaklıyor.
BK 344: kiranın yıllık artışını TL için son 12 ayın tüketici enflasyon
oranıyla sınırlıyor ve beşer yıllık dönemlerle uyarlamaya izin veriyor.
Dövizle belirlenmişse kira 5 yıl değişmiyor. Bu madde dövizin hızlı
artışı nedeniyle 2019 yılında erken devreye alındı.
BK 346: kiracıya kira ve yan giderler dışında ödeme yükümlülüğü
getirilmesini yasaklıyor. Cezai şartı ve kalan kiranın tamamının istenmesini yasaklıyor. BK 354: kiracı aleyhine hukuk yoluyla sözleşme feshini gerektirecek değişiklikleri yasaklıyor.

Notifications after Pandemic
The tenant whose want to decrease rent or pay no rent, need
to make a legal notice because of the force majeure and
excessive fulfillment. If he/she full or partial deposit rent,
must indicate that it reserves the right to appeal. Even if the
lessor who does not want take money, he/she must notify with
written notice how long and why. Written notification can be
made by a) notary public b) registered letter c) with signature
d) with bank receipt. If the lessor has not made a written
notification, the tenant can verbally confirm the agreement
in writing. The payment of the rent does not remove the right
to appeal the following rent (Supreme Court 3rd Legal Office
decision 24/01/2019). If there is no written notification, the
tenant is deemed to have accepted the terms of the contract
without objection.
New Articles about Code of Obligations
There are articles in the Code of Obligations that will expire
on July 1, 2020, with an 8-year transition period.
Code of Obligations in Turkey,323: The company give contract
transfer opportunity to their tenants. The lessor must justify
the refusal, the transferor is held responsible for 2 years.
Code of Obligations in Turkey,325: In the event of the tenant’s
premature termination, the rent payment for the reasonable
time required for the rental, instead, the failure to pay if the
tenant finds it.
Code of Obligations in Turkey,331: It allows the tenant or lessor
to terminate the lease in accordance with the notice period, in
the presence of “important reasons that make the continuation
of the lease unbearable for her/ him”
Code of Obligations in Turkey,340: It prohibits the execution of
lease-related debt contracts. unless there is benefit for the
tenant. Code of Obligations in Turkey,342: It envisages that a
deposit of up to 3 months’ rent is taken and kept in the time
savings account at the bank, the return by joint request or the
order of the judge, and the deposit of the negotiable documents
in the bank. Code of Obligations in Turkey,343: While the lease is
renewed, it prohibits making changes against the tenant, except
for the rental fee. Code of Obligations in Turkey,344: It limits the
annual increase in rent to the consumer inflation rate of the last
12 months for TL and allows adjustment in five-year periods. If
determined in foreign currency, the rent does not change for 5
years. This item was put into use early in 2019 due to the rapid
increase in foreign currency.
Code of Obligations in Turkey 346: It prohibits tenant obligation
to pay other than rent and ancillary expenses. The penalty
clause prohibits claiming all the remaining rent. Code of
Obligations in Turkey,354: It prohibits changes that require
legal termination against the tenant.

UFRAD - BMD ORTAK BASIN BİLDİRİSİ YAYIMLADI
UFRAD AND BMD PUBLISHED ‘THE JOINT PRESS DECLARATION
Mayıs Ayında Franchise Sektörü ve Markaların iki büyük temsilcisi UFRAD ve
Birleşmiş Markalar Derneği “Korona süreci ve sonrasındaki sorun ve çözüm önerileri” için bir
araya gelerek ortak basın bildirisi yayımladı.
Franchising sector and two big representative of brands, UFRAD and BMD,
published joint press declaration for “ problems and solutions in pandemic and
further process.”
UFRAD ve Birleşmiş Markalar Derneği “Korona süreci ve sonrasındaki sorun ve çözüm önerileri” konusunda ortak bir basın
bildirisi yayınlayarak konu hakkındaki görüşlerini kamuoyuyla
paylaştı. İki dernek ortak yol haritası belirledi.

The UFRAD and BMD shared their views on the issue by
publishing a joint press decleration on “the corona process,
its subsequent problems and solution suggestions”. The two
associations have determined a common road map.

Buna göre UFRAD ve BMD’nin ortaya koyduğu “tedbirler paketi”
şöyle:
• Salgın nedeniyle devlet veya sahipleri tarafından kapatılan işletmelerin “mücbir sebep” kapsamında 3 ay daha değerlendirilmesi.
• İşyeri kiracılarına 2020 sonuna kadar tazminatsız, ihbar süresiz bir kereliğine mahsus fesih hakkı tanınması.
• Kira alacakları için icra işlemlerinin 30 Eylül’e kadar ötelenmesi.
• COVID-19 kapsamında getirilen otel ve lokanta standartlarının
kafeler ve AVM’lerdeki “Food Court” olarak adlandırılan yemek
alanları için de geçerli olması, AVM’lerin açık alanlarında yeme
içme alanları oluşturulması.
• Kısa çalışma ödeneği süresinin 3 ay daha uzatılması.
• Vergi borcu yapılandırması bozulanlar için düzeltme olanağı
sağlanması.
• Çok yüksek olan AVM ortak giderleri kiracıların mutabakatıyla
açık, net ve şeffaf olarak belirlenmesi, ortak giderlere bir üst
sınır konulması.
• AVM’ler açılsa bile, isteyen kiracılara kendi değerlendirmelerine dayanarak kapalı kalabilmelerine izin verilmesi.
• İşletmelerden, kapalı oldukları sürece kira alınmaması ve açıldıktan sonra ciro üzerinden kira alınması. Gerekirse Ağustos ayı
sonunda cirolara bakılarak durumun tekrar değerlendirilmesi.

Accordingly, the measures package as follows by UFRAD and
BMD;
• Due to pandemic, evaluating of the enterprises closed by the
state or their owners within the scope of “force majeure” for 3
more months.
• Right to terminate for business tenants by the end of 2020
without compensation, notification indefinitely,for once.
• Postponement of execution procedures for lease receivables
until 30 September.
• The hotel and restaurant standards introduced within the
scope of COVID-19 are also valid for the food courts called
“Food Courts” in cafes and shopping malls, creating eating and
drinking areas in the open areas of shopping malls.
• Extension of the short time work allowance for another 3
months.
• Providing opportunity for those whose tax debt structuring is broken.
• Determining the very high shopping mall expenses in an
open, clear and transparent manner with the agreement of the
tenants, placing an upper limit on common expenses.
• Allowing tenants who wish to remain closed based on their
own evaluations, even if the shopping malls are opened.
• No rent from businesses as long as they are closed, and
rent on turnover after opening. If necessary, reevaluating the
situation by looking at turnovers at the end of August.
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UFRAD VE TİM ORTAK İSTİŞARE
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ
UFRAD AND TIM HELD A JOINT CONSULTATION MEETING
UFRAD tarafından organize edilen toplantıda, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle
ve UFRAD Yönetim Kurulu üyeleri Webinar’da bir araya gelerek ‘Franchising Sektörünün
Pandemi süreci ve sonrasını’ kapsamlı bir şekilde konuştular.
In the meeting which was held by UFRAD, Chairman of Turkish Exporters Assembly, İsmail
Gülle and UFRAD BOARD Members came together in the Webinar and they talked about
“ The Franchising Sector’s Pandemic process and its aftermath” comprehensively.
UFRAD Genel Başkanı Doç.Dr. Mustafa Aydın’ın organize ve Başkanlığında, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Sayın İsmail Gülle ile UFRAD Yönetim Kurulumuz ‘Franchising Sektörünün Pandemi süreci ve sonrasını’ kapsamlı bir şekilde ele aldılar.
Markalı İhracatın öneminin karşılıklı
istişare edildiği toplantıda:
• TİM çatısı altında faaliyetlerini yürüten Türkiye
Tanıtım Grubu-TTG bünyesinde UFRAD olarak katkı
sağlamamız,
• TIM Inovasyon Haftası ve diğer TIM faaliyetlerinde aktif
yer almamız,
• TIM Akademi ve UFRAD Franchising Akademisi arasında
işbirlikleri geliştirmemiz konularının yanında;
• AVM mağaza kiralarının yıl sonuna kadar ciro üzerinden
alınması,
• Devlet eliyle kapatılan işletmelere 1 yıl geri ödemesiz,
2 yıl vadeli kredi imkanı,
• Yurtdışında bulunan mağazalara bu dönemde ekstra destekler sağlanması taleplerimizi de kendilerine arz ettik.
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Chairman of Turkish Exporters Assembly, İsmail Gülle and
UFRAD Board Meeting discussed “ The Franchising Sector’s
Pandemic process and its aftermath” comprehensively,
under the presidency of UFRAD President Assoc. Prof.
Mustafa Aydın.
In the branded exporters meeting;
• Our contribution as UFRAD carrying out their activities
under the roof of TIM-TTG within Turkey Promotion Group
• Our active participation in TIM Innovation Week and other
TIM activities,
• In addition to developing collaborations between
TIM and UFRAD Franchising Academy,
• Taking the shopping mall store rents on turnover
until the end of the year,
• 1-year non-repayment, 2-year loan opportunity
for enterprises closed by the state,
• During this period, we submitted our requests
for extra support to the brands abroad.
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UFRAD VE DEİK ORTAK İSTİŞARE
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ
UFRAD- TURKISH FRANCHISE ASSOCIATION AND DEİK-FOREIGN ECONOMIC
RELATIONS DELEGATION HELD A JOINT CONSULTATION MEETING
Haziran Ayının başında online olarak gerçekleştirilen istişare toplantısında UFRAD Yönetim
Kurulu Üyeleri ve DEİK Heyeti, sektörün ve markaların yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini ele
aldı.
UFRAD Board of Directors and the DEİK Delegation discussed the problems faced by the
industry and brands and their solution suggestions in the Consultation Meeting held online at
the beginning of June.
UFRAD Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın organizesi ve
Başkanlığında,
UFRAD Yönetim Kurulu, 2 Haziran 2020 Salı günü, Kurucu Kuruluş üyesi olduğumuz,
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve Heyeti ile sektörümüzün ve markalarımızın sorunları, çözüm önerileri ortak çalışmaların değerlendirildiği kapsamlı bir toplantı
gerçekleştirilmiştir.
Toplantı kapsamında;
1. Devlet tarafından bu süreçte kapatılan işletmelerin “mücbir
sebep” kapsamının uzatılması,
2. Devlet eliyle kapanan işyerlerine 2020 sonuna kadar tazminatsız, ihbar süresiz fesih hakkı tanınması,
3. Devlet tarafından kapatılan işletmelere 3 kira tutarı kadar, 1 yıl
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The UFRAD Board of Directors held a comprehensive meeting
on Tuesday, June 2, 2020, with Nail Olpak, the President of
the Foreign Economic Relations Board (DEIK),which we are
a member of the Founding Institution, and his delegation,
where the problems of our sector and our brands, solution
proposals, and joint efforts were evaluated under the
presidency of UFRAD President Assoc. Prof. Mustafa Aydın.
In the meeting;
• Extending the “force majeure” scope of enterprises closed
by the state during this period,
• Granting the right to terminate the offices closed by the
state without compensationand warning until the end of
2020,
• Offering two-year dated credit opportunity,1 year non-

geri ödemesiz, 2 yıl vadeli kredi imkanı sunulması,
4. Kısa çalışma ödeneği süresinin 3 ay daha uzatılması,
5. Vergi ve stopaj ödemelerinin 3 ay daha ertelenmesi,
6. Vergi borcu yapılandırması bozulanlar için düzeltme olanağı
sağlanması,
7. Eximbank reeskont kredilerinin erteleme süresinin 3 aydan 6
aya çıkarılması,
8. Nisan, Mayıs ve Haziran ayında ertelenen kredi ödemelerinin
3 ay daha ertelenmesi,
9. Yurtdışında mağazaları olan üyelerimizin ilgili ülkede gerekli
mercilere ulaşmada veya ihtiyaç duydukları destekleri almada
desteklenmesi,
10. İlgili ülke konseyleri ve DEİK karşı ülke temsilcileri aracılığıyla DEİK tarafından markalarımıza destek verilmesi,
11. Hukuki ve finansal konularda destek sağlayabilecek karşı
ülkedeki iletişim bilgilerinin DEİK tarafından üyelerimizle paylaşılması,
12. Çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen etkinliklerde markalarımızın özel tanıtımının yapılması,
13. Bu dönemde online ikili veya çoklu görüşme toplantıları gerçekleştirilmesi. Hedef ülkelerden yatırımcılara önceden yapılacak bir duyuru çağrı ile online olarak markalarımızla görüşmelerin DEİK eliyle sağlanması,
14. Özellikle yurtdışında yaşayan Türklerin üyesi olduğu DTİK
kapsamında markalarımızın tanıtılması. DTİK toplantı ve görüşmelerinde markalarımıza özel oturum, sunum ve görüşme
imkanları, fiziki toplantılar başladığında stant açma fırsatlarının
artırılması,
15. Oluşturulacak ortak çalışma grubu ile yurtdışı pazarlar ve
hedef ülkeler hakkında araştırmalar ve raporlar hazırlanması
gibi konularda görüş, öneri ve taleplerimiz iletilerek karşılıklı bilgi
alışverişinde bulunulmuştur.

refundable, up to 3 rent amount to the enterprises closed by
the state.
• Extending of the short work allowance for 3 more months,
• Delaying of tax and stoppage payments for 3 more months,
• Providing correction opportunity for those whose tax debt
structuring is broken,
• Increasing the deferral period of Eximbank rediscount
credits from 3 months to 6 months,
• Delayed credit payments for 3 more months in April, May,
June
• Supporting our members who have stores abroad in
reaching the necessary authorities in the relevant country or
getting the support they need,
• Supporting our brands by DEIK through relevant country
councils and DEİK counter country representatives,
• Sharing the contact informations of the opposite country
with our members by DEİK that can provide support in legal
and financial matters,
• Special promotion of our brands at events held in various
countries,
• Holding online bilateral or multiple meetings during
this period. Providing online calls to investors from target
countries with a pre-announcement call via DEIK,
• Promotion of our brands within the scope of DTİK, of
which Turks living abroad are members. Special sessions,
presentations and negotiations for our brands in DTİK
meetings, increasing the opportunities to open stands when
physical meetings begin,
• We exchanged information by communicating our opinions,
suggestions and requests on issues such as researches and
reports on foreign markets and target countries with the joint
working group to be formed.

Gündeme getirilen tüm bu konular DEİK ve UFRAD arasında
oluşturulacak Çalışma Grubu ile UFRAD Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından titizlikle takip edilecektir.

All these issues brought to the agenda will be meticulously
followed by the Working Group to be established between
DEIK and UFRAD.
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UFRAD VE TİCARET BAKANLIĞI
ORTAK İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ
UFRAD AND MINISTIRY OF COMMERCE HELD A JOINT CONSULTATION MEETING
Mayıs Ayında zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilen toplantıya Ticaret Bakanlığı yetkilileri
ve UFRAD Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Toplantıda franchising sektörüne ilişkin temel sorunlar
ve çözüm önerileri değerlendirildi.
Officials of the Ministry of Commerce and UFRAD Board Members attended the meeting held
in May over zoom. The problems, solutions and suggestions were evaluated about franchising
sector in the meeting.
T.C. Deputy Minister of Trade Gonca Yılmaz Batur, Domestic Trade
General Manager Adem Başar, General Manager of Foreign Investment
Emel Emirlioğlu, Eximbank Deputy General Manager Çağrı Altındağ
and with the participation of the relevant Department Heads, evaluated
the main problems and solution suggestions regarding the Franchising
sector at the Ministry of Trade-UFRAD Meeting.

Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşen T.C. Ticaret Bakanlığı- UFRAD Toplantısında bir
araya gelen Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, İç Ticaret Genel Müdürü Adem
Başar, Serbest Bölge Yurtdışı Yatırım Genel Müdürü Emel Emirlioğlu, Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Çağrı Altındağ ve ilgili Daire Başkanlarımızın katılımı ile, Franchising sektörüne ilişkin temel sorun ve çözüm önerileri değerlendirildi.
Toplantımızda Özet olarak;
1. Devlet tarafından bu süreçte kapatılan işletmelerin “mücbir sebep” kapsamında değerlendirmesi,
2. İşyeri kiracılarına 2020 sonuna kadar tazminatsız, ihbar süresiz fesih hakkı tanınması,
3. Kira alacakları için icra işlemlerinin 30 Eylül’e kadar ötelenmesi,
4. Devlet tarafından kapatılan işletmelere 3 kira tutarı kadar, 1 yıl geri ödemesiz, 2 yıl vadeli
kredi imkanı sunulması,
5. Covid 19 kapsamında getirilen otel ve lokanta standartların kafe ve AVM Food Courtlar
için de geçerli olması, AVM açık alanlarda yeme içme alanları oluşturulması,
6. Kısa çalışma ödeneği süresinin 3 ay daha uzatılması,
7. Vergi ve stopaj ödemelerinin 3 ay daha ertelenmesi,
8. Vergi borcu yapılandırması bozulanlar için düzeltme olanağı sağlanması,
9. Çok yüksek olan AVM ortak giderlerinin kiracıların mutabakatıyla açık, net ve şeffaf belirlenmesi,
10. AVM’lerde işletmelerin kapalı olduğu sürece kira alınmaması ve açıldıktan sonra ciro
üzerinden kira alınması, gerekirse Ağustos ayı sonunda cirolara bakılarak durumun tekrar
değerlendirilmesi,
11. Caddelerdeki mülk sahiplerinin kapalı kalınan sürede kira almaması, sonrasında ise
%25 indirim uygulanması,
12. GEKAP Beyannamelerinin 2021 sonuna kadar alınmaması,
13. Eximbank reeskont kredilerinin erteleme süresinin 3 aydan 6 aya çıkarılması,
14. Nisan, Mayıs ve Haziran ayında ertelenen kredi ödemelerinin 3 ay daha ertelenmesi,
15. Gıda sektöründe yaşanan ciddi stok ziyanlarında firmalara destek kredileri verilmesi,
16. Cadde kiralarında mülk sahipleri tarafından %25 indirim yapılması hakkında taleplerimiz iletilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.
Sayın İç Ticaret Müdürümüz Adem Başar ile Genel Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Aydın tarafından sonrasında yapılan özel bir toplantı ile de özellikle AVM’lerde ciro üzerinden kira
alımı ile ortak giderlerin kiracı ile birlikte belirlenerek açık ve şeffaf bir sistem uygulanması konularında gerekli düzenlemelerin yapılacağı yönünde Bakanlığımızdan olumlu görüş
alınmıştır. Gündeme getirilen tüm bu konular UFRAD Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu
Üyeleri tarafından titizlikle takip edilecektir.
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In summarize at meeting;
• The evaluation in scope of “force meajure” of closed businesses by
state during this process,
• Providing tenants of workplaces with the right to terminate without
compensation until the end of 2020,
• Postponement of execution procedures for lease receivables until
September 30,
• Offering deferred loan facility for two year up to 3 rent amount and 1
year nonrepaymenyt.
• The hotel and restaurant standards introduced within the scope of
Covid 19 are also valid for cafe and shopping mall food courts,
• Extension of short work allowance process for more 3 months,
• Postponent of tax and stoppage payments for more 3 months,
• Providing correction opportunity for those whose tax debt structure
is broken
• Determining very high shopping mall expenses in an open, clear and
transparent manner with the agreement of tenants,
• Not receiving lease when businesses closed in the shopping centers,
also taking a lease on the turnover after opening, even if necessary,
reevaluating the situation by looking at turnovers at the end of August,
• Property owners on the streets do not receive rent during the closed
period, and then a 25% discount is applied,
• Not receiving GEKAP Declarations until the end of 2021,
• Increasing the deferral period of Eximbank rediscount credits from
3 months to 6 month,
• Continuing of deferred credits in April,May,Jume for more 3 months,
• Giving support loans to companies in case of serious stock losses in
the food sector,
• Our request for 25% discount by property owners on street rents
views defined.
Afterwards, dear Domestic Trade Manager Adem Başar and President
Assoc. Prof. Mustafa Aydın held special meeting on the issues of
renting over the turnover and determining common expenses together
with the tenant and implementing an open and transparent system
especially in shopping malls and positive opinions was received from
our ministry that the necessary arrangements will be made. All these
issues brought to the agenda will be meticulously followed by the
UFRAD President and Board Members.

AĞUSTOS UFRAD YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
AUGUST UFRAD BOARD MEETING
18 Ağustos 2020 Salı günü düzenlenen UFRAD Ağustos Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Zoom
uygulaması üzerinden online olarak gerçekleştirildi.
UFRAD August Board Meeting was held in August,18 via zoom. The candidate
member recruitment was evaluated at the board meeting.
Yönetim kurulu toplantısında aday üye alımları değerlendirildi.
Normalleşme sürecini değerlendirerek üye markaların yeni dönem çalışmaları ve uygulamaları masaya yatırılarak çözüm önerileri görüşüldü.
“Bayim Olur Musun?” fuarı hazırlıklarında küçük stantlarda yapılabilmesinin daha uygun olabileceği, fuar olmama ihtimaline
karşı farklı tarihlerin de belirlenebilmesi üzerine görüşler sunuldu. Fuarın yapılmasının yararlarının üzerinde durulması ve
uygun paket oluşturularak katılımın arttırılması konusunda çalışmalar yapılması gerektiği, toplantı gündeminde üzerinde durulan konulardan biriydi.

New period studies and candidate member brands and
solution suggestions were discussed by evaluating the
normalization process.
Opinions were presented on the fact that it would be
more appropriate to make it in small stands for the Be My
Dealership fair preparations, and to determine different
dates against the possibility of not being formal fair. One of
the important issues on the agenda of the meeting was that it
was necessary to focus on the benefits of holding the fair and
to work on increasing participation by creating an appropriate
package.
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UFRAD, YENİ NORMALDE FRANCHISE VERMEK
KONULU WEBINAR GERÇEKLEŞTİRDİ
“GIVING FRANCHISE IN A NEW NORMAL” WEBINAR WAS HELD BY UFRAD
Ağustos Ayında altıncı webinar seminerinde UFRAD üyeleri “Yeni Normalde Franchise
Vermek” konusunu ele aldı. Webinar’a katılan UFRAD üyeleri konu hakkında düşüncelerini dile
getirerek, görüş alışverişinde bulundu.
UFRAD members discussed the “Giving Franchise in a new normal” issue, in the sixth webinar,
August. Participated UFRAD members shared their opinions and exchanged views on the issue.
Yeni normalde Franchise Vermek konusu hakkında, Genel
Sekreter Osman Bilge moderatörlüğünde webinar düzenleyen UFRAD, pandemi sürecinde franchising sektöründe
yapılması gerekenler hakkında
çözüm önerilerinde bulundu.
UFRAD üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen webinar
da aşağıda yer alan konular
hakkında bilgi paylaşımında
bulunuldu.
• Salgın tedbirleri gevşedi
ancak paket servis ve ihtiyaç
maddesi satanlar dışında müşteri sayısı halen düşük. Müşteri
kapasitesi sınırlandı, tüketim daraldı, okullar kapandı, insanlar çok dolaşmak istemiyor. Yeni normal bu olacak, kendimizi uydurmamız gerekiyor.
• Tedarik maliyetlerine paralel olarak perakende fiyatlar da arttı, piyasa
zammı kabullendi
• Online sipariş ve paket servis ağını kurmak gerek, eve kapanma bitse bile
evden çalışanlar arttı.
• Para kıymetli, yatırımcı ürkek, markalar konsepti hafifleterek yatırım tutarını azaltmalı.
• Müşteri azaldı, eleman azaltıldı, konsepti basitleştirerek, verimi arttırarak masraflar azaltılmalı, karlı çalışılmalı.
• Zincirlerin önceliği büyümek değil, zor günleri sağlam geçmek olmalı.
Konsepti basitleştirme, masrafları kısma, üretimi verimli çalıştırma, zincirleri kaynaştırma, ortak alma vb. yapanlar var.
• Bayim Olur musun? Franchise ve Markalı Bayilik fuarı okulların açılışının
ertelenmesi üzerine Kasım 25-28 tarihleri arasına, Gıda Fuarı ile aynı tarihe
çekildi. Gıda Fuarı en köklü fuarlardan biri, geçen yıl 50 binden fazla ziyaretçisi
vardı. Gıda fuarı ziyaretçileri bu yıl bizim fuarımıza doğrudan geçebilecek.
• Güçlü markalar özel standlara yüksek bütçe ayırır, adeta birbiriyle yarışırdı. Bu yıl ilk kez kullanılan üçgen stantlarla tasarruf sağlanacak.
Konseptin kendisi değil fotoğraf ve videoları sergilenecek. Basit tasarımlı,
yüksek duvarlı, geniş cepheli, makul maliyetli üçgen özel standlar olacak.
Markalar ne ödeyeceğini bilecek.
• Medyafors portal üyelerine ve basın kanalıyla girişimcilere duyuru yapacak. Fuara franchise alanlar, zincirlere yatırım yapmak isteyen sermayedarlar ve fonlar, yabancı yatırımcılar davet edilecek.
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UFRAD, who organize a
webinar and moderated by
Secretary General Osman
Bilge, offered solutions to
what should be done in the
franchising sector during the
pandemic process. UFRAD
Members with the intense
participation shared their
solutions on the following
topics:
• The epidemic measures
have loosened, but the
number of customers is still
low, except for those who
sell the take-out foods and
supplies. The customer capacity is limited, consumption has narrowed,
schools are closed, people does not want to travel around much. Thats
whats gonna happen in the new normal, we have to adapt ourselves it.
• The retail prices in parallel with supply costs increased, market
accepted price hike.
• Online order and take-out service networking need to set up, homeofficce working increased even if the quarantine ends.
• Money is precious, investors are timid, brands should reduce the
investment amount by easing the concept.
• The customers are low, the staff has been reduced. Costs should
be reduced and working profitably by simplifying the concept and
increasing efficiency.
• The priority of the chains is not to grow, but to pass the hard days
solidly. Simplify the concept, cut costs, run production efficiently, fuse
chains, get partners, etc. There are those who do.
• Be My Dealership? Franchising and Branded Fair was put on the
same date as the Food Fair between November,25- 28, after the opening
of the schools was postponed. Food Fair is one of the most established
fairs, there were more than 50 thousand visitors in last year. Thus, the
food fair visitors will be able to go directly to our fair this year.
• Strong brands used to allocate high budgets for special stands,
almost competing with each other. This year, savings will be achieved
with triangular stands used for the first time.
• Medyafors will make announcements to portal members and
entrepreneurs through the press. Franchisees, shareholders and funds
who want to invest in chains, foreign investors will be invited to the fair.

COVID-19 SONRASI FRANCHISING SİSTEMLERİNİN
GÜÇLENDİRİLMESİ WEBINARI
“STRENGTHENING FRANCHISE SYSTEM AFTER COVID-19 WEBINAR”

Turkish Heritage Organization ve Türkiye Franchise Derneği iş birliği ile “COVID -19 Sonrası
Franchise Sistemlerinin Güçlendirilmesi “ konulu web semineri düzenlendi.
“Strengthening Franchise Systems After COVID- 19” titled webinar was held with cooperation
of Turkish Heritage Organization (THO) and Turkish Franchise Association (UFRAD).
Geçtiğimiz günlerde Turkish Heritage Organization (THO) ve Türkiye Franchise Derneği (UFRAD) iş birliği ile “COVID -19 Sonrası
Franchise Sistemlerinin Güçlendirilmesi “ konulu web semineri
düzenlendi. UFRAD Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın konuşmacı
olduğu seminer Dünya Franchise Konseyi (WFC), Avrupa Franchise Federasyonu (EFF), ABD Ticaret Odası ve UFRAD üyelerinin
yanı sıra üniversite ve iş Dünyası temsilcilerinin yoğun katılımı ile
gerçekleştirildi. Seminer sonunda Başkan Doç. Dr. Aydın, Turkish
Heritage Organization Başkanı Ali Çınar ve ve Savannah Lane değerli katkılarından dolayı teşekkür etti.

“Strengthening Franchise Systems After COVID- 19” webinar was held
with cooperation of Turkish Heritage Organization (THO) and Turkish
Franchise Association (UFRAD) in recent days. The seminar, which
Assoc. Prof. Aydın was speaker, realized with the intense participation
of the members of the World Franchise Council (WFC), the European
Franchise Federation (EFF), the US Chamber of Commerce and
UFRAD members, as well as the representatives of the university and
business world.President Assoc. Prof.. Aydın thanked Ali Çınar, Head
of Turkish Heritage Organization, and Savannah Lane for their valuable
contributions at the end of the seminar.
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DİJİTAL PLATFORMLARI EN VERİMLİ
KULLANABİLEN MARKALAR ÖNE ÇIKACAK
THE BRANDS WHO MOST EFFICIENTLY USE THE DIGITAL PLATFORMS
BECOME PROMINENT
UFRAD Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, hem markaları hem de girişimcileri 25-28 Kasım
2020 tarihlerinde düzenlenecek ‘Bayim Olur Musun? Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’na
davet etti. Fuarın bu yılda büyük fırsatlar barındırdığını belirten Aydın, “Fuar, hem Türkiye pazarını
hem de franchise vermek isteyen markaları etkin bir şekilde uluslararası girişimcilere tanıtma
fırsatı sunmaktadır.” dedi.
UFRAD President Assoc. Prof. Mustafa Aydın invited both enterpreneurs and brands to Be
My Dealership, Franchising and Branded Fair which will be held in 25-28 November,2020.
Aydın define that fair have big opportunuties in this year said; “Fair offers efficently promotion
opportunity both the Turkish market and to the franchisor brands to the international
enterpreneurs.”
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Franchising sistemi, en çok kullanılan girişimcilik
uygulamalarından biri. Franchising yoluyla büyümenin
markalara sağladığı avantajlardan bahseder misiniz?
Franchising sistemi, yatırımcıya, marka sahibinin yıllarca kurumsallaşmak için çalıştığı bilgi birikimini kullanarak bulunduğu bölgede fırsat eşitliği yaratma olanağı tanıyor. Franchising sistemi ile
büyüyen markalarımız artık sadece hizmet ihracatında önemli bir
oyuncu değil ülke ekonomisinin kalkınması ve ülkemizin yurtdışında tanınması içinde önemli bir araç haline gelmiştir. UFRAD
olarak sektörün sorun ve çözüm önerilerini ilgili bakanlıklarla
paylaşarak kazandırdığımız ivme ile sektördeki markalara sadece
yurtiçinde değil global düzeyde de “markalaşma” fırsatı sağlıyoruz.
Sistemin franchise yatırımcılarına ne tür faydaları var?
Franchise sistemi ile büyümek isteyen yatırımcılar gerekli sermaye tutarının düşüklüğü, girişimcinin motivasyonu, sistemin standart olması, kabul görmüş bir marka ile daha hızlı kazanç ve kontrol mekanizması gibi faydalardan yararlanmaktadırlar.
Rakamlarla ifade edecek olursak franchising
sektörünün Türkiye’de ulaştığı nokta nedir?
2020 yılında 45 milyar USD’ye ulaşan franchise sektörünün pazar
büyüklüğünün 2021 yılında 50 milyar USD’ye ulaşması bekleniyor.
Krizleri fırsata çevirebilen tek sistem olan franchise sisteminin
ürettiği istihdam sayısı 250 bin kişinin üzerinde. 2020 yılında 15
binden fazla girişimci bu sisteme dahil olmuştur. Türkiye’deki zincir işletmelerin sayısı 3 bin 500’e, zincir işletmelere bağlı şube
sayısı ise 65 bine ulaşmıştır.
Peki, Türkiye’de her geçen gün daha da yaygınlaşan franchising
sistemi, koronavirüsten nasıl etkilendi?
En çok etkilenen sektörlerin başında geliyoruz. Özellikle gıda sektörü devlet eliyle kapatıldığı için ve AVM’lerde yer aldığı için kiralar
konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Ticaret bakanlığımız, TİM,
DEİK gibi kurumlar ve BMD gibi sektörel dernekler ile işbirliği
içinde birçok sorunumuzu ilgili mercilere aktardık, çözüm önerileri sunduk. Birçoğuna olumlu dönüşler ve uygulama kolaylıkları
sağlanmasına UFRAD olarak vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Bu dönemde hem kamu, hem sektör paydaşları ve hem de

Franchising system is one of the most used enterpreneurship
applications. Do you mention about the advantages of growing
through franchising for brands?
Franchising system is providing to the investor with the opportunity
to create equal opportunities in the region by using the knowledge
of the brand owner to institutionalize for years. Now, our brands
growing through franchising just not only an important player for
service export, they become also an important tool to promote
our country abroad. As we UFRAD, are providing “branding”
opportunity in global, not only for national we quicken by sharing
sectoral problems and solutions to relative ministries.
If we put a number on what the franchise
sector in Turkey has reached the point?
The market size of the franchise sector, which reached 45
billion USD in 2020, is expected to reach 50 billion USD in 2021.
The number of employment is above 250 thousand people by
franchising system which is the only system can turn crises into
opportunity. More than 15 thousand investors got involved to this
system in 2020. The chain businesses reached up to 3.500, branch
related with chain businesses to 65 thousand.

What kind of advantages of the system for franchisees?
Investors who want to grow with the franchise system benefit such
as low amount of required capital, motivation of the entrepreneur,
standardization of the system, faster gain and control mechanism
with a recognized brand.
How does the Daily growing franchising
system in Turkey affected by coronovırus?
We are one of the most affected sectors. Especially the food
sector because closed by the state and have serious problems in
shopping mall centers about rents. We offered the problems and
their solution suggestions in cooperation with TİM, DEİK, BMD
and relative ministiries As UFRAD, we are very happy to conduce
for providing positive feedback and application facilities to many
of them. We became the voice of our brands with the reports,
webinars and consultation meetings we prepared, in close contact
with both the public, industry stakeholders and our members.
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üyelerimiz ile çok yakın temasta olarak, hazırladığımız raporlar,
webinar’larımız ve istişare toplantılarımız ile markalarımızın sesi
olduk.
Pandemi sürecinde hangi girişimler ön plana çıktı?
Bu durum iş yapış şekillerini nasıl etkileyecek?
Bence pandemi hepimizin hayatında bir dönüm noktası oldu. Bu
salgından sonra gördük ki daha az personel ile kaliteden ödün
vermeyen tüm işletmelerin ve yatırımcıların daha çok dikkatini
çekeceğini düşünüyorum. Aslında salgın öncesinde sadece en
iyi kalite ve hizmetle yatırımcıları yakalayabilen firmalar artık dijitalleşmeyi de başarı hedeflerine eklemek zorunda. Dijital platformların kullanımı artık bir gereklilik. Bu platformları en verimli
kullanabilen markalar öne çıkacak.
Rakiplerinin önüne geçmek isteyen markalar,
bu dönemde pazarlama stratejilerini nasıl belirlemeli?
Süreç nedeniyle evden çalışma dönemi ile online eğitimler, zoom
toplantıları ve webinar’ların ne kadar öne çıktığını hep birlikte gözlemlemiş olduk. Aslında yukarıda ki cevabımda da belirttiğim gibi
burada da dijitalleşme önemli. Markalar, dijital pazarlamanın tüm
kanallarını kullanmalılar. Bu yönde ciddi yatırım yapan markalar
özellikle daha genç ve dinamik girişimcilere de kolaylıkla erişebileceklerdir.
Bu süreçte franchise pazarına girmek isteyen
girişimciler hangi kriterlere dikkat etmeli?
Girişimci olmak her ne kadar riskli bulunsa da istihdamı arttırabilecek en kuvvetli güçtür. Franchising, modern pazarlamanın en
önemli unsuru olan tüketicilere önem veren, sistematik ve karşılıklı “kazan- kazan” sistemi ile kazanmasını sağlayan bir pazarlama ve girişimcilik sistemidir. Bu süreçte de franchise pazarına
girmek isteyen tüm girişimciler 5 anahtar kritere dikkat etmelidir;
girişimcilik, imtiyaz, lisans, işletme, yatırım.
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Which initiatives come into prominence during the pandemic
process? How will this situation affect business manners?
I think the pandemic has been a turning point in our lives. After
this epidemic, we saw that I think that all businesses and investors
who do not compromise on quality with less staff will attract more
attention. In fact, companies that could catch investors with only
the best quality and service before the epidemic now have to add
digitalization to their success goals. The use of digital platforms is
now a necessity. The brands that can use these platforms most
efficiently will come into prominence.
How to determine the marketing strategies of the brands who
want to move ahead of competitors in this period?
Due to the process, we have observed all together how much the
online trainings, zoom meetings and webinars stand out with the
home office working. Actually, as I noticed above, digitalization
is also important in here. Brands shpul use the all channels of
digital marketing. Brands that make serious investments in this
direction will be able to easily reach younger and more dynamic
entrepreneurs.
Which criteria pay attention to should entrepreneurs who want
to enter the franchise market in this process?
Although being an entrepreneur is considered risky, it is the
strongest force that can increase employment. Franchising is a
marketing and entrepreneurship system that gives importance
to consumers, which is the most important element of modern
marketing, and enables them to win with a systematic and mutual
“win-win” system. The all enterpreneurs who wants to enter
should be careful for 5 key criteria; entrepreneurship, franchise,
license, business, investment.
What future expect franchise marketing after the epidemic?
Actually, coronavırus should provide more opportunity to evaluate

Salgının ardından franchise pazarlamasını
nasıl bir gelecek bekliyor?
Aslında koronavirüs insanların franchising sistemi ile girişimcilik seçeneğini daha fazla değerlendirmesine imkan sağlamalıdır. Yeni dönemde gerekli sermaye tutarının düşüklüğü ve birçok
bankanın sağladığı kredi imkanları ile franchising pazarlamasının
gerilemesinden ziyade ilerleyeceğini düşünüyorum.
Sektörü geliştirmek ve büyütmek için bundan sonra
hangi adımlar atılmalı?
Günümüzde müşteriler, haklı olarak zamanı etkin kullanmak istemektedirler. Dolayısıyla en kısa zamanda kaliteli mal ve hizmet
satın almayı arzu etmektedirler. Bu da kalitesini ve markasını kabul ettirmiş ürünlerin satıldığı mağazalardan alışverişle mümkün
olmaktadır. Bu aşamada franchising ‘in ve dijitalleşmenin önemi
bir kez daha ortaya çıkmaktadır.
UFRAD olarak sektörü geliştirmek ve büyütmek için bundan
sonra hangi adımları atmayı
planlıyorsunuz?
Daha fazla markamızın yurtdışına açılmasını, Turquality ve
marka yönetimi programlarına
katılmasını istiyor ve destekliyoruz. Ayrıca ülkemizde franchise sistemlerinin en doğru ve
sağlıklı şekilde yürütülmesi için de UFRAD Akademi eğitimlerimiz, sertifika programlarımız devam ediyor. Aylık yuvarlak masa
toplantılarımız, çalıştaylarımız, kurucu kuruluş üyesi olduğumuz
DEİK, dönem başkanı olduğumuz Dünya Franchise Konseyi ve
Asya Pasifik Franchise Konfederasyonu ve yakın ilişki içerisinde
bulunduğumuz TİM, TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD gibi dernekler ve ekonomik platformlarda da derneğimiz ve üye markalarımızı temsil
etmeye devam edeceğiz.
Ayrıca “Bayim Olur Musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı”
her yıl Türk ve Dünya markalarını yurtiçi ve yurtdışı girişimcilerle
bir araya getirmesi açısından önemli bir platformdur. Fuar, hem
Türkiye pazarını hem de franchise vermek isteyen markaları etkin
bir şekilde uluslararası girişimcilere tanıtma fırsatı sunmaktadır.
Bu noktada franchise vermek isteyen markalar, bu tür etkinliklerle çok sayıda yerli yabancı girişimcileri bir arada değerlendirerek,
marka değerlerine ve büyüme stratejisine uygun hareket edebilecek girişimciler arasından seçim yapabilmektedir. Girişimciler
açısından da yatırım yapılması düşünülen alanlarla ilgili fizibilite
yapılması, dünyadaki iş trendlerinin görülmesi, yeni iş alanlarının
keşfedilmesi konusunda büyük fırsatlar sunmaktadır. Franchise
vermek isteyenle girişimcinin ikili görüşmeler yapması, birbirlerini tanımaları, iş birliği potansiyellerini görmeleri, iş ortaklığının
temellerini ortaya atmaları açısından faydaları bulunmaktadır. 2528 Kasım 2020 tarihlerinde her yıl olduğu gibi dünyanın en büyük
Franchise fuarlarından olan fuarımızda ülkemizin ve dünyanın
lider markalarını yatırımcılarla buluşturacağız. 29 yıldır desteklediği franchising fuarları ile sektörün nabzını tutan ve dünyanın
dört bir yanından marka ve yatırımcıları bir araya getiren UFRAD
Franchising Derneği, her yıl olduğu gibi bu yılda 25-28 Kasım 2020
tarihlerinde 18. kez Medya Fors organizasyonu ve UFRAD işbirliği
ile fuarımızın kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırdır.

enterpreneurship option with franchising system. In the new
period, I think that franchising marketing will progress rather
than decline with the low amount of capital and credit facilities
provided by many banks.
What steps should be taken next to
develop and grow the sector?
Today, customers rightly want to use their time effectively.
Therefore, they desire to purchase quality goods and services as
soon as possible. This is possible by shopping from stores where
products that demonstrate their quality and brand are sold. At
this stage, the importance of franchising and digitalization is
revealed once again.
What steps are you, as UFRAD
planning to take from now on to
develop and grow the sector?
We want and support more of
our brands to open abroad and
participate in Turquality and brand
management programs. In addition,
our UFRAD Academy trainings and
certificate programs continue to
ensure that the franchise systems
are carried out in the most accurate
and healthy way in our country.
We will continue to represent our
association and member brands
in economic platforms, our monthly roundtable meetings,
workshops with which we are in close relations such as
TİM, TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD and which we are the founding
member of DEİK, the term president of the World Franchise
Council and the Asia Pacific Franchise Confederation.
In addition, “Be My Dealership Franchising and Branded
Dealership Fair” is an important platform for bringing
Turkish and world brands together with domestic and foreign
entrepreneurs every year. Fair offers promotion opportunity
both Turkish marketing and franchisor brands to international
enterpreneurs. At this point, brands that want to give a
franchise can choose among entrepreneurs who can act in
accordance with their brand values and growth strategy by
evaluating many local and foreign entrepreneurs together with
such events.
In terms of entrepreneurs, it offers great opportunities to make
feasibility about the areas to be invested, to see the business
trends in the world and to discover new business areas. It is
beneficial for the entrepreneur who wants to give franchise
to hold bilateral meetings, to get to know each other, to see
the potential of cooperation, and to lay down the foundations
of business partnership. We will bring together the leading
brands of our country and the world with investors in our fair,
which is one of the largest franchise fairs in the world, as we
do every year, on 25-28 November 2020. UFRAD Franchising
Association, which holds the pulse of the sector with the
franchising fairs which supported for 29 years and brings
together brands and investors from all over the world, is ready
toits visitors for the 18th time this year on 25-28 November
2020 with the cooperation of Media Fors.
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Pandemi dönemi, sürekli konuştuğumuz fakat yaşamımıza ve işletmelerimizde nasıl uyumlayacağımızı düşündüğümüz dijitalleşmenin, bizleri bir anda nasıl içine çektiğini ve hızla
işletmelerin dijitalleşmeye uyarlandığını gözlemlediğimiz süreç oldu. İşletmeler açısından
pandemi dönemi nasıl yönetilecek, nasıl geliştirilecek derken, küresel ekonomide yaşananlar, markalarımızı, yeni dünyanın beklediği, iktisadi ve siyasi analizlerin, modellerin, değişmesi ve güncelleşmesi ile yeni normalleşme şartlarına uygun, stratejiler geliştirmesine
yönlendirdi.
Bu bir anlamda özellikle tüm franchisee işletmeler açısından, işletmelerimizin adını, vizyonunu, yönetilebilirliğini ve güvenilirliğini, sağladığı avantajları ile hızla uyum sağlamaya
yönelik fırsatlardan yararlanabilmemiz için de yeni yol haritamızda dijitalleşmenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Tüketicilerin satın alama kararları, yeme içme alışkanlıkları, dijital kaynaklardan yapılan
satışların artmasına, ödeme araçlarının kredi kartı tercihlerindeki değişim oranındaki
artış daha önce tereddütle bakılan temassız kart kullanımındaki yaygınlaşma, bizlere
normalleşme sürecine yönelik koşullar ve fırsatlar ile ilgili, yeni ticaretin temel taşlarının
sinyallerini verdi. Aslında bu sinyaller, yalnız alışkanlıklar değil yaşam tarzının da değişimi
ile şekillendireceği, işletmeler açısından, yeni konsept tasarlanmasına kadar tümüyle değişeceğini gösterdi.
Evet değişik yazılarımda dile getirdiğim gibi bu mesajları, doğru alıp hızla hayata geçiren
işletmeler, bilgi dağarcığında bu tip belirsizlikler yer almasa bile güçlü yapıları, sistemleri ile süreci, doğru adımlar atarak açtıkları güncel yeni sayfalar ile sürdürdüler. Gelinen
normalleşme sürecinde, satışlar tam toparlanmasa bile Franchising sektöründe yer alan
markaların, diğer işletme modellerine göre birkaç adım önde olduğunu gözlemledik.
Bu tatsız dönemde bile, markalarını, gelişen bu belirsizlik ortamında da doğru yöneten
işletmeler için, yeni yatırım yapma arayışında bulunan yatırımcı adayları için tercih edi28
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The period of the pandemic was the time when the often thought of digitalization and how it
was effected was studied and we observed how it affected our lives and how it had drawn us in.
From the point of view of businesses how they could be managed, how they could be developed
during the pandemic, the actions in the global economy, branding, what the new world expected,
economic and political analysis, the changing and updating of the methods we used so that they
fit the normal new standards and how to effect strategic development, all were studied during
that time.
In a manner of speaking especially for the franchise set ups, the name of the brand, its vision,
its ability to manage and the confidence that people had in it, the advantages it offered and
its ability to conform rapidly and so use the system to offer opportunities studying those and
making our new plans all of which were effected by digitalization which made us realize its
importance once again.
How consumers made their buying choices, their food and beverage habits, the increase in dijital
sales, the credit card which when using we used to worry about touch free has now changed and
this manner is used more and more. The new basics and opportunities for after things return to
normal and different basics founded and being put in place. Actually with these signals which
are now appearing we realize that not only people’s habits but their total life styles are changing
so that not only the new concepts will change everything will change. Yes in my various articles
I have written of this but businesses need to be aware that one must read the signs correctly
and then rapidly put them into action, the vocabulary of knowledge has also some indefinite
parts but a strongly founded system can overcome such problems and effect the correct actions.
Coming to the period of normalization even if sales do not reach their previous figures, in the
brands which franchise we can see that they are a few steps in front of the others. Even during

len oldular. Bilindiği gibi Franchisorlar genelde üç nedenden dolayı Franchisee vermeyi
düşünürler; Büyüme ve gelişme isteği, güçlü satın alma gücü yaratma, yerinde sağlanan
yönetici ve eğitilmiş iş gücü.
Öyleyse, Markasını bu dönemde de büyütmek için en önemli bileşenin, güçlü satın alma fırsatları yaratmak, verdiği eğitimler doğru iş modeli ile her işletmesinde, yeni yatırımcılarına
oluşturmuş olduğu yönetim ve işletme gücünü kullandırmak olduğunun bir kez daha altını
çizmeliyiz. Yeni normalleşme Franchise Markalar için en çok dikkat edilmesi gerekenler
konuların; Finansal ve yönetim becerisi, Güvenilir esnek nakit akışı ve markamıza duyulan
güven ve beğeninin korunması olarak özetleyebiliriz.
Franchising sistemi ile büyümeye devam etmek isteyen tüm marka sahipleri, son aylarda
kârlılıkları konusuna her zamandan daha duyarlı olmalıdır. Bugün nerede olduklarını ve
kuralların değişmeye devam edebileceği bir dünyada nasıl hayatta kalabileceklerini, nasıl
gelişeceklerine değerlendirmeleri gerekiyor. Gerçek şu ki, yeme ve içme yeri satışlarının
mart ve haziran ayları arasında düşen satışlarını artırmak, işletmelerinin maliyetlerini
kontrol altına almak için ellerinden geleni yapmaları gerekiyor.
Marka sahipleri bu son ayları her türlü maliyeti dikkatli analiz etmeleri gerekirken, bir
yandan Markalarının standartlarını koruyup, diğer yandan birim düzeyinde performansı
artırmak için çalışmalıdırlar. Maliyetlerin daha iyi kontrol altına alınabileceği alanları belirlemek için daha derin işletme denetimini tercih etmeli kontrol mekanizmalarını sorgulamalı gerekir. Bir ürün tedarik incelemesi, tasarruf fırsatlarını ortaya çıkarabilir. Ancak, kısa
vadeli kazanç için uzun vadeli taahhütlerde bulunma konusunda dikkatli olunması gerekir.
Franchise vermeye hazırlanan markaların, gelir tarafına dikkatli bir bakış atması mevcut
gelir akışlarını artırmak veya yenilerini geliştirmek için sürdürülebilir yolları incelemeleri
gerekecektir. Bir Markaya yatırım yapmak isteyen franchiseeler, dikkatlice planlanmış bir
sistem talep edeceklerdir. Pandemik kapanmalar sırasında ve sonrasında, online siparişler
ve bunların müşterilere sunumunun birçok markanın can damarı olduğunu gördük. Hatta
bazıları doğrudan müşterilere çeşitli ürünler satarak bakkal rolünü üstlendi. Bir franchise
verenin, bu alternatif gelir akışlarına izin verilip verilmeyeceğini veya gerekli olup olmayacağını, geçici mi yoksa kalıcı mı olacağının da analiz edilmesi gerekecektir.
Tüketiciler olarak, Markaların işletilmesine duyduğumuz güveni sıralamak için hepimizin- bilinçli ya da bilinçaltı kendi yöntemleri var. Şimdi her zamankinden daha fazla, Marka
sahipleri için markalarına yatırım yapmadan önce yüksek düzeyde güven elde etmeye çalışmaları en önemli stratejileri olmalıdır.
Franchisorlar, günümüzde müşteri kavramlarını, çok daha dikkatle ve güvenin her zamankinden daha önemli olduğu bir an bile unutmamalıdırlar. Evin önündeki personeliniz
sanitasyon ve sosyal mesafe uyumu açısından arzulanan bir şeyi bırakırsa, müşterileriniz
doğal olarak evin arkasında neler olup bittiğini göremedikleri konusunda şüphe duyacaklardır. Aynı zamanda çalışanların, COVID-19 endişelerini temizlik, stoklama ve hazırlık çalışmaları gibi yan görevlerde bile akıllarında tuttuğuna güvenmeleri gerekecek.
Ortaya çıkan veya büyüyen franchise sistemi için, tüketici ve franchise sahibi düzeyindeki
tüm bu güveni etkileyen faktörlerin dikkate alınması ve COVID yanıtını yansıtacak şekilde
neredeyse kesinlikle güncellenmesi gereken franchise operasyonları kılavuzunda açıkça
belirtilmesi gerekir. Franchise alanında, ortak istihdam ve dolaylı sorumluluk endişelerine
takılmadan, çalışan davranışına ve eğitimine ilişkin beklentilerin net ve uygulanmasını
sağlamak için özen gösterilmesi gerekir.
Güven faktörü, bir markanın sosyal medyada paylaşılan gerek müşteri eleştirileri gerekse
marka paylaşımları ile ilgili bilgilerden, verilen mesajlardan çok fazla etkilenir, bu nedenle
bu mecra sürekli izlenmeli ve geliştirilmelidir. Markaların, hizmet verdikleri topluluklarla
olan ilişkilerini, müşterilere uzun süre hizmet etme taahhütlerini ve topluluk desteğine
olan minnettarlıklarını göstermek için sosyal medyayı kullanabilir.
Finansal planlama, gelir yaratma ve güven oluşturmanın giderek daha önemli olan yönlerine odaklanmak için, zaman ayıran Markalar ve franchisorları için getirisi nedir? Sadık bir
müşteri tabanı oluşturmaya devam etme becerisinin yanı sıra, iyi hazırlanmış bir işletme
konseptinin franchisee ailesinin bir parçası olmak isteyen yeni yatırımcı adayları için açık
ve artan bir istek olacaktır.
Güçlü ve gelişime ayak uyduran markalar ve Franchising sektörü için fırsatların hiçbir
zaman bitmeyeceği yeni bir dünya ve yaşam koşulları bizleri hep farklı arayışlara yönlendirecektir.
Sağlıklı Günler Dileklerimle

this difficult period the brands which show their drive and enlarge they are those which realize
the importance of finding viable opportunities when buying, have the correct training schemes
with the correct system for every business those are the companies that people who wish invest
prefer so that they can make use of the managing and working strengths and I wish to stress
that once more. During the upcoming normalization period the subjects which the brands must
clearly understand are financial and management ability trustworthy varied ready cash flow and
the brand being respected and liked these must at all costs be ensured.
All the owners of brands that wish to continue to enlarge by the franchising system must over
the last months be more aware of their profit margins.They must evaluate their today’s situation
and how they will be able to survive in a world where all the rules are changing and also evaluate
how they can develop.The bottom line is how sales which have fallen in the March to June
period can be increased again also they must do everything possible to have the expenses of the
business under their control.
While brand owners must analyze the expenses of the last months while maintaining the
standards of their brand they must also work to increase the the performance of the units.In
order to be able to keep costs under their control they need to be aware of which are the fields
that particularly need attention obviously to effect this efficiently the control mechanisms must
be questioned. By questioning the procedures of obtaining their products it is possible that they
be able to find opportunities where they can save. However they must be careful that a short
term profit will not lead to long term commitments.
For the brands which are preparing to give franchises they must study carefully what kind of
income it could bring and must also find ways in which they can increase the income from their
present units and can develop new methods for them.The franchisees which wish to invest with
a brand require being able to follow a carefully formed system.We see that during the pandemic
closures and after the online orders and their manner of being delivered to customers became
the main life veins for the brands.Some of them even sold to their customers additional products
taking on the role of grocers.It’s also necessary for a brand to analyze wether they as a brand will
give permission to do this so as to increase profit, wether it will be really a necessary method
or not wether it will be a temporary or an ongoing method. As customers we are aware or
internally aware how we evaluate brands and what amount of confidence we have in the brand.
Now more than ever brands owners must even prior to investing work hard to obtain a high rate
of confidence this must be their most important strategy. Franchisors must never forget that
now more ever customer feelings of confidence are all important. If the personnel hygiene and
social distancing which can be seen in front of the premises is not of the correct standards then
customers start to think if this is seen here then what happens behind where we can’t see.At
the same time the standards, rules and fears for COVID-19 must be firmly fixed in the minds
of every single person in the staff. For the emerging or enlarging franchise systems both the
customer and the franchise owner are obliged to see that all the rules which apply to COVID
must be adhered to only then is confidence gained and it is essential that the directories clearly
show these operations and obligations in the work manual for franchise operations.In the fields
of franchising and partnerships and their responsibilities they must without fear explain the to
personnel the behavior that is expected from them and their training must teach them how to
act in accordance to the required rules.
The confidence factor can come from a brands social media programs while when customer
complaints appear on the media they strongly affect the feelings of confidence of customers for
this reason the media should be carefully followed and developed.Brands can also use the social
media to commit to long term promises to their regular customers and express their sincere
thanks to the public.
What do the brands and franchisors that spend additional time on financial planning, additional
income opportunities and confidence building achieve in exchange? They found a faithful
ongoing customer attachment while those entrepreneurs who wish to take out a franchise wish
more and more to become a part of a franchise family which is so extremely well organized.
In the franchising sector there will always be a demand for the brands which are powerful and
able to adapt to new developments and the opportunities they offer and so the new world and its
new conditions will direct us all in different directions.
With my best wishes for your good health.
KASIM NOVEMBER 2020
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GELENEKSELDEN GELECEĞE: MADO DONDURMA
FROM THE TRADITIONAL TO THE FUTURE: MADO ICE CREAM
Sokak dondurmacılığı ile başladığımız serüvenimizde; bugün tüm dünyanın tutkuyla
aradığı tatlar üreten Yaşar Dondurma çatısı altında en yeni markamız MADO Dondurma,
yeni mağazalarıyla büyümeye devam ediyor. Selanik ve Bakü, Mekke, Bahreyn ve
Kuveyt’den sonra İstanbul Göztepe ve Acıbadem, Aydın Kuşadası mağazalarımızda
açıldı…

We began our adventure as street ice cream sellers; today we offer flavors that all
the world wishes for they are made under the auspices of Yaşar Dondurma and our
new brand MADO Dondurma is continuing to enlarge by opening new shops. After the
openings in Selanik and Baku, the Mecca and Kuwait we opened our Istanbul Göztepe
and Acıbadem premises then our Aydın Kuşadası was opened...

Hayallerinizi Dondurma’yın! MADO Dondurma güvencesiyle yakalayın
30 yıllık franchising tecrübemiz ve işletmeciliğimizin bize kazandırdığı deneyimle
günümüzde yaşanan zorlukları fırsata çeviriyoruz. Küçük, ekonomik ve modern dondurma
cafe konsepti ile artık herkes iş sahibi olabilir!

Fulfill Your Dreams Of Ice Cream By Obtaining The Secure Mado Product
With the experience that we attained from our 30 years of franchising and management
we are turning the problems of today into opportunities. Now everyone can become a
small, economical and modern ice cream cafe concept owner.

MADO, üstlendiği vizyon ile dondurmasını dünyaya tanıtmak ve tattırmak için lezzetin
sürekliliğini sağlamanın sorumluluğuyla doğaya, insana, geleceğe yatırımlar yapıyor.

MADO With its vision of having all the world know and taste its ice cream and because
of its responsible attitude is making investments in nature, in people and in the future.

Mağaza Özellikleri
Mado Dondurma mağazası açmak için en az 80-100 metrekare kapalı alan, mümkünse 50
metrekare açık alan ve ön cephenin 5-6 metre genişliğe sahip olması gerekir. Minimum
10 metrekare soğuk hava deposu, 5 metrekare kuru depo alanı olan cadde üzerinde, açık
alanlarda veya AVM’ler de mağaza açılabilir.

Particulars Of Their Shops
In order to open a Mado Ice cream shop premises of at least 80-100 sq.m. of closed
space and if possible a 50 sq.m. of open air space with a width of 5-6 meters is needed a
cold depo of at minimum 5 sq.m and it should be situated on a main thoroughfare or in
an open space or in a Shopping Mall.

Ürün Gamı
“Al götür” şeklinde satış yapmak için tasarlanmış ve ürünlerinin büyük çoğunluğu da
bu konseptte hazırlanan Mado Dondurmada, dondurma çeşitleri, sıcak şerbetli tatlılar,
profiterol, ekler, börekler, gözlemeler, sıcak ve soğuk içecekler menüde yer alıyor.

Choıce Of Products
The products are designed for the ‘Buy and take with you’ concept and at Mado
Dondurma the menu has all flavors of ice cream, desserts with hot sherbet, profiterol,
eclairs, böreks, gözlemeler and hot and cold beverages.
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BUY BUSINESS TURKEY
Kendinizi tanıtır mısınız?
2013 yılından bu yana yüzlerce yerli ve yabancı yatırımcıya danışmanlık hizmeti vererek, işlerini büyütmelerini
ya da yeni iş fırsatlarını yakalamalarını sağladık. Uluslararası danışmanlık tecrübemiz ile yerli ve yabancı birçok
iş insanı ve şirketin Türkiye’de yatırım yapmasına olanak sağladık, yol gösterdik ve süreçleri bizzat takip ederek
başarı oranını arttırdık.

Will you please introduce yourself?
From the year 2013 onwards we have been consultants for hundreds of domestic and foreign investors, we helped them
to enlarge their businesses or to attain new business opportunities. With our international consulting experience we
helped both domestic and foreign business men and companies to make investments in Turkey showed them what was
best to do and personally oversaw their businesses consequently increased their success.

Faaliyet sahanız hakkında bilgi verir misiniz?
Buy Business Turkey markası altında birçok sektörde yer alan işletmelerin franchiselerini yatırımcılarımıza
sunarak yeni işletmelerinin açılmasına vesile oluyoruz, ayrıca özellikle gıda sektöründe aktif ve devirlik
restorantlar ve cafelerin de danışmanlığını yapıyoruz. Aynı zamanda TÜMİAD’ın Türkiye’deki girişimcilik ve
yatırımcılık ekosistemine yakınlığı, partnerliği ve stratejik görevlerinden dolayı ilgili eşleşmeleri maksimum
seviyede yapabiliyoruz.

Will you tell us which kind of sector is your field?
Under our brand name Buy Business Turkey we suggest opportunities in many sectors and are the factor in them
taking out franchises, additionally particularly in the food sector we are consulting for restaurants and cafes that
are in action or that are being turned over. At the same time as we are in close contact with TÜMİAD which is Turkeys
entrepreneur and investment ecosystem and under this partnership and its strategies we are able to synchronize the
most suitable partnerships.

Hizmetleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
➤ Franchise markaların ülke içinde ve dışında reklamı,
➤ Devir söz konusu olan yatırım ve işletmelerin sunum ve Pr çalışmaları,
➤ Yabancı yatırımcılara Türkiye’de şirket kuruluşu,
➤ Kurduğumuz şirketlere insan kaynakları desteği,
➤ İşçilere ve öğrencilere iş fırsatları sunmak,
➤ Yeni işletme açılış işlemleri,
➤ Marketing ve Pazarlama danışmanlığı,
➤ Mimari ve dekorasyon hizmeti,
➤ Teknoloji yatırım danışmanlığı,
Amin Hamrahi

Müşteri portföyünüz hakkında bilgi verir misiniz?
Genellikle orta doğu ülkeleri, İran, Azerbaycan, Rusya, Ukrayna gibi ülkeler ile ticari ilişkilerimiz üst seviyede
olup paydaş yapılanmalar sayesinde ağımız 50 ülkeye kadar uzanmaktadır.
Hangi alanda faaliyet gösteren firmalara hizmet veriyorsunuz?
Gıda alanında üretim tesisleri, Franchise işletmeler, sektörün önde gelen markaları, Bilişim, Teknoloji,
Otomotiv, E-Ticaret platformları ve yeni nesil Startuplar başlıca odak noktalarımız olarak öne çıkıyor. Bununla
birlikte geniş danışman kadromuz ve partnerliklerimiz ile daha birçok alanda müşterilerimize yardımcı
olabilmekteyiz.
Kaç şubeniz ve çalışanınız var?
İstanbul merkezli Buy Bussines Turkey, Türkiye’de ondan fazla ilde ve yurt dışında 50’den fazla ülkede iletişim
halindedir. Yetkili partnerlerimiz sayesinde bu ağ her geçen gün büyümeye devam etmektedir. TÜMİAD’ın 50
ülkede yer alan temsilcilikleriyle ağımızı daha genişletmekteyiz. TÜMİAD Yöneticileri bu konuda bize yardımcı
olmaktadır.
Girişimcilerin sizi tercih etme nedenleri nelerdir?
Geniş yatırımcı portföyüne sahip olduğumuz için farklı alanlarda, en iyi startupları ve işletmeleri kuruyoruz.
Bir işletmenin açılışından itibaren gereken desteği güçlü çözüm ortaklarımızla veriyoruz. Aynı zamanda
yatırımcı ve işletme, girişimci ve yatırımcı eşleşmesi konularında tecrübemizi en iyi şekilde aktarmak
için çaba gösteriyoruz. Son yıllarda sağladığımız güvenceler ve memnun kalan yatırımcılarımız sayesinde
sorumluluğumuz her geçen gün artmaya devam ediyor.

Mehdi Alimardani

Will you tell us about your services?
➤ Advertising franchise brands domestically and abroad,
➤ When its a take over we effect investment and the
company introduction plus Pr work,
➤ Setting up a business in Turkey for foreign investors
➤ Human Resources support for the company we setup
➤ Offering workers and students employment opportunity
➤ The opening actions for the new business
➤ Marketing and Sales consultancy
➤ Architecture and decorating services
➤ Consultancy for technological investments,

Will you tell us of your client portfolio?
Generally the business relationships are at a height with the Middle East countries, Iran, Azerbaijan, Russia and the
Ukraine however due to our stakeholders our network reaches out to 50 countries.
In which sectors are the companies you serve?
Food production units, Franchise chains, the foremost brands in their sector, informatics, Technology, Automobiles,
E-Business platforms and new generation Startups these come as the foremost. In addition to this thanks to our wide
consulting team and partners we are able to help clients in many more fields.
How many branches and personnel do you have?
Buy Business Turkey is centrally based in Istanbul and is in contact with more than ten provinces of Turkey and abroad
with more than fifty countries. Thanks to our experienced partners this network widens daily. With the 50 countries in
which TÜMİAD has representatives we are able to widen even more our network. The Directors of TÜMİAD also help.
Why do you think entrepreneurs choose your company?
Because of our wide investment portfolio we can form the best startups and businesses.Once the business is opened
we offer ongoing strong support in solving their problems.At the same time with the investor, the business, the
entrepreneurs and the investors we use our wide experience and all our efforts when bringing them together. Over the
years our clients have gained great confidence in us and have been very satisfied consequently our responsibilities
increase daily.

Sektörünüzün Türkiye’de son dönemde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
İlk yıllarda çeşitli zorluklar yaşadık ve markalardan istediğimiz bazı destekleri alamadık. Franchising sektörü
sistematik bir şekilde ilerledi, ama hala bazı yanlışlıklar var. Bir kaç yıl içerisinde Türkiye bu sektörde dünyada
önde giden ülkelerden olacaktır ve bu yolda UFRAD derneğinin desteklerine çok teşekkür ederiz.

How do you evaluate the point your sector has reached?
Over the first years we faced lots of different problems and we could not obtain some of the support we needed from
the brands. Franchising systematically moved forward but even now there are some problems. However within a few
years Turkey will be one of the foremost in this field as we move forward towards that point we thank greatly the
UFRAD Association.

Şirketinizin önümüzdeki dönem hedefleri nelerdir?
Buy Business Turkey olarak Hedefimiz ülkeye en çok yatırımcı getirten danışmanlık firması olmaktır. Bunun için
de Türkiye’de bize destek sağlayan bütün marka sahiplerini iş birliğine davet ediyoruz.

Which are your goals for the upcomıng period?
As Buy Business Turkey our goal is to be the consultancy which brings the most investors to Turkey. For this reason we
invite brand owners to work in partnership with us.
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THERE ARE GREAT OPPORTUNITIES IN THE PERFUME MARKET SECTOR
Ülkemizde aylık ortalama büyüklüğü 250 milyon TL’yi aşan açık
parfüm pazarı markalarından Loris Parfüm, pazardaki fırsatlara
dikkat çekerek girişimcilere sunulan franchise fırsatlarını
değerlendirdi. Loris Parfüm Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi
Okuyucu “Doğru lokasyonda açılan parfüm mağazasıyla yatırım
bedelini kısa süre içinde geri alıp büyüme olanağınız yüksek,
yeter ki mağazacılığın dinamiklerine ayak uydurmak konusunda
istekli olun” dedi.
Gelişen parfüm pazarının en hızlı büyüyen markalarından biri
olan Loris Parfüm, 2020 yılı itibariyle, yurt içi ve yurt dışında
yaklaşık 400’den fazla mağaza kanalıyla tüketicilere parfümden
oda kokusuna, kişisel bakım ürünlerine dek geniş bir ürün
yelpazesinde hizmet sunuyor. Sadece markaya değil, ekonomiye
de değer katmak üzere kurgulanan franchise sistemiyle, her yıl
yurt içinde/dışında birçok mağazanın açılmasını ve girişimcilere
cazip bir pazarda iş yapma olanağı sağlıyor. Dünyanın dört bir yanına kendi markasıyla
ürünlerini ulaştıran Loris Parfüm, 2020 yılının sonuna dek toplam 40 ülkede varlık
göstermeyi hedefliyor.
Düşük yatırım, karlı bir iş alanı
Loris Parfüm franchise adaylarına yurt dışı için 15 bin Dolar, yurt içi için ise 80 bin TL
civarında olan bir yatırım maliyetiyle girişimcilik olanağı sunuyor. Girişimcinin kendi
önerisi olan mağazanın potansiyeli, lokasyon ve hedef kitle özellikleri uzman bir ekip
tarafından değerlendirildikten sonra başlatılan süreçte Loris çok yönlü bir destek paketini
harekete geçiriyor. Başvuru sürecinin gerektirdiği yasal zorunluluklar da tamamlandıktan
sonra mağaza, otomasyon sisteminden ürünlerine dek satışa hazır halde teslim ediliyor.
Tabela, raf, mimari ve teknik operasyonu tamamlanan mağazalar, saha operasyon ekipleri
tarafından her aşamada destekleniyor.

The size of the monthly turn over of the open perfume market
is more than 250 million TL. One of the brands in that sector
Loris Perfume drew attention to the Franchise opportunities
which entrepreneurs could find in that sector and evaluated
them. The Chairman of the Board Fehmi Okuyucu stated
“Opening a perfume shop in the correct location results in
the return of investment being soon recovered and additional
growth can then be effected as long as the entrepreneur is
enthusiastic and willing to match up with the shop Dynamics.”
Loris Perfume is one of the most rapidly growing brands in
this developing perfume market sector. From the year 2020
domestically and abroad together it has more than 400
shops from which a great range of products, from perfumed
room sprays up to personal body care, are on sale to their
clients. It is not the brand alone which benefits as with the franchise system value is also added to our
economy. Every year be it here at home or abroad many shops are opened which offer opportunities to
entrepreneurs to work in this attractive sector. Loris Perfume forwards to every corner of the world its
own brand products and by the end of 2020 it plans to be working in 40 different countries.
A Sector Which Needs Only A Small Investment To Enter A Profıtable Work Place
Loris Perfume offers to its entrepreneurial franchise candidates the choice of a 15 thousand dollar
investment abroad or an approximately 80 thousand TL investment domestically.Only after an
experienced Loris team reviews the shop which the entrepreneur is choosing for its potential, its
position and the type of customer group it intends to appeal to does the wide span of the Loris support
system go into action.Once the applications for the required legal formalities are completed the new
premises has the automation system installed work continues until completion time. While the shop
front sign, the shelves and the architectural and technical details are being completed the operational
field team gives continuous support.

Satışlara sürekli destek
LORİS Parfüm, bayilerin satışlarını artırmak için uzun vadeli bir eğitim planının
uygulanmasını sağlıyor. LORİS Akademi çatısı altında, mağazacılık, kurumsal kültür, satış
ve parfüm bilgisi gibi ana konularda tüm bayi çalışanlarının eğitim ve gelişim programları
takip ediliyor. Mağazalarda yeni işe başlayan satış elemanları, oryantasyon programından
sonra mağazacılık alanındaki eğitimlerini de tamamlıyorlar.

In order to increase the sales of the franchisees, LORİS Perfume has a long term educational system.
It is under the auspices of the LORİS Academy there the main subjects of shop keeping, institutional
culture, sales and knowledge of perfume are taught and all those working at their dealers study these
training and development programs. Those who have begun only now as sales personnel after the
orientation program complete their training in retailing.

Mağazacılığın gereklerini yapan kazanıyor
Girişimciliğin sürekli gelişim ile mümkün olabileceğinin altını çizen Loris Parfüm Yönetim
Kurulu Başkanı Fehmi Okuyucu, “Doğru lokasyonda açılan parfüm mağazasıyla yatırım
bedelini kısa süre içinde geri alıp büyüme olanağınız yüksek, yeter ki mağazacılığın
dinamiklerine ayak uydurmak konusunda istekli olun” ifadelerini kullandı. Yatırım
yaptığı mağazalarda genel merkez tarafından kesintisiz devam eden satış destekleyici
kampanyaları ve doğru müşteri ilişkileri uygulamalarını hayata geçiren bayilerin çok kısa
sürede başarılı olduklarını da sözlerine ekledi.

Those Who Effect The Necessary Details Involved In Shop Keeping Earn
The Loris Perfume Chairman of the Board Fehmi Okuyucu pointed out that it was always possible
for entrepreneurs to continue to improve and stated “When the perfume shop premises are in the
right position the return of capital investment is quickly re-embursed and further enlarging can be
undertaken the all important is that the entrepreneur is able to feel at ease with the dynamics of
shop keeping”. The central gives ongoing sales support by way of sales support campaigns while the
entrepreneur effects good customer relationships and in this manner in only a short period of time the
branch becomes successful.

Ürün yelpazesiyle desteklenen satış hacmi
Kozmetik ana başlığı altında dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından birinin parfüm
olduğuna dikkat çeken Okuyucu, “Ekonomik fiyatlarla sevilen parfümlere ulaşmak,
müşterinin moral ve motivasyonunu sürekli yüksek tutmasını sağlıyor. Krizli dönemlerde
bile bu motivasyon ihtiyacı sebebiyle mağazalarımızın cirolarını artırabildiklerini
görüyoruz. Loris Parfüm mağazalarından içeri giren herkes parfüm dışında oda
kokusundan, duş jeline, araç kokularından deodoranta kadar pek çok ürün bulabiliyor. Bu
da bayilerimizin satış hacimlerini artıran ve müşteri çeşitliliği getiren büyük bir avantaj
oluşturuyor.” dedi.

Th E Wıdth Of The Choıce Of Product Defınıtely Increases The Volume Of Sales
Okuyucu said under the main title of cosmetics one of the swiftest growing sections is the perfume
sector. He added “Those customers who are happy to be able to fill their need for perfume when they
obtain economically priced perfumes even manage to maintain their moral and their motivation high.
Even in times of crisis we see that they motivate their need and this is the reason some shops have
even increased sales volumes at the said crisis times. Everyone entering a Loris Perfume shop can find
a vast array of products, as well as perfumes there are sprays for rooms or for inside cars, deodorants
and much more. This large choice is an additional advantage, one which brings in increases in sales
volumes because of the wider range of customer”.
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TÜRKİYE’NİN TEK BUTİK ZİNCİR KAHVE EVİ: GÖNÜL KAHVESİ
GÖNÜL KAHVESİ: THE ONLY BOUTIQUE CHAIN COFFEE HOUSE IN TURKEY
2002 yılında İzmir’de doğan Gönül
Kahvesi, şuan 90 ’ı aşkın şubesi ile hizmet
veriyor. 2007 yılı Gönül Kahvesi’nin
franchise sistemine geçiş yılıdır. Akılcı
kurgulanmış ve sade işleyişi ile riskleri
ilk başta yok ederek ilerlediği için, Gönül
Kahvesi kendisini sürekli bu sektörde
geliştirmekte ve farklılaştırmaktadır.
Sağlam temellerinden gelen gücü, sürekli
inovatif düşünce yapısıyla birleştirerek
geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir.
Aynı yıl içerisinde Gönül Harmanı Espresso Kahvesi Türkiye Kahve Yarışması’nda 1.’lik elde
etmiştir. Gönül Kahvesi’nin şu an itibariyle yurt içi ve yurt dışından almış olduğu ödüllerin toplamı
16’ya ulaşmıştır. Gönül Kahvesi; “Dünya’da Bir Gün Herkes Türk Kahvesi’ni Tadacak.” hedefi
doğrultusunda, yurt dışında da hızla büyümekte. Avusturya, Bahreyn ve Bosna-Hersek’ten sonra
şimdi de Almanya/Berlin’de.
Gönül Kahvesi yurt içinde de hızla büyümeye devam ediyor. Pandemi süreci sonrasında Haziran
2020’den itibaren açılan yenilenen konseptiyle, 75.Cadde Diyarbakır, İncek Vista Ankara, Novada
Avm Erdemli Mersin, Watergarden İstanbul, Kızıltepe Mardin, 5m Migros Beylikdüzü İstanbul ve
Park 328 Avm Osmaniye ’de misafirlerini ağırlıyor.
Gönül Kahvesi Türkiye’nin tek butik zincir kahve evidir. Menü içecek ağırlıklı, bu içecekler arasında
formülü Gönül Kahvesi tarafından özel olarak geliştirilen Türk kahvesi çeşitleri bulunuyor. Gönül
Kahvesi; birbirinden özel kahve çekirdeklerini harmanlayarak Türk Kahvesi’ne gerçek kimliğini
kazandırdı. 4 farklı bölgeden 4 ayrı değişik çekirdek harmanlandı ve adına da Gönül Harmanı Türk
Kahvesi dendi. Özel ürünlerinin arasında ‘Damla Sakızlı Türk Kahvesi, Kakuleli, Keçi Boynuzlu,
Çikolatalı Türk Kahvesi çeşitlerinin yanı sıra, Espresso bazlı kahveler ile Aromalı ve Yöresel Filtre
Kahve çeşitleri, Anadolu’muzun çok uzun yıllardır kahve olarak isimlendirdiği Çitlenbik (Melengiç)
, çay, bitkisel çaylar ayrıca hiçbir kimyasal ve koruyucu içermeyen, taze meyvelerden üretilen
cheesecake sosları ve meyvenin kendisini içiyor hissi veren yine taze meyvelerden üretilen meyve
suyu çeşitleri, salep, sıcak çikolata gibi içecekler ürün gamında bulunurken, özel kahvaltı menüsü,
börekler, sandviçler, dondurma ve pasta çeşitleri de menüde yer almaktadır.
Gönül Kahvesi Express
Ürettiği analitik çözümler doğrultusunda, gelenekselleşmiş mağazacılık anlayışının dışına
çıkan Gönül Kahvesi, yeni şube açılışlarının yanı sıra mobil üniteye de geçerek, şubelerinde
satışa sunduğu ürünlerinin tümünü de kapsayan al-götür servisiyle Gönül Kahvesi Express’de
misafirleriyle buluşturmayı hedefliyor.
Gönül Kahvesi Kampüs
Gönül Kahvesi Kampüs konseptiyle, zengin ve leziz menü içeriğiyle üniversite öğrencilerinin bir
numaralı gözdesi olma yolunda hızla adımlar atıyor. Işık Üniversitesi Maslak ve Şile kampüslerinde
misafirlerini ağırlamaya başladı.
Gönül Kahvesi Orient
Gönül Kahvesi, yepyeni Gönül Kahvesi Orient konseptiyle misafirlerini ağırlamaya başladı. Çok
özel çeşitli tatlar ile 400m² ve üzerinde alana sahip olan, tercih eden Gönül Kahvesi şubeleri
nargileli konseptte misafirlerini ağırlıyor. İstanbul Venezia Avm, İstanbul Beylikdüzü 5M Migros,
Diyarbakır 75.Cadde, Giresun Atatürk Bulvarı, Mersin Erdemli Novada Avm, Mersin Üniversite
Caddesi ve Osmaniye Park 328 Avm şubeleri Gönül Kahvesi Orient konseptiyle misafirlerini
ağırlamaya başladı.
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Gönul Kahvesi came into being
in 2002 and it presently has near
to 90 branches. It was in the year
2007 that the brand entered into
the Franchising system. It was
formed in an intelligent manner and
because of its simplified manner
of working it advanced by having
eliminated risks early on. Gönül
Kahvesi is constantly developing
and effecting differences in its
sector. The strength which comes
from its strong foundations joined with its constantly innovative actions ensures that it is
moving forward with strong sure steps.
In the same year it took first prize in the Turkish Coffee Competition with its Gönül Blended
Espresso Coffee.Presently the number of awards that the brand has won domestically and
abroad has reached 14.Under its motto and its goal of ‘One day all the world will have tasted
Turkish Coffee’ it is rapidly enlarging abroad, in Austria, Bahrain, Bosnia and Herzegovina and
now in Germany in Berlin.
Gönül Kahvesi is continuing its rapid enlargment in our country. After the pandemic period it
began in June 2020 to open and offer its new concept in the 75 thoroughfare in Diyarbakır, the
İncek Vısts Ankara, the Novada Shopping Center in Erdemli Mersin, the Watergate İstanbul, the
Kızıltepe Mardın, the 5M Migros in Beylikdüzü İstanbul and the Park 328 Shopping Center in
Osmaniye and welcomes its guests those places.
Gönül Kahvesi is the only chain boutique coffee shop.Its main menu is the Turkish Coffee
choices which have been developed by them. The brand blends together special coffee
beans which brings to the fore the true Turkish character of the coffee.From 4 different
places 4 different types of beans are blended and the name of that is Gönül Blended Coffee.
Amongst the many choices of special products are ‘Gum Drop Turkish Coffee, Cardamon, Goat
Horn, Chocolate Turkish Coffee assortments as well as Espresso based but with aromas or
Traditional Filtered Coffees.In Anatolia there is a coffee which for long years has been named
Çitlenbik, There is also tea or herb teas which have absolutely no chemicals or protectives
in them. There is cheese cake made with fresh fruit sauce and fruit juice which gives you the
feeling you are drinking the fruit itself, salads, hot chocolate drinks, special breakfast menus,
Borecks, sandwiches, ice creams and cakes all are to be found on the menu.
Gönül Kahvesi Express
Within the innovative solutions the brand has brought out, all far from the usual standards of
other shops is in the new premises they are opening they will also be using mobile units from
these they intend to give any or all of the choices found in their normal branches.
Gönül Kahvesi Kampüs
With this new concept the brand is well on the way to becoming the favorite of the University
students. It has already begun to serve at the Işık University in Maslak and in the Şile Campus.
Gönül Kahvesi Orient
The brand now has a new concept and is already welcoming clients to it In premises of 400 sq.m
or more it offers special assortments of desserts and in its branches the customers who prefer
can have also have the nargile. The concept is now active in Istanbul Beylikdüzü 5M Migros, in
Diyarbakır the 75 thoroughfare, in Giresun Atatürk Boulevard, Mersın Erdemli Novada Shopping
Center and in the Mersin University thoroughfare and in the Osmaniye Park 328 Shopping Center.
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HACIBAŞAR’LI OLMAK… BECOMING HACIBAŞARS...

1955’ten Bugüne… Başar kardeşler olarak çocuk denecek yaşlarda Yayla Kebap Evi
adında başladığımız küçük kebapçı dükkanında çok kısa sürede lezzetimiz ve kalitemizle
nam yaptık. Öyle ki şehrimizin bütün devlet erkânını ağırlıyorduk. Şehir dışından ve yurt
dışından gelen misafirlerin uğrak yeri olduk.

From 1955 to the Present We the Başar brothers worked from being children we had a small
kebap shop however in only a short time we became renowned for the quality of our tasty food.
So much so that we were welcoming all the high officials in our city. We also became the place
which visitors from outside our city and from abroad came to.

Markamız Hacıbaşar, güneydoğu yöresinin yemekleri ve kebaplarının lezzetlerini yılların
vermiş olduğu tecrübe ile hem paket hem de masa servisi olarak sisteme entegre
etmiştir. Bu sistem sizlerden gelen talep üzerine de franchising sistemi ile birleşmiş
ve sektöre yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımızın tüm taleplerine cevap verecek
duruma gelmiştir. 2020 yılında Hacıbaşar artık müşterilerinin kendilerini koyduğu
yere daha da layık olmak ve günümüz gereklilikleri ile geleneksel lezzetten kopmadan
müşterilerine daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde ürünlerini ulaştırmak adına Hacıbaşar
Express modelini oluşturdu. Pandemi döneminde üretim tesisi kurarak 3 yeni Hacıbaşar
Ekspress şubeleri açarak hizmet veren tek markayız. İşimizi doğru ve sistemli yaptığımız
için sektörümüzün %95 i ne yapacağını düşünürken biz tüm önlemler çerçevesinde 2
gün içerisinde tüm sistemimizi uyumlu hale getirerek müşterilerimizin evlerinde olmaya
devam ettik. Bu Hacıbaşar’ın dinamik yapısı ve müşteri memnuniyeti hakkında oldukça
büyük bir nokta oldu.

Our brand Hacıbaşar makes traditional foods from the south eastern region as well as kebap
and with the experience which we gained in our business we have integrated both table service
and packet service. This system has come about because of people’s requests combined with
the franchise system. For those who wish to make an investment in this sector we are now able
to answer all their requests.
In 2020 so as to satisfy customers in a more correct manner and also to better fulfill today’s
requirements Hacıbaşar has brought out a new model which is named Hacıbaşar Express. Our
brand, never deviating from its traditional tastes is now under this system able to have their
food reaching the customers in a faster more healthy manner.

Hacıbaşar Konseptleri
Hacıbaşar ihtiyaçları karşılayıp fark katmak için çıktığı bu yolculukta
iki konsept geliştirdi.
Hacıbaşar Exclusive ve Hacıbaşar Express.
Hacıbaşar Başarı Anahtarı
Hacıbaşarlı olmak, ürünleriniz kapınıza kadar gelir eğitim verdiğimiz ustalar ve
personelimiz tarafından hizmet kalitesi ile perçinlenir varoluş sebebimiz olan
müşterilerimize en iyi ürün ve hizmeti ulaştırırız ancak biz tüm bunları sizler için
hazırlarken sizden istediğimiz tek ve yegane şey dükkanınızın başında durmanız ve
bizlerle beraber tüm sistemin kontrolünü elinizde tutmanız olacaktır. Biz sizin için
hazırız sizi de söz konusu lokasyonda başarıya götürecek anahtarımızı her açıdan
paylaşmak için buradayız. Buyurun kahveye…
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During the pandemic period we are the only brand which set up a production unıt and opened
3 new Hacıbaşar Express branches. As we have always effected our work in a correctly
systemized manner while 95% of the sector was asking itself what to do within 2 days we
had taken all the necessary precautıons so that customers could remaın at home. There our
dynamic ability played a big role in their satisfaction.
Hacıbaşar Concepts
Our brand in order to meet the requirements of our customers and make our difference seen in
the sector developed two concepts. Hacıbaşar Exclusive and Hacıbaşar Express.
The Key To The Hacıbaşar Success
When you become a part of Hacıbaşar it means your products come to your door. With the
combined training of our master cooks and personnel we ensure that you receive the reason
for our success- our best foods and service. In addition the only one thing we expect from you
is that you be always there on the premises of your business so that you are together with us
controlling the total system. We are ready for you in fact we are ready for everything to make
your business a success. Come and visit us for coffee...
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HAPPY MOON’S ŞUBE SAYISINI 32’YE ÇIKARDI!

HAPPY MOON’S HAS INCREASED ITS NUMBERS OF BRANCHES TO 32!
Kuruluşunun ardından 21 yılı geride bırakan Happy Moon’s Grup, pandemi dönemi ile
başlayan normalleşme sürecinde de büyüme atağını sürdürüyor. Happy Moon’s Grup, bu
kapsamda biri Gaziantep’te ve üçü İstanbul’da olmak üzere dört yeni restoranın açılışını
da gerçekleştirerek, şube sayısını 32’e çıkardı. Ulaşılabilir lüks kavramını daha fazla kişiye
ulaştırmak adına yürüttükleri çalışmaların birçok sorumluluğu da beraberinde getirdiğini
vurgulayan Happy Moon’s Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, “Happy Moon’s Grup
olarak; ‘ulaşılabilir lüks’ kavramını restoran ve kafe işletmeciliğine uyarlayarak Türkiye’de
çok sayıda ilke öncülük ettik. Edindiğimiz bu misyon birçok sorumluluğu da beraberinde
getiriyor. Bu kapsamda normalleşme sürecinde de büyüme atağımızı sürdürüyoruz.
Hijyen ve mesafe kurallarıyla adeta yeniden düzenlediğimiz restoranlarımıza, yenilerini
eklemeye devam edeceğiz” dedi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin ardından başlayan normalleşme süreci ile
birlikte restoran ve kafe işletmeciliğinde de yeni bir dönem başladı. Tüm restoranlar,
hijyen ve mesafe kurallarına göre yeniden düzenlendi, söz konusu işletmelerin kapasite
sayılarında da değişimler yaşandı. Yaşanan köklü değişimin ardından sektör oyuncuları
da büyüme stratejilerini revize etti. Kuruluşunun ardından 21 yılı geride bırakan
Happy Moon’s Grup ise normalleşme sürecinde de büyüme atağını sürdürerek, dört
yeni şubenin açılışını gerçekleştirdi. Happy Moon’s, kaliteli restoran anlayışı, zengin
menüsü ve erişilebilir fiyat avantajlarıyla; “ulaşılabilir lüks” kavramını restoran ve kafe
işletmeciliğine uyarladı.

The Happy Moon’s Group was founded 21 years ago, and even as we slowly return to normal
after the pandemic it continues to enlarge. The Happy Moon’s Group has within this action
opened a restaurant in Gaziantep and three in Istanbul and with four has increased its number
of branches to 32.With its concept of reachable luxury with which it avails more and more
people it also brings with it added responsibilities. The groups Chairman of the Board Hüseyin
Aymutlu said “As we in our cafes and restaurants offer the concept of ‘affordable luxury ‘we
have brought into being many unique innovations. With this as our mission we obviously are
faced with additional responsibilities, being aware of this even during the period of things
becoming normal after the pandemic we continue to enlarge. Hygienic and distancing rules
have been put into place and in this manner we shall continue to enlarge”.
The pandemic which has over come the whole world means that as very slowly things go back
to normal for the restaurant and cafe sector it will be the beginning of a new era. All the cafes
and restaurants have been rearranged so as to comply with the rules of hygiene and distances
which naturally brings with it a difference in the capacity of the premises. Under these
important changes many of the actors in the sector have revised their plans for enlarging.
However the Happy Moon’s Group which is in the sector for 21 years still continues to enlarge
by opening 3 new branches. Happy Moon’s, with its high quality restaurant understanding,
rich menu and accessible price advantages; He adapted the concept of “accessible luxury” to
restaurant and cafe management.

YILIN EN BAŞARILI RESTORAN ZİNCİRİ ÖDÜLÜ KAŞIBEYAZIN OLDU

WINNERS OF THE MOST SUCCESSFUL RESTAURANT CHAIN AWARD WAS KAŞIBEYAZ THIS YEAR
İstanbul’da kebabın marka ismi haline gelen ve yıllar içerisinde sektörünün öncü
markalarından biri olan Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, pandemi döneminde de yatırımlarına hız
kesmeden devam etti. Her şartta misafirlerine en üst düzeyde hizmet sunan Kaşıbeyaz Lezzet
Grubu, bu zor günlerde adıyla bir kez daha sektörde adından söz ettirdi. İş, sanat ve cemiyet
dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı “Türkiye Vizyon Ödülleri”, 8 Eylül Salı günü
sahiplerini buldu. Esra Balamir’in ve Hüseyin Öğüt’ün sunuculuğunu yaptığı gecede Kaşıbeyaz
Lezzet Grubu, “Türkiye’nin Başarılı Restoran Zinciri” ödülünü aldı. Kaşıbeyaz Lezzet Grubu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz adına ödülü alan Kaşıbeyaz Lezzet Grubu Genel
Müdürü İrfan Bilir, Kaşıbeyaz Lezzet Grubu’nun yatırımlara devam edeceğini belirterek bir kez
daha ödülle taçlandırılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
The brand, one of the foremost in its sector successfully for long years has become in Istanbul
the name for kebap and the group Kaşıbeyaz Lezzet Grubu even during the Pandemic has
continued to invest with the same speed. It has always given the topmost quality to its clients
even under today’s difficult situation and once again brings its name to the fore.On Tuesday the
8th of September foremost names from the business, the fine arts and the associations came
together to award the “Turkiye Vizyon Ödülleri (The Turkish Vision Awards).That evening Esra
Balamir and Hüseyin Öğüt were the announcers.The award for “ The Most Successful Restaurant
Chain of Turkey” was won by the Kaşıbeyaz Lezzet Group.İrfan Bilir, the Lezzet Groups General
Manager accepting the award in the name of Murat Kaşıbeyaz Chairman of the Management
Board said the company was continuing its investments and was delighted to be crowned once
again with the award.
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BAŞARSOFT ÇÖZÜMLERİ İLE YENİDEN KEŞFEDİN
REDISCOVER PROBLEM RESOLVING WITH BAŞARSOFT
1997 yılında kurulan Başarsoft Türkiye sayısal harita altlığını oluşturmak ve harita tabanlı
yazılımlar üreterek Türkiye’nin Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında öncü firması olmak adına
faaliyetlerini yürütmektedir. 23 yıldır sürdürdüğü çalışmalar ile Türkiye’nin en güncel
haritasını ve adres veri tabanını sunan Başarsoft, bu hizmeti ile Google, Apple gibi dünya
markalarının Türkiye harita altlığını sağlamaktadır.

The company of Başarsoft was founded in 1997 it began producing digital map bases and
map based software and it continues today as the foremost firm in the Turkish Geographic
Informations sector. With its 23 years of activity it offers the most modern maps and address
datum bases. With its services Başarsoft works with world famous names such as Apple and
Google to ensure the Turkish digital map bases.

Ayrıca Türkiye ve bölge ülkelerde profesyonel CBS yazılımı olan Mapinfo’nun bölge
distribütörlüğünü yıllardır başarılı olarak devam etmektedir.

It also continues its successful professional distributor ship for CBS software of MapInfo for
Turkey and the surrounding regions.

Bugün %100 yerli sermayesi ile sektöründe öncü olan Başarsoft, her biri Ar-Ge merkezi
olan 3 ofisi ile siz değerli müşterimize ulaşmaktadır. Güçlü ve her zaman teknolojiyi takip
eden takım arkadaşları ile kamu ve özel sektöre lokasyon tabanlı yazılımlar üretmektedir.
Sektörünün lokomotifi olan pek çok markaya katma değerli hizmetler ve servisler
sunmaktadır.

Today Başarsoft with its 100% domestic capital is the foremost in its sector has 3 offices
each of which is a Research and Development center where it can reach you our esteemed
customers. Our capable and technology constantly following team write location bases
software for both the public and the private sectors. As the locomotive of the sector we offer
many value adding services and work to many brands.

Rekabetçi piyasa koşullarında bir adım önce olabilmek için rakiplerinizi her açıdan takip
etmeli ve hedef kitlenizi iyi analiz etmelisiniz. Markanızı büyütürken; mevcut mağaza
konum, rakip ve demografik verilerine dayanarak benchmark analizi ile yeni şubelerinizin
lokasyonunun seçiminde Geomarketing uygulamamız ile destek oluyoruz. Geomarketing
sizlere sadece doğru şube yer seçimi için mikro analizler sunmaz aynı zamanda şube
etki alanlarınızı, dağıtım planlama, şube performans ve bölgesel satış hedeflerinizin
belirlenmesi için lokasyon bazlı analizler sunar.

Because of the competitive conditions in the market place in order for you to be in a better
position you must survey your competitors as much as possible and you must analyze
carefully the section to which you are going to appeal to. When enlarging your brand;
you must make a bench mark analysis of your present branch positions, of those of your
competitors and dependent on demographic data take all into consideration when choosing
your position for additional premises. We are able to help you with our Geomarketing set up.
Geomarketing does not simply advise you on the position of a new location and the micro
analysis of it in addition it advises you on the zone of your influence, in making your delivery
plans, on branch performance and estimation of regional sales goals.
Geomarketing in addition to position selection analysis helps to manage the combinations of
packet services and/ or branch services this is effected by using the Başarsoft speedy address
system which can boost the actions of the road network needed and so divert food to the
most correct restaurant. Başarsoft with its speedy order and delivery ensures a minimum of
loss of orders, its correct address data and all the other solutions it can offer it will certainly
become your biggest supporter.

Geomarketing yer seçim analizleri dışında paket servis ve/veya şube hizmet alanlarınızı
yönetmenizi sağlar. Uygulama üzerinde oluşturduğunuz alanların içerisindeki yol ağı
ile sipariş sisteminizi besleyebilir ya da Başarsoft’un sağladığı hızlı adres girişlerini
kullanarak koordinatlı verileri sistemlerinize ekleyerek siparişi en doğru restorana
yönlendirebilirsiniz.
Hızlı sipariş ve teslimat, minimum sipariş kaybı için Başarsoft en güncel adres veritabanı
ve sağladığı çözümler ile en büyük destekçiniz olacaktır.
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YENİ NORMALDE HAZIR İŞLER
THE NEW NORMAL IS READY BUSINESSES

post@franchisemore.com

Pandemi perakende dünyasında çok şeyi değiştirdi. Mart-Mayıs arasında “anormal”
bir durum yaşadık, insanlar eve kapandı, AVM’ler, işletmeler kapandı, market ve paket
işi arttı. Haziran-Ağustos arasında “geçiş” sürecini yaşadık, işletmeler açıldı, düşük
tempoda çalıştı. Eylül’den itibaren “yeni normal” başladı, okullar açıldığında neler
olacağını merakla bekliyoruz.
Yeni normalin eskisinden farklı olmasını beklemeliyiz.
• Sosyalleşme perakendenin anahtarıydı. AVM’ler doldu, insanların buluşma, zaman
geçirme mekanı olmuştu. Kafeler, barlar yayılmış, herkes kafe-bistro formatına dönmeye başlamıştı. Yeni normalde sosyal mesafe var, insanlar kapalı mekanlara girmiyor,
oturma kapasitesi sınırlandı, müzikli mekanlar kapandı, nargile yasaklandı. İnsanlar
hala sosyalleşme peşinde ama, yasağı delen işletmelere ceza yağıyor, insanlar evlerde
sosyalleşiyor.
• Tüketim perakendenin motoruydu. Lüks ürün, kaliteli hizmet, farklı deneyim öne
çıkıyordu. Ucuz satanlar yüksek ciro sayesinde çarkı döndürüyordu. Kurlar yükselince
ithalat azaldı, işsizlik artınca tüketim azaldı, maliyetler artınca fiyatlar arttı, insanlar
evde kalınca paket servis arttı. Yeni normale ayak uyduramayanlar kapandı veya borçlanarak kaçınılmaz sonu bekliyor.
Perakende girişimcileri ne yapacağını bilemez durumda kaldı. Geçmişin alışkanlıklarıyla yapılacak yatırımlarda belirsizlik hakim.
• AVM’lerde yer kapmak, iş yapmak için yarışanlar artık çekiniyor. Giriş sayıları epey
düştü, ne zaman dolacağı belli değil. Kira eski normalde bile yüksekti, geçiş sürecinde
indirim uygulandı, yeni normalde ne kira isteneceği belirsiz. Kredi borcu olan, yabancılara ait AVM’ler indirime yanaşmıyor, kiracılar kaçar, AVM’ler arasındaki rekabette kiracılarını kaybeden yarışı kaybeder. AVM dünyasında yeni normalde çok şey değişebilir.
• Lüks ve keyfi ürün ve hizmetlerin tüketimi düştü. Eskiden dolup taşan işletmelerin
bir kısmı hiç açılmadı, bir kısmı düşen ciroya uyum sağlamak için personeli, çeşidi, hizmeti azalttı. Dünün güçlü zincirlerinin bir kısmı konseptini yeni normale uyarladı, bir
kısmı işletmelerini kapadı veya işletmecisinden geri aldı, bir kısmı her şeyin eskisi gibi
olmasını umarak bekliyor. Franchise dünyasında yeni normalde çok şey değişebilir.
• Temel ürün ve hizmetlerin tüketimi arttı. Eskiden ucuz olduğu için markalaşmayan
işler yeni normalde rağbet görecek, zincirleşecek. Franchise disiplini ve maliyetinden
kaçınacak, şube zincirleri veya markalı bayilikler yaygınlaşacak. Yeni zincirlerin sahipleri buna hazır değiller, uzun vadede büyümeye ağırlık verenler yayılır, kısa vadede
kazanmaya ağırlık verenler silinir. Perakende dünyasında çok şey değişebilir.
• Paket servis siparişleri arttı. İnternet üzerinden sipariş almayı, ürünleri toplayıp
dağıtmayı beceren şirketler büyüdü, zincirleşti, reklam ve tanıtıma ağırlık verip markalaştı. Piyasa hakimiyeti arttıkça hizmet bedelleri de yükseldi, perakendeciler şikayetçi ama onlarsız yapamıyor. Yeni normalde dağıtıcılar markalaşacak, perakendenin
karından aslan payını alacak.
Yeni normalin ne getireceğini, hangi sektörün, hangi markanın nasıl gelişeceğini yaşayıp göreceğiz. Bu ortamda perakende yatırımcısı yarın ne kazanacağını kestiremediği
işe yatırım yapmak yerine, ne kazandığını göreceği hazır bir işi devralmak istiyor. Devir42
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The pandemic has changed many things in the retail world.In the period of March to May
we lived an “ABNORMAL” situation, people became closed up in their homes, in Shopping
Centers businesses were closed and the markets and packet work increased. In June August we had a “SURVIVAL” period, businesses opened but worked at a low tempo.From
September we began the “NEW NORMAL” and we wonder what will happen when the
schools reopen.
We must expect the new normal to be very different from the old one.
* The key to retail had been SOCIALIZING. The Shopping centers were crowded they were
the places where people met up with friends.Cafes and bars spread and everyone had
started to turn to the coffee-bistro concept.In the new normal there is social distancing,
people are not going into closed premises, seats are limited, places with music have closed
and the nargile has been forbidden.People still wish to socialize but fines pour down on
businesses if regulations are not kept to so people now socialize in their own homes.
*TURN OVER was the motor which drove the retail trade Luxury products and quality
service were making the difference. The businesses selling cheap goods were maintained
by their sales volume. When the Exchange rates increased imports became fewer, as
unemployment increased sales diminished, as expenses increased so did prices, as people
stayed home packet service increased. Those who could not adjust to the new normal
closed and being in debt was inescapable.
Retail entrepreneurs simply do not know what to do. Their previously held familiar
financial habits are now totally undefined.
* Whereas previously people rushed to obtainplaces in shopping malls in order to effect
business they now are afraid to. Thenumber of people entering the shopping malls has
greatly decreased who knowswhen they will fill up again. Rents in the normal times were
already high duringthe change period a decrease was effected and now in the new period
no oneknows what rent will be required. Those who have credit loans to pay and the
foreigninvestors in the shopping malls are simply not accepting to make reductions,people
renting then leave the centers which. In the Shopping center world many things will
change in the new normal.
*Luxury, leisure products and service have all decreased. While some of the Businesses
which previously had been very busy have simply not been reopened. Some in order to deal
with the fall in turnover have decreased their service, their number of personnel and the
number of their items. Of yesterday’s world wide strong chains some are applying the new
norms, some have closed, some have taken back from their investors and some simply
wait and hope that things will go back to normal. In the Franchise world in the new normal
many things can change.
*More use is being made of basic products and services. When previously their products
were cheap and their producers did not bother to brand them they now will become
competitive and become chains. Many will escape the discipline and and the pricing of
Franchising. The number of branch chains or branded agents will İncrease but new chain
owners are not ready for this, those who believe in enlarging over the the long term will

sepeti.com sitemizden kazandığımız deneyimin, geniş bir kitleye yarar sağlayacağını
düşünüyorum. Bu zamanda devralmak isteyenlere önerilerim şöyle.
• Küçük işletmelerde en büyük risk, işletmecinin kendisidir. Herkes her işi yapamaz,
bir iş herkese para kazandırmaz. Sevmeyeceğiniz, başında durmaktan mutluluk duymayacağınız işe girmeyin. İş kazanır, siz kazanamazsınız, müşteriniz, tedarikçileriniz,
çalışanlarınız sizin paranızı yer bitirirler.
• Hazır iş devralırken geçmişini inceler, geleceğini satın alırsınız. Geçmişin rakamlarını vermek istemez veya abartırlar, tam ve doğru alın. Geleceğin koşullarını ve risklerini
öngörün. Bilenlere danışın, araştırın, normal beklentinin yanı sıra en iyi ve en kötü
senaryolarda ne olacağını da belirleyin.
• İşi incelerken rakamlarla yetinmeyin, kayıp ve kaçakları, personelin uzmanlığını,
tedarikçilerin sorunlarını, müşterilerin isteklerini, devir nedenini anlayın. Küçük işletmeler sahibini yorar, devreden sorunları çözememişse bunu bir fırsat olarak görün, siz
çözebilecekseniz devralın. Sizi yoracak işi seçin, çalıştığınız kadar kazanın, zahmetsiz
rahmet olmaz.
• Hazır işler kazancına göre değerlendirilir. Bedelin kaç yıllık kazanca eşit olacağı ise
markanın gücü, yerin cazibesi, müşterinin sadakati, sistemli çalışması, piyasanın canlılığı vb. etkenlerle şekillenir. Zor işe 2 yıllık, güzel işe 4 yıllık, markalı işe 6 yıllık kazancını isteyebilirler. Devir piyasasını tanıyın, kazancını öğrenin, hak ettiği bedeli ödeyin.
Hazır iş yeni kuracağınız işe göre biraz fazla yatırım gerektirir, çünkü başlangıç risklerini geride bırakmıştır. Hemen kazandırmaya başlar, güvenilir kazanç sağlar. Ancak
iyi araştırmazsanız hüsrana uğrayabilirsiniz. Devredenler satmak için eksik bilgi verir,
aracılar satış olsun diye acele ettirir, arkadaşlar sorumluluk almamak için gereksiz
ihtiyat önerir. Fırsatları yakalamak için piyasayı bilen, gireceğiniz sektörü tanıyan, sizi
değerlendirecek uzmanlara danışın.

spread while those who are there only to make a quick profit will simply be wiped out. Many
things can change in the retail sector.
*Packet Service orders have increased. Orders are taken on the internet, well formed
chains, advertising and introductions will be at the fore. As their hold on the market place
becomes stronger the service prices have increased but although the retailers complain
about this they cannot manage without that service. In the new normal deliveries will
become branded and they will be taking the larger part of retail profit. What the new
normal will bring, how, in which sector will the branding develop who knows. Under these
circumstances a person who would have normally invested in a retail business because he
can no longer estimate the future gain rather than invest there now wishes to make some
estimation of how it will go so now prefers a take over on an existing business.
We have set up our Devir Sepeti.com and from the experience we gained there a large group
of people will benefit.For those who wish to take on a turn over business my advice is.
*The biggest risk today is in the small businesses where the owner himself is the manager
and works the business. Everyone cannot do every business and everyone cannot make a
profit. Do not go into a business in which you are not happy to manage or if the business
is earning but you cannot earn because your customers, your producers and your personnel
will take up all the gains.
*When entering into a take over you must study its past but don’t forget you are buying
a future. Do not accept figures from the past that are not given willingly or are wrongly
quoted or exaggerated it is essential you obtain the correct figures. Consult with those who
know, effect research and make out a figure sheet of your Best and your Worst expected
situations as well as your normal expectations.
*When you are studying a business do not be satisfied with figures alone try to understand
the losses and the subterfuges, the ability of the staff, the problems of product
procurement, the requirements of the customers and the reasons for the turnover. Small
businesses tire their owners if there are problems which need to be solved see this as an
opportunity to rectify and if you believe you can solve them effect the take over. Choose
a business which will tire you, earn as much as you have worked for there is no pleasure
without pain.
*A turn over is evaluated on the profit it brings in. The period of the investment return is
dependent on the strength of the brand, the suitability of its position and the faithfulness
of the customers, a systematic manner of working, the action in the market etc. A difficult
business takes 2 years, an attractive business takes 4 years and a branded one can take 6
years. Get to know the market place, learn to earn and pay only the price of what it’s worth.
A turn over deal needs slightly more investment than a totally new business because it has
already left the beginning risks behind. It begins to earn immediately and it is a trustworthy
gain. However it is absolutely essential that you make a really good evaluation of the turn
over so as not to be disappointed. Those turning over do not supply all the details, they are
in a rush to sell. Do not trust the words of your friends who urge precaution so as not to
take responsibility for your actions.In order to seize an opportunity meet with a consultant
who knows the market, who knows the sector in which you are interested and allow him
to advise you.
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TATLISES GIDA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
TATLISES GIDA CONTINUES TO ENLARGE

İbrahim Tatlıses tarafından kurulan Tatlıses şirketler grubu, günümüze kadar bünyesinde;
Tatlıses Gıda, Ses Ajans, Tatlıses Turizm, Tatlıses Havacılık ve Tatlıses Prodüksiyon
Hizmetleri ile faaliyetlerini hız kesmeden sürdürmüş ve yatırımlarına ara vermeden devam
etmiştir.
İlk olarak 1990 yılında ‘Tatlıses Kebap ve Restoran’ işletmeciliği faaliyete başlayan
Tatlıses Gıda, 2010 yılında yoğun talep üzerine franchise sektörüne Tatlıses Çiğ Köfte
markasıyla giriş yapmıştır. Kurulduğu ilk andan itibaren geleneksel çiğ köfteyi yurtiçi ve
yurtdışında temsil etmeyi görev edinmiş ve bu konuda yaptığı çalışmalarla kısa sürede
amacına ulaşmıştır.
Ve bugüne gelindiğinde Türkiye genelinde 250 bayisiyle hizmet vermeye devam
etmektedir. 2014 yılında ise Tatlıses Lahmacun ve Tatlıses Europe markasıyla franchise
konseptini genişletmiştir. Franchise sektörüne başlarken; markanın getireceği
avantajların farkında olan firma; bu avantajını ürünlerine yansıtarak, kısa sürede
müşterilerinin gözünde güven markası olmayı başarmıştır.
Tatlıses gıda faaliyet gösterdiği sektörde güvenilirliğiyle, girişimciliğiyle ve saygınlığıyla
başarılarının sürekliliğini sağlayarak gıda sektöründe uzun yıllar hizmet etmeyi amaç
edinmiştir.
Ürünlerimizin tamamı yöresine ve mevsimine uygun hammadde ile hiçbir katkı ve
koruyucu maddesi kullanılmadan üretilmektedir. 2013 yılında Türk Standartları
Enstitüsü ile yapılan ortak çalışma sonucu, çiğ köfte kriteri firmamız tarafından
oluşturulmuştur. Aynı zamanda çiğ köfte sektöründe ilk helal sertifikası TSE ve GİMDES
tarafından Tatlıses Çiğ Köfteye verilmiştir. Bunun yanında yine Türkiye’de bir ilk olarak
çiğ köfte ve lahmacunumuz her yıl Belçika’da düzenlenen Avrupa Tat Ve Kalite Ödülünü
(İTQİ) almaya hak kazanmıştır. Sayın İbrahim Tatlıses’in ‘ Ben yemediğimi, yedirmem’
ilkesini benimseyerek, kalite ve lezzetimizi bayilerimiz aracılığıyla Türkiye ve Avrupa’da
müşterilerimiz ile buluşturmaya devam ediyoruz. Franchise verirken yatırımcıların, birebir
işletmesinin başında durmasına ve işletmeleri ile ilgilenmesine özen gösterip, dükkânın
merkezi lokasyonlarda, yaya ve araç trafiğine uygun olmasına dikkat ediyoruz.
Tatlıses Çiğ Köfte bayiliği için yatırım maliyeti; 20.000 TL-30.000 TL arasında, Tatlıses
lahmacunlarda ise yatırım maliyeti ortalama olarak 150.000 TL ile 250.000 TL arasında,
mağazanın metre karesine ve mimarı durumuna göre değişiklik göstermektedir.
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The Tatlıses Group Company was founded by İbrahim Tatlıses and from that day forward it
has never stopped enlarging and investing.Under its auspices it has Tatlıses Gıda, Ses Agency,
Tatlıses Tourism, Tatlıses Air and Tatlıses Productions.
Tatlıses Gıda first began in 1990 with the’ Tatlıses Kebap and Restaurant then in answer to the
growing demand in 2010 it entered the franchise sector under the brand name Tatlıses Çiğ
Köfte. From the moment of its founding it made it a mission to represent the traditional çiğ
köfte both domestically and abroad and with its actions very soon achieved its goal.
Today it has 250 dealers throughout Turkey. In 2014 under the franchise system it added the
Tatlıses Lahmacun and Tatlıses Europe brand. When it began franchising the company knew
the advantages the brand name would bring consequently it reflected it in the product and in
only a short time it was successful in becoming a brand in which the public had confidence.
The Tatlıses Group with its trustworthiness, its entrepreneurial skills has in the sector gained
great respect and it has the goal of continuing its services for a long number of years.
Our product is totally made with local and seasonal raw ingredients and in it there are no
additives and no protective ingredients.In 2013 in partnership with the Turkish Standards
Institute we established the criteria for our firms çiğ köfte.At the same time in the çiğ köfte
sector the first helal certificates of TSE and GİMDES were awarded to the Tatlıses Çiğ Köfte.
Additionally, a first for Turkey with our çiğ köfte and lahmacun we won the (İTQİ) right to
participate in the European Taste and Quality Awards held in Belgium once a year. As İbrahim
Tatlıses Himself says “I certainly would not feed to others something which I myself wouldnt
eat”. Under this principle we continue to meet our customers in Turkey and in Europe and
offer them our quality and tastes.
When we give franchises we ensure the entrepreneur will be always present and totally in
charge of the business and the location of the premises are well chosen and suitable for the
pedestrians and the traffic.
Becoming a dealer of the Tatlıses Çiğ Köfte brand the investment is between 20,000TL30,000TL While for the Tatlıses lahmacun it is between 150,000 TL and 250,000 TL the
differences being because of the sq.m and architecture of the premises.
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WAFFLE’CI AKIN, DÜNYANIN EN PRESTİJLİ ÖDÜLÜNÜ ALDI

WAFFLE’CI AKIN HAS BEEN AWARDED THE WORLDS MOST PRESTIGIOUS PRIZE
İzmirli Waffle’cı Akın, bu lezzetin ana vatanı Belçika’dan yine büyük ödülü aldı. 3 yıl önce
merkezi Brüksel’de olan Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsünce (iTQi) “Üstün Lezzet
Ödülü” alan Waffle’cı Akın, bu kez yine Michelin yıldızlı şeflerin değerlendirmesiyle Üstün
Lezzet Ödülü’nün sahibi oldu. Waffle’cı Akın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Geren, “İlk
ödülümüz, yüksek kalitede ürün elde etmek için gösterdiğimiz çabamızın karşılığı. İkinci
ödülümüz ise lezzetimizin değişmediğinin kanıtı” dedi. Türkiye ve Fas’ta toplam 25 şubeye
ulaşan Waffle’cı Akın, lezzetini bir kez daha tescilledi. 2017 yılında Uluslararası Tat ve
Kalite Enstitüsünce “Üstün Lezzet Ödülü” alan Waffle’cı Akın, bu yıl pandemiye karşın
başarısını katladı.
İzmir’den karayoluyla
Belçika’nın başkenti
Brüksel’e 3 günde
ulaştırılan waffle,
Uluslararası Tat ve Kalite
Enstitüsünün Michelin
yıldızlı 200 şef ve
sömeliyeden oluşan jürisi
tarafından kör tadımda
değerlendirildi. Uluslararası
hedonik duyusal analiz
metotlarının baz alındığı
tadım oturumunda Waffle’cı
Akın, yine Üstün Lezzet
Ödülü sertifikası almaya
hak kazandı. Böylece
Waffle’cı Akın, bu lezzetin
anavatanı olarak kabul
edilen Belçika’dan yine
büyük ödülü almayı başardı.

Belgium which is the country of origin for the waffle has once again awarded to the
Izmirli Waffle maker its biggest award. Three years ago the brand was awarded the
International Taste and Quality Institutes ( iTQi ) “Best Taste Award”, this time again
with the Michelin starred chefs evaluation the brand has won the “Best Taste Award“.
The Chairman of the Board of Waffle Maker, Mehmet Geren, stated “ Our first award was
for the efforts we had put into making our product to very high standards the second
award was the proof that we had maintained the same standards”.Waffle Maker Akın
has 25 branches they are sİtuated in Turkey and in Morocco and once again our tastes
have been registered. The brand has this year proved itself even against this years
pandemic.
The waffle is sent by road
from Izmir to Belgium’s
capital Brussels and
reaches there in 3 days.
At the iTQi 200 chefs and
Someliyes make up the
jury and items are judged
blind-fold.Based on the
International hedonic
sensory analysis system
once again Waffle Maker
Akın was awarded the
certificate of Best Taste
Award even in Belgium
which is considered the
home country of the waffle.

Üstün ve değişmeyen lezzet Waffle’cı Akın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Geren, dünya
standartlarında bir ürün sunmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Çabalarımızın
karşılığını ikinci kez Üstün Lezzet Ödülü sertifikası ile aldık. İlk ödülümüz aslında
ulaştığımız lezzetin tescillenmesiydi. İkincisi ise bu lezzeti hiç değiştirmediğimizin
kanıtı. Bugün dünyadaki en önemli konu yaptığınız işin sürdürülebilir olmasıdır. Lezzet
dünyasında da en önemli konu bu. Bizim lezzetimiz hem iyi hem aynı. Bugün hangi
şubemize giderseniz gidin, üstün lezzeti bulursunuz” diye konuştu.

The Chairman of the Board
of Waffle Maker Akın
Mehmet Geren said that they were very proud to be offering a product which was of
world standards he continued” For our efforts we have once again been awarded the
Best Taste Award certificate. In actual fact our first award was registering the quality
we had reached. The second award was confirming that we had in no way changed or
spoilt our taste. In today’s world comes the question of can a company maintain its
business. In the taste sector this is the most important question. Our taste is both good
and it is maintained to its own high standards. Today whichever of our branches you go
to you will find our top quality taste there.

Lezzeti tescillenen Waffle’cı Akın’ın kapılarını aynı zamanda girişimcilere de açtıklarına
dikkat çeken Geren, “Az sermayeyle iş kurmak isteyenlere, nasıl bir iş kurabileceğini
düşünenlere kazandıran bir yatırım fırsatı sunuyoruz. Tatlı ve basit bir iş, üstelik düşük
yatırım maliyetiyle iyi bir gelir de elde ediliyor” ifadelerini kullandı.

Geren also drew attention to the fact that the brand had opened its doors to
entrepreneurs “For those who wish to start a business with only a minimal investment
we offer a good opportunity. It is a pleasant and simple business and even with such a
low investment a good profit can be made”.

Özellikle genç ve kadın girişimcilere yönelik kendi destekleme modelleri olduğunu
söyleyen Geren, şöyle devam etti: “Girişimci ruha sahip olan herkese sesleniyorum; gelin
bu uluslararası lezzete ortak olun. Genç girişimciler ve kadın girişimcilere özellikle biz de
destek veriyoruz.

Geren said that they have brought out a business model which is particularly suitable
for young female entrepreneurs” We make a call to all who have an entrepreneurial
spirit; come and be a part of our international taste. We especially support the young
and the female entrepreneurs”.

Hedeflerinin 50 şubeye ulaşmak olduğunu, bu yüzden bayilik vererek büyüyeceklerini
ifade eden Geren, “Biz yola ilk çıktığımızda ‘waffle mutluluktur’ dedik. Bugün geldiğimiz
noktada hem lezzetimizle mutluyuz hem de bize inanan yatırımcılarımızla mutluyuz. Bu
yüzden işinizde mutluluğu çok uzakta aramayın. ‘Gelin bu mutluluğa ortak olun’ diye
girişimcilere davette bulunuyoruz” dedi.

Geren said that their aim was to have 50 branches and to do this we are offering
franchises “ When we first started this journey we said ‘ waffle is happiness. At the
point we are today we are happy with the flavors we have achieved and also with the
investors who believe in us. From this point of view don’t search for happiness very far
away ‘ come and share our happiness ‘ this is the reason that we are inviting you”.
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%100 YERLİ MARMARİS BÜFE 1964
THE 100% DOMESTIC BRAND MARMARIS BÜFE 1964
Ruhsatlı imalathaneye sahip yerli fast food markası olan
Marmaris Büfe 1964 İşletmeleri, ürünlerini Türk Gıda
Kodeksine ve Et-Et Ürünleri Tebliğine uygun olarak 12
derecelik ortamda veteriner hekim ve gıda mühendisleri
kontrolünde imal etmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
TR34-0246 işletme onay numarasıyla hizmet vermekte
olup, rutin olarak denetlenmektedir. İşletmede HACP
şartları sağlanmış olup, TS-EN ISO 22000-2005 Gıda
Güvenliği TS EN ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Belgesi,
TS EN ISO 10002-2014 Müşteri Memnuniyeti Belgesi ve
Helal Sertifikasına sahiptir. İmalatta kullanılan tüm et
ürünleri yüzde yüz dana eti olup, rutin olarak laboratuvar
ortamında analiz edilmektedir. Bayiler, gıda mühendisleri
ve denetim ekibi tarafından rutin olarak kontrol edilmekte,
gerekli durumlarda cezai yaptırımlar uygulanabilmektedir.
Ürünlerin dağıtımının büyük bir kısmını kendi imkanlarıyla
gerçekleştiren marka, lojistik firmalarıyla da gerektiği
zaman işbirliği yapmaktadır. Marmaris Büfe 1964
restoranlarında kullandığı özel hamburger köfte, özel
sos, özel Amerikan salata ve özel ızgara köfteyi kendi
imalathanesinde özenle üretmektedir.

Marmaris Büfe 1964 is a business within the domestic fast food
sector it has a licensed production unit it complies with the
Turkish Food Kodeksine and the Et-Et ( Meat- Meat ) Product
Communications which requires working in a temperature of
12 degrees under the control of a veterinary doctor and a food
engineer. The production is effected under the District and Forest
Management which effects routine controls. The brand is working
under the license permission TR34-0246. In the production unit
the HACP conditions are in effect and the brand also holds the
certificates TS-EN ISO 22000-2005 Food Security, the TS EN
ISO 9001-2015 Quality Management, the TS EN ISO 10002-2014
Customer Satisfaction and the Helal. All the meat which is used
in the brands productions is 100% calf and it is routinely under
laboratory analysis. The dealers are routinely controlled by
food engineers and control teams, should the situation arise
fines can be imposed. The brand delivers a large portion of its
products itself but if required it also works together with logistics
companies for the Marmaris Büfe 1964 restaurants, the special
hamburgers, private recipe sauce and American Salad and the
special grilled köfte are all carefully prepared in the brands own
production units.

LEZZET AŞKI: SR DÖNER
FLAVOUR LOVING: SR DÖNER
SR Döner Türkiye’de ve Dünya’da döner sektörüne yeni bir bakış açısı getirerek her kitleye ve
her yaş grubuna döneri sevdirmek vizyonu ile 2013 yılında Ankara markası olarak yola çıktı.
Bütün şubelerin de müşteri memnuniyetini esas alarak; şık konseptleriyle, uygun fiyat
politikasıyla, standart, güvenilir, lezzetli ve kaliteli hizmeti ilke edinerek, hedeflerine hızla
ilerlemektedir. Büyüme stratejilerine uygun şube açılacak lokasyon Franchise (Bayilik)
taleplerini değerlendirerek; Şube açılacak lokasyon SR Döner yetkilileri tarafından
onaylanır, kiralanır veya satın alınır. İşletmecilerine, restoranın açılış hazırlıkları süresince
ve açılışın ilk gününden itibaren pazarlama, reklam, satın alma, lojistik, eğitim, insan
kaynakları, operasyon, kalite kontrol gibi yoğun destek hizmetleri vermektedir. Sizlerde
bulunduğunuz İl ve İlçelerde, döner sektörünün yatırımcısına kazandırmayı ilke edinmiş ve
vizyonunu başarıya odaklamış SR DÖNER markası ile yola çıkmak için bizlere ulaşabilirsiniz.
The Ankara brand of SR Döner started its journey in 2013 its goal was to give the Turkish
and the World Doner sector a different outlook so that people of every group and of
every age would learn to love this food. All its branches took customer satisfaction
as their base; with its chic concept, its viable price policy, its standards, its reliability,
its attention to quality flavor and service it is rapidly reaching its goal. Its strategy for
enlarging is that a new branch must be opened in a suitable position and with this in
mind the leaders of the brand evaluate the entrepreneurs which approach them; the
SR Döner leaders must approve of the position only then is it bought or rented. To its
Franchisees the brand gives very strong support, from the preparation of the premises
and from the opening onwards, in subjects such as marketing, advertising, buying,
logistics, training, Human Resources, operating and quality control.
If you within the district or province in which you live hold a vision and search for success
in the döner sector you can contact us if you wish to work with our successful and
focused SR DÖNER brand.

KASIM NOVEMBER 2020

47

AKTÜEL • CURRENT

TÜRK BARTER FRANCHISE VERMEYE BAŞLADI !
TÜRK BARTER HAS BEGUN TO GIVE FRANCHISES !
Türk ekonomisinin başlıca problemlerinden
biri olan nakit sıkıntısına, alternatif bir
ticari yaklaşım olarak Türk Barter’ın
uyguladığı barter sistemi; karşılıklı mal ve
hizmet alışverişine dayanıyor. Başta inşaat,
gayrımenkul, taahhüt, medya-reklam,
tekstil, turizm, otomotiv, sağlık, mobilya,
hizmet sektörü ve prodüksiyon olmak üzere
birçok sektörel kuruluşun atıl kapasitesini
değerlendiren, yüzde 100 tahsilat garantisi
veren, satış ve kârı artıran, ücretsiz ve etkin
reklam sağlayan, riskleri ortadan kaldıran,
ekonomik krizlere çözüm sunan, güvenli ve
kolay ihracat sağlayan barter finansman
modeli; Türk Barter’ın Ortak Pazarı’nda
Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarına büyük
katma değerler sağlıyor.
Barter ticaret sistemini ülkemize kazandırarak liderliğini sürdüren, bu konudaki tüm altyapı
çalışmalarını tamamlayan ve ekonomiye yeni bir soluk getiren Türk Barter; ülke genelinde
Franchise ağını genişletiyor. Sunduğu yeni çözümlerle Türk iş adamının çözüm ortağı olan
Türk Barter, Türkiye’nin ticari potansiyeli yüksek il merkezlerinde yeni ekonomi Barter
Sistemi’ni temsil edebilecek ve ekip kurabilecek girişimcilerle iş ortaklığına gidiyor.
Şimşek: “İşiniz ve Kazancınız Hazır”
2020 yılında 26. yaşlarını kutladıklarını belirten Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Mehmet Sırrı Şimşek; “Franchise çalışmamız sayesinde nakit tasarrufu sağlayan, bilinen
en ucuz finansman kredisi olarak kullanılan, işletmelere hem kriz dönemlerinde hem de
sağlıklı ekonomilerde yeni açılımlar sunan Barter Ortak Pazarı’nın daha geniş kitlelere
ulaştırılmasını sağlayacak ve ülkemiz iş dünyasının önündeki engelleri kaldıracağız. ‘Barter
Franchise’ modelini uygulayan Türk Barter’ın sunduğu en büyük fayda, franchise’ların Barter
Ortak Pazarı’na kazandıracakları üye şirketlerine özel proje hazırlamak olacaktır. Türk
Barter teknolojiyi en üst düzeyde kullandığından Barter Franchise’lar da Türk Barter’ın kendi
üye firmaları arasında kurduğu iletişim sistemleri ve interaktif web sitesi ile verimliliğini
ve karlılığını süratle arttıracaklardır. Biz bu sistemle Anadolu ile İstanbul arasında tam
bir köprü kuracağımızı ve bu köprüyü tam anlamıyla kurduktan sonra Avrupa’ya birlikte
açılacağımıza inanıyoruz” şeklinde ifade etti.
Franchise’lara Tam Destek
• Türk Barter’ın Franchise’larına sağladığı destekler ve sunduğu faydalar:
• Türk Barter’ın işletme sistemine ait teknik bilgi, doküman,
el kitapları ve prosedürleri kullanma imkanı
• Kalifiye personel bulma, işe alma ve eğitim desteği
• Mali, ticari ve personel konularında destek alma
• Türk Barter’la ortak hareket ederek, işletmenin karşılaşacağı risk ve işletme sorunlarını
minimum düzeye çekme
• Türk Barter’ın araştırma ve geliştirme projelerinden yararlanma
• Kuruluşundan yer seçimine kadar tüm çalışmalarında destek alma
• Yerel tanıtım ve büyük açılış kampanyalarının yapılması
• IT/MIS, CRM, PR, pazarlama, trade broker’lık, operasyonel işlem, kredilendirme, risk
yönetimi konularında eğitim verilmesi ve standart getirilmesi
• Eğitim, reklam, tanıtım, malzeme ve promosyon etkinliklerinde destek alınması
• Dünya Barter Birliği – IRTA- üyesi olarak, uluslararası
standart ve kalitenin garanti edilmesi
• Yeni teknoloji ve iş organizasyonları ile tanışma fırsatı
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One of the main problems in the Turkish
economy today is the lack of ready cash,
now by means of a different system Türk
Barter has put into effect a barter system
; This is based on the exchange of goods
and services.First in the building sector
then in property, commitments,
the media-advertising sector, textiles,
tourism, vehicles, health, furniture, the
service and production sectors in many
of the sectoral institutions so use is made
of inert capacity, this ensures a 100%
payment guarantee, it increases sales and
profits, it effects good advertising free of
charge, offers a solution during market
crisis and it is a secure manner of an
exporting system; Türk Barter is one of the
foremost names in Turkey one which brings much added value to companies.
Türk Barter which has introduced this business method to our country has completed all work on the
founding of it and will ensure a breath of fresh air to our economy.The brand is now widening its network
by franchising throughout our country.With these new methods of problem solving Türk Barter has
became the partner in problem solutions to Turkish business men.In the provinces of Turkey where
business potential is high the brand is taking new partners and investors who are abla to form a team
which will represent the Barter System.
ŞİMŞEK: “Your Business And Your Profıts Are Ready”
The Türk Barter Director of the Board Dr Mehmet Sırrı Şimşek said that the company was celebrating its
26th Birthday in 2020 and went on to say “ With our Franchise work we are able to save ready cash, use
the cheapest method of financial credit and can help businesses both in times of crisis and when the
economy is healthy as we ensure that more people in the Common Market learn of this method and in this
manner take away the obstacles which our domestic businesses are faced with. The ‘Barter Franchise’
system which Türk Barter offers has as its foremost advantage that those who become members of this
Common Market partnership will have projects effected especially for them.Türk Barter uses technology
at its highest point and with the website systems of contact and interactiveness that it has set up
amongst its members will rapidly increase productivity and profit.With this system we shall form a bridge
between Istanbul and Anatolia with that totally setup we believe that we will be able to spread to Europe”.
Total Support To The Franchisees
The support that Türk Barter has gained and offers to its Franchisees;
* Use of the technical know how of the Türk Barter management system , documentation, hand books and
use of procedures
* The finding of the technical personnel, their employment and their training support
* Financial, business and staff support
* Effecting actions as partners with Türk Barter, bringing risks and managerial problems they may meet
down to a minimum
* Making use of the Türk Barter research and development
* Support starting with choice of premises onwards
* Introductional in the new district and in effecting the larger opening campaigns
* IT/MIS, CRM, PR, marketing, trade brokering, operational work, crediting and risk management training
and standardizing.
* Support in training, advertising, introductions, products and promotional activities
* As a member of the IRTA- the World Bartering Association - international standards of quality guarantee
* The opportunity to learn of new technologies and business organizations
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TAB GIDA, PANDEMİ DÖNEMİNDE DE HIZ KESMEDEN BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
EVEN DURING THE PANDEMIC TAB GIDA CONTINUED ITS ENLARGEMENT

Hızlı servis restoran zinciri sektörü lideri TAB Gıda, güçlü
franchise sistemi sayesinde ülkenin dört bir yanındaki
lezzet tutkunlarına lezzetli, güvenilir ve erişilebilir ürünler
ulaştırmaya devam ediyor.
TAB Gıda çatısı altında hizmet veren Burger King®, Popeyes®,
Arby’s®, Sbarro®, Usta Dönerci® ve Usta Pideci® markaları,
birbirinden lezzetli ve ekonomik ürünlerle Türkiye’nin dört
bir yanındaki lezzet severlerin vazgeçilmez buluşma adresi
olmaya devam ediyor.
TAB Gıda, bünyesindeki markalara yatırım yapmak isteyen
yatırımcılara tedarik zinciri yönetimi, operasyonel ve
pazarlama tecrübesinin yanı sıra satın alma gücünden
faydalanma imkanı sağlıyor. Gıda işletmeciliği konusunda
tüm çözümleri kendi bünyesinde sunan iş modeli ile
dünyada benzersiz bir gıda ekosistemine sahip olan TAB
Gıda, Türkiye’de kurulu olan fabrikaları, depoları ve üretim
tesislerinden oluşan ekosistemi ile yurtdışı yatırımlarına
da hız kesmeden devam ediyor; ekmek, patates, salata ve
et üretimi ve büyük bir lojistik ağının olduğu büyük bir
ekosistemle hareket ediyor.
TAB GIDA’nın 2020’nin zorlu koşullarına rağmen hız
kesmeden Türkiye’nin dört bir yanında açılan yeni franchise
restoranları ile büyümesini sürdürdüğünün altını çizen, TAB
Gıda Franchise Koordinatörü İlhan Erkan; “Türkiye’de 6 markamızla 1200 ü aşkın restoranımızda
misafirlerimize güvenilir ürünler ulaştırıyoruz. Tüm dünyada dengeleri değiştiren pandemi
döneminde de hız kesmeden açılan 24 restoranımız yılsonu itibariyle 35’e çıkacak. Yeni franchise
restoranlarımız ile güvenilir bir çatı altında mevcut yatırımcılarımız ve yeni yatırımcılarımız ile
güçlü ekosistemimiz ve desteklerimizle fark yaratmayı sürdüreceğiz.” dedi.
Aile işletmeciliği modeli ile Türkiye’nin dört bir yanındayız
Türkiye’nin hızlı servis restoran sektörü lideri TAB Gıda, markalarından Sbarro® ve Usta Pideci® için
aile işletmeciliği modelini geliştirdi. Bu modelde, girişimciler, tüm yatırımı TAB Gıda’ya ait olduğu
restoranların işletmecisi oluyor. Girişimci bir ruha ve başarma hırsına sahip, başarılı bir iş geçmişi
ve yönetim tecrübesine sahip olan girişimci ailelerin tercih edildiği bu sistem, TAB Gıda franchise
sistemi ve gıda işletmeciliği konusunda tüm sorunları kendi bünyesinde çözen bir yapıya sahip. Aile
işletmeciliği modelinde yatırım da tamamen TAB Gıda’ya ait oluyor. Bu da girişimci adayları için
oldukça cazip ve büyük bir avantaj sağlıyor.
TAB Gıda bünyesinde geliştirilen bu model ile ailelerin kendi işine daha çok sahip çıkacağı ve
dört elle sarılacağı; daha titiz, kalite odaklı çalışacaklarına inanılıyor. 2018 yılında başlatılan
aile işletmeciliği modeli kapsamında şu an birçok aile işletmecisi, müşterilerine hizmet veren
restoranlarını işletiyor. Bu restoranlar Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Gaziantep, Hatay,
İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin, Şanlıurfa ve Tokat gibi Türkiye’nin birçok ilinde bulunuyor.
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The leader of the fast food chain sector TAB Gıda, thanks to
its powerful Franchise system, continues to reach all its flavor
lovers with its tasty, trustworthy food.
Under the auspices of TAB Gıda there are the brands Burger
King ®, Popeyes ®, Arby’s ®, Sbarro ®, Usta Dönerci ® and
Usta Pideci ® all which have one more tasty than the other
flavourful and economical foods so that throughout Turkey
they are the venues where taste lovers gather together. For
those entrepreneurs who wish to invest in one of the TAB
Gıda brands they have the the advantages of the product
chain management as well as the operational and marketing
experience and are also able to benefit from the company
bulk buying. On the subject of food management the TAB
Gıda Company has the ability to solve any problems within
its own set up that is the system which they offer, while their
TAB Gıda ecosystem cannot be found in any other place in
the world.Its factories are in Turkey and together with their
warehouses and production units form that ecosystem. The
Company strongly continues its investments abroad using
its large logistic network and its large ecosystem for bread,
potatoes, salads and meat production. TAB GIDA despite the
difficult conditions faced in 2020 stresses that it continues to
open new franchise restaurants throughout Turkey, the TAB
Gıda Franchise Coordinator İlhan Erkan stated “In Turkey with
our 6 brands and their almost 1200 restaurants we continue to reach our customers with our trustworthy
products.Even the pandemic which has forced great balance changes throughout the world did not deter
our speed of enlargement as we have opened 24 more restaurants and that number will increase by the end
of the year to 35.We with our strong ecosystem will give ongoing support to our new investors who wish to
work under a trustworthy company as well as to our existing franchise restaurants and we shall continue to
make a difference”.
Our Work Model Is One Of Family Participatıon And Wıth It We Are In The Four Corners Of Turkey
TAB Gıda the quick service food chains sector leader developed the family participation model with the brands
Sbarro ® and Usta Pideci ®.With this model the entrepreneurs run the business in a restaurant for which the
whole investment has been effected by TAB Gıda.It is a system for people who have an entrepreneural attitude
and a need to succeed plus those with a successful work record and with experience in managing those are the
types of family which the brand favors for this system. TAB Gıda is a company which with its franchise system
and its food production system has the ability to solve any problems internally.For the family management
model the investment is totally effected by TAB Gıda which is of course attractive and a great advantage to
entrepreneurial candidates. With this system that the company has developed it believes that families will
become more in charge of the business and will give their total attention to it; will in fact be more careful
and pay the necessary attention to quality. This system was started in the year 2018 and now there are many
families running restaurants and serving customers.These are to be found in many provinces of Turkey Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin, Şanlıurfa and Tokat.

KARLI YATIRIMIN ADI, GELENEKSEL LEZZETİN TADI HOSTA

WITH ITS TRADITIONAL TASTES HOSTA IS THE NAME FOR A PROFITABLE INVESTMENTHOSTA
1981 yılında %100 yerli sermaye ile kurulan HOSTA kurulduğu tarihten günümüze ürün çeşitliliği
yüksek kalite, lezzet ve hizmet anlayışıyla sektörde zirvede yer almaktadır. Geleneksel damak
kültürümüze hitap eden %100 yerli besi ve HELAL kesim besicilik anlayışı ile %100 yaprak etten
üretilen HOSTA Döner TSE imalata yeterlilik belgeleri, ve TSE Uygunluk belgeleri ile HOSTA
fabrikalarında “Tek Merkez” odaklı ürün kalitesi ve hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanan
ürünlerle sektörde her yaştan ve her kesimden lezzetten ödün vermeyen, damak tadına düşkün
müşterilerine Avrupa Standartlarını ölçü alarak şık ve modern restaurantlarında kaliteli ve
güleryüzlü hizmet anlayışıyla hizmet vermektedir.

HOSTA was founded in 1981 with a 100% domestic capital, from that day onwards it has always
maintained the high quality of its product and that together with its wonderful flavors and good service
has resulted in its taking its place at the head of the sector. It appeals to our traditional taste culture it
uses 100% domestic meat which is carved by the HOSTA carving team and makes its Döner from 100%
meat slices. The HOSTA Döner holds the TSE production certificate and its conditions of product quality
and hygiene are adhered to in the “One Center” factory. In the sector the brand appeals to every age
and everyone never deviating from its wonderful flavors, maintaining the European Standards category
while its smiling faced staff it serves its taste loving customers in its chic and modern restaurants.

Ankara da başlayan lezzet yolculuğu Türkiye genelinde fast food sektörüne karlı bir yatırım
yapmak isteyen girişimcilere, sektörde lider kimliği ve güvenli duruşu, karlı ve istikrarlı yapısı ile
yön vermeye, franchise imkanı sunmaya devam etmektedir.

The flavorful journey began in Ankara but now in Turkey in general in the fast food sector for those
who wish to make a profitable investment, with its sector leader character and its secure standing, its
directing to a profitable and steady formation the brand continues to offer franchise opportunities.

KÖFTECİ RAMİZ YURT DIŞINDA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
KÖFTECİ RAMİZ CONTINUES TO ENLARGE ABROAD
Akhisar’da 1928 yılından beri faaliyette olan Köfteci Ramiz, Türkiye’de 30 ilde
135 şube ile müşterilerine hizmet vermektedir. Köfteci Ramiz, 2016 yılında
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de açılan ilk yurt dışı şubesi olan Ganjlik Mall’ün
dışında, yine Bakü’de Deniz Mall ve 28 Mall’de ikinci ve üçüncü şubelerini açmıştır.
Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Tashkent City isimli projede 850 metrekarelik
ilk şubesini açan Köfteci Ramiz, Tashkent Magic City’de de yakın zamanda hizmet
vermeye başlayacaktır. Bunun dışında da şu anda Köfteci Ramiz, Belarus’un
başkenti Minsk’te, Galleria Mall’de 400 metrekare büyüklüğünde bir restoran
açmaya hazırlanıyor.
Bunun dışında ön görüşmelerinde mutabık kalınan iki önemli açılım projesi
de Oslo ve Kiev. Norveç’in başkenti Oslo’da bir Türk yatırımcıyla tam olarak
anlaşmaya varıldı. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de de İstanbul’un Taksim Meydanı
ölçeğindeki Khreshchatyk Meydanında bir yer açılması düşünülmektedir.

Köfteci Ramiz which was founded in Akhisar in 1928 has 135 branches
which are in 30 different provinces of Turkey. In the year 2016 it opened
its first branch abroad in Baku the capital of Azerbaijan in the Ganjlik Mall
and again in Baku in the Deniz Mall and in the 28 Mall its second and third
branches.
In Tashkent the capital of Uzbekistan the brand has a 850 sq.m. project in
Tashkent where Köfteci Ramiz it openening its first branch in the Tashkent
Magic City which will soon be ready Additionally Köfteci Ramiz is presently
preparing to open in Minsk the capital of Belarus a 400 sq.m. restaurant
in the Galleria Mall. Apart from those there are two important projects in
which agreement has been reached in the primary meeting in Oslo and
in Kiev. For the Norwegian capital city Oslo agreement has already been
totally reached with a Turkish entrepreneur. While in the Ukraine capital
city Kiev opening a place in the Khreshchatyk Square which is the size of
our Istanbul Taksim Square is being thought of.
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SEKTÖRÜN LİDERİ: KOMAGENE ÇİĞ KÖFTE

LEADER OF THE RAW MEATBALLS SECTOR IS KOMAGENE
Our company set out with the vision of being a “World Brand Leader in the raw meatballs
sector”and in the 15 years since then we have served the wonderful taste of raw meatballs to
the whole of Turkey and we continue this with our 1402 branches situated in 79 provinces.
In 2011 we opened our first foreign branch it was in Germany and now we have 29 branches
which are situated in 7 different countries. We are the leaders in the Turkish raw meatball
sector and at the same time the first in all the Turkish Franchisee Chains.
99% of our branches are successfully run by Franchisees and this partnership is extremely
important to us. Our brand is one that receives the most requests for franchises as with its
low capital investment and its swift return on it, it is consequently an interesting proposition.
Now additionally we are offering to you our valuable investor candidates up until the end of
2020 the opportunity of taking out a franchise without use of brand name and without a turn
over fee. Our intention is to have by the end of 2020,1600 branches with 5000 personnel in
this manner we have the intention of maintaining our leading position in the sector.

Komagene olarak “Çiğ köfte sektöründe lider bir dünya markası olmak” vizyonuyla yola
çıktık ve 15 yılda çiğ köftenin muhteşem lezzetini tüm Türkiye ile buluşturarak 79 ilde
1.402 şubemizle hizmet vermeye devam ediyoruz.
2011 yılında Almanya’da ilk yurtdışı şubesini açmış ve şu anda Türkiye dışında 7 farklı
ülkede 29 şube ile büyümeye devam etmekteyiz. Türkiye Çiğ Köfte Pazarında lider
konumda olan markamız, aynı zamanda tüm sektörlerde Türkiye Franchisee zincirleri
arasında da birinci sıradadır.
Şubelerinin %99’u Franchiseeler tarafından başarılı bir şekilde işletilen Komagene için
Franchisee’lerimiz ile olan iş ortaklığımız son derece önemlidir. Düşük yatırım maliyeti
ve yatırımın hızlı geri dönüş oranı nedeniyle en çok franchise talebi alan markamız için
siz değerli yatırımcı adaylarımıza 2020 yılı sonuna kadar franchise giriş bedeli (isim hakkı
bedeli) ve Royality fee (ciro primi) almadan yatırım fırsatı sunmaktayız.
2020 yılsonu hedefimiz 1.600 şubeye ulaşmayı ve 5.000’e yakın çalışanımızla sektör
liderliğimizi korumayı hedefliyoruz.
Sizde eğer;
➣ Türkiye’nin en değerli markasının bir parçası olmak istiyorsanız,
➣ Kendi işinizin patronu olmak istiyorsanız,
➣ Düşük yatırım bütçesine sahipseniz,
➣ ‘Ben bu işi bilmiyorum!!! Nasıl yaparım?’ endişesi taşıyorsanız,
➣ Müşteri odaklı iseniz,
➣ Tüm ihtiyaçlarınızın şubenizin kapısına kadar gelmesini istiyor ve
Tedarik Zinciri, Lojistik Desteği almak istiyorsanız,
➣ Reklam, pazarlama, kampanya çalışmalarında ulusal destek
istiyorsanız,
➣ Üretim ve Ar – Ge’yi nasıl geliştiririm diyorsanız,
Ve yukarıda belirlediğiniz her maddenin birden olmasını istiyorsanız yani HEPSİ olsun
diyorsanız ve küçük yatırım bütçesi ile büyük bir karlılık elde etmek ve Türkiye’nin en
büyük franchisee zincirinde yer almak istiyorsanız… Biz buradayız ve ailemizin yeni üyesini
yani sizi bekliyoruz.
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If you;
➣ Wish to be a part of Turkeys most valuable brand,
➣ Wish to become your own boss,
➣ If your investment budget is a low one,
➣ If you fear ‘I don’t know how to effect this business How shall I do it
➣ If you are customer focused
➣ If you wish that all your requirements will come to your door and you
will have help with the supply chain and with logistics,
➣ If you wish to have help with advertising and marketing campaigns
throughout our country,
➣ If you worry how you will develop production and R&D,
If you wish for one or ALL of the above conditions and wish to make a profit when you have only a
small investment budget and if you wish to be a part of the largest franchise chain in Turkey... We are
here and we await a new member of our family in other words we are here for you.
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FRANCHISE İŞLETMELER İÇİN 3600 ÇÖZÜM: LINGA ROS®
COMPLETE SOLUTIONS FOR FRANCHISE COMPANIES: LINGA ROS®

Onur Haytaç, who entered the world of American restaurant information systems at the age of 24 and
founded his own company Benseron Hospitality, is rapidly expanding the boundaries of his successful
activities with an innovative and holistic perspective. Today, the company, which is among the best
information and technology companies in USA under the name of Linga rOS®, offers a holistic service
to franchise businesses with the world’s first cloud-based restaurant operating system to develop their
business and produce fast solutions.

24 yaşındayken Amerikan restoran bilişim sistemleri dünyasına adım atan ve kendi
firması Benseron Hospitality’yi kuran Onur Haytaç, inovatif ve bütüncül bir bakış açısı ile
başarılı faaliyetlerinin sınırlarını hızla genişletiyor. Bugün Linga rOS® adıyla Amerika’nın
en iyi bilişim ve teknoloji firmaları arasında yer alan şirket, dünyanın ilk bulut tabanlı
restoran işletim sistemi ile franchise işletmelere işlerini geliştirme ve hızlı çözüm
üretme noktasında bütüncül bir hizmet sunuyor.
Türkiye’den ABD’ye bir başarı hikayesi
Henüz ABD’deki Florida Gulf Coast Üniversite’sinde Bilgisayar Bilimleri öğrencisiyken,
dünyanın en büyük restoran zincirlerinden Subway için ürettiği hızlı çözümle işin
büyümesine önemli bir katkıda bulunan ve gelecekteki başarısının ilk sinyallerini veren
Haytaç, 2004 yılında restoran yönetim sistemleri dünyasındaki potansiyeli öngörerek
kendi firmasını kuruyor. Ürettiği yaratıcı ve yenilikçi POS yazılım çözümleri ile hızlı bir
şekilde büyüyen firma, 2009 ve 2010’da Ticaret Odası’nın “En iyi Şirketler” listesine
girmeyi başarıyor. Kısa sürede Amerika’nın dört bir yanında Subway ve Papa John’s gibi
restoran zincirlerine yeni ürün ve teknik destek vererek yazılım ve donanımlarını bir
marka haline getiren şirketin hızlı yükselişinde, kaliteli ürünleri uygun fiyata satarak
fiyatları aşağıya çekme stratejisinin de payı büyük. Böylelikle, zaman içerisinde Kore ve
Tayvan piyasasına da hızlıca giren şirket, denizaşırı faaliyetlerini hızlandırmış oluyor.
Linga rOS® ile başarılı bir franchise sistemi kurmak artık oldukça kolay
Dünyanın ilk bulut sistemi üzerinde kurulmuş komple bir POS sistemi olan Linga rOS®, franchise
işletmelerin en verimli ve etkin şekilde yönetilebilmesini sağlayan tüm bileşenleri bir arada
sunması ve idarenin tek bir online merkezden yürütülebilmesini sağlaması ile diğer geleneksel
POS sistemlerinden ayrılıyor. Sadakat & Ödüller, Online sipariş, Planlama, Kiosk, Çağrı Merkezi,
Merkezi Mutfak, Envanter Yönetimi, Bekleme listesi, Maaş Bordrosu Yönetimi ve Müşteri Ekranı
gibi pek çok alt ürünü bir arada sunan Linga rOS® sayesinde, işletmelerin farklı sistemleri ayrı
ayrı kullanarak zaman ve işgücü kaybına uğraması sorunu ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla,
franchise restoranlarda işletme verimliliğine kolaylıkla odaklanılabiliyor. Bugün 4 farklı kıtada ve
65’ten fazla ülkede hizmet veren Linga rOS®, 30’a yakın dilde müşterileriyle buluşuyor ve alanını
hızla genişletmeye devam ediyor.
Linga rOS® Türkiye’deki faaliyetleri sayesinde
kısa dönemde önemli bir fark yaratmayı hedefliyor
ABD’de doğan ve tüm dünyaya hızla yayılan Linga rOS® ‘un yeni durağı ise Türkiye.
Hindistan’ın ardından 2020 itibariyle Türkiye’de de bir ofis açtıklarını belirten Haytaç,
sahip oldukları güçlü teknolojiyi buraya da aktarmayı hedeflediklerini belirtiyor. Haytaç,
faaliyetlerini Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak şekilde genişletmek istediklerinin
üzerinde duruyor. Türkiye’deki monopolü bozmak ve franchise işletmeleri rahatlatarak
verimliliğin artmasına katkıda bulunmak istediklerini belirten Haytaç, Amerika restoran
yazılımı dünyasında yön veren bir şirket olarak Türkiye’de de teknolojik avantaj, daha iyi
hizmet ve daha iyi destek özellikleriyle kısa sürede fark yaratacaklarını vurguluyor.
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A success story to USA from Turkey
While still a computer science student at Florida Gulf Coast University in USA, Haytaç, who made an
important contribution to the growth of the business with the fast solution he produced for Subway
which is one of the world’s largest restaurant chains, and gave the first signals of his future success.
He then decided to establish his own company in 2004 by foreseeing the potential in the world of
restaurant operating systems. Growing rapidly with the creative and innovative POS software solutions
he produced, the company succeeded to enter the Chamber of Commerce’s “Best Companies” list in
2009 and 2010 consecutively. In a short period of time, the company’s strategy to reduce prices by selling
quality products at affordable prices has a big share in the rapid rise of the company, which has made
its software and hardware a brand by providing new products and technical support to restaurant chains
such as Subway and Papa John’s all over the United States. Thus, the company quickly entered the Korean
and Taiwanese markets over time, accelerating its overseas activities.
Setting up a successful Franchise system with Linga rOS® is now pretty easy
Linga rOS®, the world’s first complete POS system built on the cloud system, is distinguished from other
traditional POS systems by offering all the components that enable franchise businesses to be managed in
the most efficient and effective way, and by allowing the administration to be run from a single online center.
Thanks to Linga rOS®, offering many sub-products such as Loyalty & Awards, Online Order, Scheduling, Kiosk,
Call Center, Central Kitchen, Inventory Management, Waiting List, Employee Management and Customer
Display; businesses can eliminate the problem of loss of time and workforce by using only one system
rather than using different systems separately. Therefore, franchise restaurants can easily focus on their
operating efficiencies. Serving in 4 different continents and more than 65 countries today, Linga rOS meets
its customers in nearly 30 languages and continues to expand its field rapidly.
Linga rOS® aims to make a significant difference in Turkey
with its operations in short term
Turkey is the new stop of Linga rOS® which was born in USA and quickly spread to all around the world.
After India, Haytaç stating that they opened their newest office in Turkey in 2020 and they aim to transfer
their strong technology to Turkey office.
Haytaç emphasizes that they would like to expand their operations in a way that they can contribute to
economy in Turkey, break the monopoly and help Franchise businesses on contributing their increased
productivity. He also emphasizes that, they will also make a significant difference in Turkey within a short
time with their tehcnological advantages, better service and better support features as being a leading
company in the restaurant software world.
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İRFAN USTA TARİHİ FERAYE KÖŞKÜNDE KAPILARINI AÇTI

İRFAN USTA HAS OPENED ITS DOORS IN THE HISTORICAL FERAYE PAVILION
Türk mutfağının geleneksel lezzeti kebap ve et çeşitlerini en lezzetli ve en ekonomik
şekilde servis etmeyi ön planda tutan İrfan Usta yeni şubesini tarihi Feraye Köşkünde açtı
Kebaptan dönere, köfteden lahmacuna, lahmacundan özel reçete ile marine edilmiş odun
ateşinde pişen dönere ve pideye uzanan geniş bir menü sunan İrfan Usta alışılagelmiş
tatları, farklı lezzetler ile kendi ustalığı ve hiçbir zaman değişmeyen kalite çizgisiyle ile
birleştirerek, geleneksel çizgiden çıkarak her zaman bir tat daha önde olmayı hedefliyor.
Kendi üretimleri olan katmer ve kadayıf tatlısı ile damaklarda nefis bir tat bırakıyor.
Ürünlerinde kullanılan et kalitesine özellikle dikkat eden ve özel lezzet reçeteleri ile
marine edilen etlerle kebabın envai çeşidine imza atan ve her bir lezzetiyle et severlerin
gönlünü fetheden restoran, mönüsüyle adeta lezzet yolculuğuna çağırıyor.
Türkiye ‘de ilk kez 8 Çeşit Lahmacun...
İrfan Usta ‘nin menüsünde lahmacun sevenlere çokça seçenek sunuyor. Cevizli lahmacun
başta olmak üzere Türkiye’de ilk defa 8 çeşit lahmacun ve 10 çeşit pidesiyle büyük beğeni
topluyor. Et yemeyen ya da yiyemeyenler, vejetaryenler ve veganlari unutmayan İrfan
Usta yaptığı vegan lahmacun ile dikkat çekiyor.
Lokanta ve kebap salonları normalleşme sürecinin başlamasıyla yeniden müşteri
kabulüne başlayan İrfan Usta , restoranlarındaki lezzetin yanı sıra üretim alanları ve
restoranlarındaki hijyen kriterleri ve sıkı önlemleriyle dikkat çekiyor..
İlk restaurantı 2013 yılında açan İrfan Usta, Kozyatağı, Pendik, Beşiktaş, Ataşehir ve
Ankara’dan sonra Bulgurlu’da tarihi Feraye Köşkünde hizmet vermeye devam ediyor.
Ayrıca Bostancı’da İrfan Usta Şarküteri ve İçerenköy de tatlı imalathanesi bulunuyor.
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The brand İrfan Usta which offers tastes from the traditional Turkish kitchen, such as kebap
and different meats flavourful yet served as is the brands base in the most economic manner,
has now opened a new branch, it is in the historical Feraye Pavilion.
İrfan Usta offers kebap, döner, köfte, its own special recipe of marinade in which the meats
are bathed prior to being cooked over the fire, there is pide and lahmacun together with other
wide choices there are the brands dessert specialities all cooked with the brand specialities
always maintaining the same high quality resulting in the food there being far away from the
ordinary in fact always being a step ahead of the sector while the katmer and kadayif desserts
leave an unforgettable taste on ones palate. The brand pays special attention to the quality
of meat which it uses and that together with their own special marinade results in many
varieties of kebap each with its flavour which makes this a restaurant for meat lovers in fact
its menus really call out to clients to set out on a journey of taste together.
The first in Turkey to have 8 different kinds of Lahmacun...
The menu at İrfan Usta offers lahmacun lovers a really wide choice.Starting with the walnut
lahmacun its the first time in Turkey that 8 choices of lahmacun and 10 choices of pide are
offered this also has attracted lots of attention.For those who cannot or do not eat meat,
those who are vegans or vegetarians İrfan Usta has even made a vegan lahmacun.
As the situation becomes more normal for restaurants and kebap salons the brand has
once again begun to receive clients.In addition to the excellent flavors the brand draws
attention with the hygienic criteria and preventative measures of its production units and its
restaurants. The brand opened its first restaurant in the year 2013 Kozyatağı, Pendik, Beşiktaş,
Ataşehir and Ankara and now in Bulgurlu at the historical Feraye Pavilion in addition to these
its restaurants, in Bostanci it has an İrfan Usta Delicatessen and in İçerenköy it has a sweet
producing unit.
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BLUM COFFEE HOUSE
Nitelikli kahveler ile doğal, katkısız ve organik lezzetleri bir arada sunan, yaratıcı tasarımı,
gurme lezzetleri ve farklı felsefesi ile kendine özgü bir mekan olan Blum Coffee House,
Akaretler, İstanbul’da 2016 yılı Aralık ayında açıldı. Blum Coffee House, dört sene içinde
Foursquare, Zomato vb. uygulamalarda İstanbul’daki en iyi kahvecileri ve gurme lezzetleri
arasında yer almayı başardı. Ayrıca Vedat Milör’ün de favorilerinden olan Blum, Vedat
Milör Lezzet Rehberi’nde hem tatlıcı hem de kahveci olarak yer almaktadır. Blum Coffee
House, Akaretler/Beşiktaş’taki şubesiyle hizmet vermektedir. Blum Coffee House, farklı
ve sıradışı atmosferinde konforlu bir şekilde kahvenizi yudumlayacağınız, salıncaklı
köşesinde çocukluğunuza döneceğiniz bir mekan. Misyonumuz, kahveseverlerin bir araya
gelerek nitelikli kahvenin tadını çıkardığı, kendileri evlerinde hissettiği sıcak ve huzurlu
bir ortam yaratmak. Kahveye olan tutkumuz ve misafirlerimizin mutluluğu en büyük itici
gücümüzdür. Blum kalitesi ve farklılığını daha çok kahvesevere ulaştırmak isteyen Blum,
2021 yılında yeni şubeler açmayı hedefliyor.
Blum is a boutique coffee house established in 2016 in the heart of Istanbul offering top
quality specialty fair-trade coffee with natural, organic and delicious sandwiches and
pastries. In almost 4 years time, Blum is already listed among the top coffee shops of
Istanbul in applications like foursquare, swarm and Zomato. Blum Coffee House is located
in Maçka/Beşiktaş. Our mission is to become the second home for coffee lovers all over the
world where people can gather, relax, and enjoy our specialty coffee. Our driving force is
our passion for coffee and the happiness in serving our customers. Blum, wants to reach
out the quality and differentiated products of the brand to more coffee lovers, and aims to
open new branches in 2021.

DOUBLE THREE COFFEE BISTRO
‘İlk günümüzden bugüne her zaman samimi, güler yüzlü, kalite ve lezzet garantisi’ sloganı ile yola
çıkan Double Three Coffee Bistro, misafirlerine günlük streslerini atacakları rahat bir ortamı,
doğal ve lezzetli ürünleri ulaşılabilir lokasyonlarda, güler yüzlü hizmet kalitesi ile sağlamaktadır.
Geniş ürün yelpazesiyle herkese hitap edip, herkesin beğenisini ve sevgisini kazanmayı hedefleyen
marka, doğru kalite – fiyat oranını sağlayarak, geniş ve farklı ürün yelpazesiyle tüketici
beklentilerini en üst düzeyde karşılamayı hedefliyor. Güler yüzlü hizmet ve müşteri memnuniyeti
ilkesini sürekli kılan marka, kaliteli, yenilikçi ve farklı ürünleri Türkiye’nin yanı sıra tüm dünyada
tüketicilerle buluşturmayı amaçlıyor. Müşterilerin kendilerini iyi hissedeceği ve keyifle zaman
geçireceği ortamlarda sunum yaparak sektöründe en beğenilen ve tercih edilen marka olmak
için çaba gösteren Double Three Coffee Bistro, sektöründe akıllı yatırımlar yaparak, büyümeyle
birlikte yaygın bir hizmet ağı oluşturmayı sürekli kılmak için çalışmalarına devam ediyor.
Misafirlerine günlük streslerini atacakları rahat bir ortam, doğal ve lezzetli ürünleri ulaşılabilir
lokasyonlarda, güler yüzlü hizmet kalitesi ile sağlayan Double Three Coffee Bistro, sizleri de
kazançlı bir yatırımla franchisee ağına davet ediyor.
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The Double Three Coffee Bistro set out with the slogan of ‘ From our first day onwards our guarantee
is smiling faced service, quality and taste’.It offers a comfortable atmosphere where people can
relax from their daily stress, where they can find natural tasty food, good quality and a smiling faced
service. There is a wide menu which appeals to all and our brand aims to win everyone’s enjoyment
and affection with the correct quality at a viable price, a wide and different selection of foods with
which to meet the expectations of the clients. The brand staff all have smiling faces and customer
satisfaction is always to the fore in addition with its quality, its innovations and its different produce
it aims to attract the rest of the world in addition to Turkey. The customers must feel comfortable in
the premises and must really enjoy the atmosphere these are the aims which Double Three Coffee
works hard to maintain and in this manner become a preferred brand.It effects makes intelligent
investments and continues to enlarge and to widen its network. The brand which offers an enjoyable
atmosphere where customers can relax from their daily stress with its natural and tasty products
in easy to reach locations added to its smiling faced service invites you also to join its profitable
franchise investment network.

DOĞAL, KALİTELİ, İNOVATİF: YESEN BURGER
NATURAL, GOOD QUALITY AND INNOVATIVE: YESEN BURGER

Will you tell us of the founding and
development of your company?
Damak Tadına is a 100% Domestic National Food Chain. Yesen
Burger with its 20 years of experience in the sector came
together with EN BURGER GIDA ÜRETİM PAZARLAMA and
under a slogan of -“ Eat just one and then you understand what
Burger is” opened its first branch in Bayrampaşa in 2018, even
through the period of the pandemic it continued its expansion
and it now has 8 branches.
When and how dıd your company begin to give franchises?
Based on the decision taken at the founding while the brand
Yesen Burger was only still becoming mature so that we could
build our brand on strong foundations we opened the first 5
branches. They were financed by our Central, then in January
of 2019 we went over to enlarging by the Franchise method.
Which are your goals for the upcoming period?
The plans for our goals are in 2020 we wish to increase the
number of our branches to 15.While for the end of the year
2021 to reach 50 branches. We analyze the positions of the
markets and with our Profitable and Innovative approach we
plan to move straight towards our goals.
Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?
Yesen Burger, Gıda sektöründe 20 yılı aşkın sürede edinilen tecrübelerin bir
araya gelmesiyle oluşan EN BURGER GIDA ÜRETİM PAZARLAMA tarafından “Bi Yesen, Burgeri Anlarsın” sloganıyla 2018 yılında Bayrampaşa’da ilk
şubesi ile hizmete başlamış, pandemi süreci de dahil olmak üzere 8 şube
ile gelişim sürecine devam eden Damak Tadına uygun %100 Yerli ve Milli
Gıda Zinciridir.

Will you tell us of the work you dıd durıng
the pandemıc? Which were your protection methods?
It appears that the present Pandemic which all the world is
living with will be part of our lives for long years. In the period
from our production up until our customers eating it we never
deviate from our rules of high quality and hygiene.

Firmanız Franchise vermeye ne zaman ve nasıl başladı?
Kuruluşta alınan karar doğrultusunda Yesen Burger Markasının olgunlaşma sürecinde sağlam bir zemine oturtabilmek adına ilk 5 şube merkez
yatırımı ile açılmış 2019 yılı Ocak ayında Franchise ile büyüme modeline
geçilmiştir.
Kaç şubeniz ve çalışanınız var?
Toplam şube sayımız 8. Bunun 5’i Merkez 3’ü Franchise. 88 personel kendi
yerlerimizde, 47 personel franchiseemizde, 14 personel ise Genel Merkez ve
Üretimde çalışmakta olup toplamda 149 personele istihdam sağlamaktayız.
Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir?
Önümüzde ki dönem hedeflerimiz şu şekilde. 2020 yılının sonuna kadar
7 şube daha açarak şube sayımızı 15’e çıkarmak. 2021 yılının sonunda
ise 50 şubeye ulaşmak. Saha gerçeklerini analiz ederek tüm departmanlarımız Karlı ve Yenilikçi yaklaşımla bu hedefe doğru ilerlemesini
planlamaktayız.
Pandemi döneminde yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?
Ne gibi önlemler aldınız?
Dünyada yaşanan Pandemi uzun yıllar hayatımızın içinde olacak gibi görünüyor. Ürünlerimizin üretiminden müşterilerimizin tüketimine kadar olan
süreçte kaliteli üretimden ve hijyenden hiçbir zaman vazgeçmedik.
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LITTLE CAESARS
“Düzenli olarak yenilikçi ürünler geliştirme konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yaparak
hedef kitlemizi farklı lezzetlerle buluşturan bir markayız. Little Caesars, son 12 yıldır Amerika’da
‘ödenen paranın karşılığını en iyi veren marka’ seçiliyor” diyen Little Caesars Türkiye Genel Müdürü
Banu Arıduru sorularımızı yanıtladı.
Banu Arıduru The General Manager of Little Caesars Turkey when answering our questions
stated “We are a brand which wishes to offer new tastes to its clients which means that we are
constantly effecting R and D so as to do that. In America for the last 12 years Little Caesars has
been chosen the brand whıch offers the best value for Money.”
Öncelikle şirketin dünyadaki ve Türkiye’deki
konumundan, büyüklüğünden, Pazar payından
büyüme hızından bahseder misiniz?
Little Caesars Pizza, 1959 yılında Mike ve Marian
Ilitch tarafından ABD’de Michigan’da kuruldu. Günümüzde beş kıtada 6 bine yakın şube ile hizmet
veriyor. Ülkemizde ise Çelebi Holding yönetiminde
85 restoran ile hizmet veriyor. Rakiplerimizden
en önemli farkımız, donmuş ya da haftalık hamur
değil, taze/günlük hamur üretip, kullanıyor olmamız. Biz her şubemizde her gün taze hamur yapıp,
pizzalarımızı hazırlarız. Bu nedenle bu kadar çok
lezzetli pizzalar yapıyoruz.
Ayrıca taze mozarellamız ve mevsiminde toplanan
domateslerden yapılan sosumuz da pizzalarımıza
lezzet katan diğer önemli diğer iki unsur. Düzenli olarak yenilikçi ürünler geliştirme konusunda
araştırma ve geliştirme çalışmaları yaparak hedef
kitlemizi farklı lezzetlerle buluşturan bir markayız.
Little Caesars, son 12 yıldır Amerika’da “ödenen
paranın karşılığını en iyi veren marka” seçiliyor.

First of all will you tell us of the size of your
company in the world and in Turkey, its
percentage of the market and the speed of
its enlargement?
Little Caesars Pizza was founded in 1959
in Michigan in the USA by Mike and Marian
Ilitch. Today spreading over 5 continents
we have near to 6,000 branches. In Turkey
the brand serves in 85 restaurants under
the auspices of Çelebi Holding.The most
important difference we have from our
competitors is that we do not use frozen or
weekly dough.We use fresh / daily dough.In
all of our branches every day we make fresh
dough for our Pizzas.It is for this reason that
our pizzas are so very tasty.
Additionally we use fresh mozzarella and
tomatoes which are seasonally collected
to make our sauce which are two more
important points which add lots of flavor. On
Little Caesars Türkiye Genel Müdürü Banu Arıduru
a regular basis we effect R and D so that we
Banu Arıduru The General Manager of Little Caesars
can be a brand which offers different tastes
Franchise şartlarınız neler?
and new products.Little Caesars for the last
Salgın dönemi boyunca hiç kapanmadan – sokağa çıkma yasağı olduğu dö12 years in America has been chosen as ‘ the brand which gives best value
nemde dahi- hizmet vermeye devam eden ve nakit getirisi olan bir marka
for money‘.
olduğumuz için; bunun yatırımcıların ilgisini çektiğini görüyoruz. Bu nedenle
büyüme hedefimizi de yüzde 20 üzeri olarak güncellemiş bulunuyoruz.
Which are your franchising conditions?
Little Caesars Türkiye’nin her şey dahil şube açma yatırım maliyeti 650.000
We did not close at all during the pandemic- even when it was forbidden to
TL + KDV’dir. Bu bedele isim hakkı ücretinden inşaata, fırın ve soğuk odago out-we continued to give service and in addition we are a brand which
lardan bilgisayar sistemlerine kadar her şey dahildir. Yatırımın geri dönüşü;
brings in ready cash both being reasons that entrepreneurs are interested
36 aydır. Rakamlardan da görüldüğü üzere geri dönüşü oldukça hızlı olan
in us and so we are 20% above our goal for enlarging.
bir yatırım modelimiz var.
In order to open a branch with Little Caesars Turkey the investment
Beyaz yakalı olup, kendi işini kuran franchiseelerimiz’de de büyük bir artış
everything included from the right to use the brand name to the building
var. İşimizde bütün süreçleri standart modellerimiz üzerine oturttuğumuz,
the ovens and the cold rooms to the internet systems is 650.000 TL +
her türlü işletme desteğini ve eğitimleri de Little Caesars olarak biz verdiKDV. The return on investment is 36 months.Studying these figures it can
ğimiz için; işi kolaylıkla öğrenip, yönetebiliyorlar. Hatta beyaz yakalı Francbe seen that our model is one which offers quite a speedy capital return.
hisee’lerimizin oldukça başarılı olduklarını da söyleyebiliriz. Bu nedenle
There is a large increase in white collar workers who wish to set up
kendi işini yapmak ve farklı sektörlere adım atmak isteyen herkesi bizimle
their own business.Every stage of our business has been set up on our
görüşmeye davet ediyoruz.
standard model and the brand gives support and training so; it is easy
to learn and to manage the business.In fact we can say that the white
Şube yapılanmanız hakkında bilgi verebilir misiniz?
collar Franchisees are becoming very successful.It is for these reasons
İstanbul, Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Hatay, Kothat we invite everyone who wishes to have a business by taking a step into
caeli, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ ve Zonguldak’ta olmak
a different sector, to approach us.
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Will you tell us of the structure of your branches?
We have a total of 85 restaurants they are spread throughout Istanbul,
Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Hatay, Kocaeli,
Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ and Zonguldak.80% of the
branches are franchises.
What is the number of branches you hope to have
by year end? Where do you aim to open?
In the year 2020 we aim for a 25% sales increase and to open 20 new
branches.We are effecting our sales increase target. On the question of
enlargement it appears that we shall open 10 new branches by the end of
the year. The preferred location is on thoroughfares and we wish them to
be in Istanbul, Antalya, Edirne, Ankara, Konya and Kayseri.
What is the monthly turnover goal? What is the
percentage of gaın? What are your royalty fees?
The monthly turn over target varies according to location.On average it is
between a minimum of 150-170 thousand +KDV. The net profitability for a
branch is between 10 and 15 %. The brand name of our company has 6%
royalty fee. After all expenses-Royalty fees, personnel, food, rent etc. are
deducted the profit for the dealer is between 10-15%.
üzere toplamda 85 restoranımız var. Şubelerimizin yüzde 80’ini
franchisee’larımız oluşturuyor.
Yılsonuna kadar açılması hedeflenen şube sayısı nedir? Nerelerde açmayı hedefliyorsunuz?
2020 yılı için LFL yüzde 25 satış artışı ve 20 yeni şube açılışı hedefliyorduk.
Satış artışı hedeflerimizi tutturuyoruz. Büyüme konusunda ise; 10 şube açılışı ile yılı tamamlayacağız gibi gözüküyor. Lokasyon olarak daha çok cadde
üzeri noktalar olmak üzere İstanbul, Antalya, Edirne, Ankara, Konya, Kayseri illerimizde büyümeyi hedefliyoruz.
Şubeler için aylık ciro hedefi nedir? Karlılık ne oranda gerçekleşiyor?
Royalty bedelleriniz nedir?
Şubeler için aylık ciro hedefi lokasyona göre değişiyor. Ortalama bir şubenin
aylık ciro hedefi ise minimum 150 ile 170 bin TL+KDV arasındadır. Şubelerimizin net karlılığı yüzde 10 ila yüzde 15 arasında değişmektedir.
Şirketimizin, marka royalty payı %6’dır. Royalty bedelleri, işçilik , gıda, kira
vb.. tüm maliyetler düşüldükten sonra işletmeciye kalan karlılık cironun
%10-15’i oranındadır.
Önümüzdeki birkaç yıl içinde Türkiye’de nasıl bir büyüme planınız var?
Bu büyümeyi size neler getirecek? Nasıl bir yol haritanız olacak?
Önümüzdeki yıllarda Pandemi döneminden sonra içerisinde bulunduğumuz
normalleşme sürecinin de çok büyük bir etkisi olacak. Biz Little Caesars
olarak öğrendiğimiz dersleri iş yapış süreçlerine entegre ederek ve olası
kriz senaryolarını planlayarak geleceğe hazırlık yapıyoruz. Bütün bunların
ışığında da 2021 yılında ilerleyişimizi yükselme anlamında ivmelenerek
sürdüreceğimizi düşünüyoruz. 2021’de de LFL bazında yüzde 25 satış artışı
ve 20 yeni şube açılışı hedefliyoruz.
Ayrıca tüketicinin COVID-19 ile birlikte evden siparişe daha çok yöneldiğini
de unutmamamız gerek. Bu Post-COVID zamanlarında da devam edecektir.
Dolayısıyla dijitale yatırım yapan ve eve servis götüren firmalar avantajlı bir
konuma gelecekler. Biz de Little Caesars olarak 2 milyon TL’yi aşan bir altyapı yatırımı ile geçtiğimiz sene dijital dönüşümümüzü tamamladık. Salgın
döneminde de yaptığımız bu yatırımlar meyvesini verdi ve müşterilerimize
herhangi bir sıkıntı yaşamadan pizzalarımızı ulaştırmaya devam ettik. Gelecekte de siparişlerin ve hizmetlerin online tarafta devam edeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla daha dijital bir dünya öngörüyoruz. Bunun sonucu olarak
da büyüme planlarımızı dijital odaklı olarak kuruyoruz.

What kind of plan do you have for enlarging in Turkey
within the next few years? What will enlargement bring you?
What will your road map be?
In the coming years after the pandemic and the normalization period a big
change will be seen. We at Little Caesars intend to integrate the lessons we
have learnt and are making plans for any other possible crisis scenarios
and in this way be more prepared for the future.In the light of this intention
we believe that in 2021 we will hasten our acceleration.In 2021 our goal is
to attain a 25% sales turnover and to open 20 new branches.
Also we should not forget that because of the COVID-19 customers have
become more used to home deliveries. This will continue after COVID
consequently those who make investments in digitalization and those
effecting home deliveries will be at an advantage. We at Little Caesars
completed our digitalization last year with a more than 2 million TL
investment. During the pandemic we saw the fruits of our investment
when our customers had no problem at all in receiving their pizzas. We
believe that in the future orders and services will all be on line. This means
we foresee a more digital world. As a result all our plans for enlargement
are focused on digitalization.
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Bursa İshakbey ile büyüme planımız doğrultusunda yatırımlarımıza
her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Yeni şubelerimizi hayata geçirirken
franchise adaylarına da kapılarımızı açıyoruz.

Within the Bursa İshakbey enlargement plans day by day we are adding new
investments.As we bring our new branches into being we are opening our
doors to franchise candidates.

Bursa İshakbey; kurguladığı self servis modeliyle küçük metrekare li alanlara
sığdırarak inşaat, ekipman, işçilik vb yatırım maliyetlerini düşürdü. Bu modele bağlı
olarak satış fiyatlarını uygun seviyelerde tutmayı başaran Bursa İshakbey markamız
ile bir kez daha yatırımcıların dikkatini çekeceğimize inanıyoruz. Caddelerde oluşacak
düşük kiralama maliyetlerini fırsat bilerek özellikle araç trafiğine kapalı alanlarda
nokta sayımızı artırmak markamızın hedefleri arasında yer alıyor. Önümüzdeki
dönemde Türkiye’nin her köşesinde açacağımız restoranlarımızla Bursa İshakbey ile
yakaladığımız büyüme ivmemizi sürdüreceğiz. Bursa İshakbey restoranlarımız AVM’
lerin yemek katında 50 – 80 metrekare, caddelerde ise 100-120 metrekare aralığındaki
alanlarda hizmet verecek şekilde tasarlandı. Markanın geleneksel ürünü uygun fiyata
verme stratejisini, paket servis kanalına da taşıyarak satış kanalı sayısını artırmayı
planlıyoruz. Oluşturduğumuz model ile kendisini bu hedeflere uygun gören, yeniliklere,
gelişime ve geliştirmeye açık, yatırdığı paranın geri dönüşümünü hızlandırmaya katkı
sağlayacak girişimcilerle iş birliği yapmayı hedefliyoruz. Franchise şubelerimize
restoranın açılış hazırlıkları süresince ve açılışın ilk gününden itibaren yoğun destek
hizmetleri sağlıyoruz. Yeni ürün inovasyonu, pazarlama, satın alma, lojistik, eğitim,
insan kaynakları, operasyon, kalite kontrol gibi konular, işletmecilerimize destek
verdiğimiz alanlar arasında yer alıyor. Bursa İshakbey markamızın toplam 19 şubesi
vardır, bunun 1 tanesi Franchise, 18 tanesi merkez şubemizdir. 2021 yılında 20 adet yeni
Franchise verme hedefimiz, 15 adet merkez şube açma hedefimiz bulunmaktadır. Bursa
İshakbey franchise isim hakkı bedeli 75.000 TL + KDV’dir, satışlar üzerinden %5 royalty
bedeli alınmaktadır. Pazarlama desteği 60. şubeden sonra %2 yansıtılacak olup,
lansman dönemindeki pazarlama çalışmaları firmamız tarafından karşılanmaktadır. İlk
işletme sermayesi ise 600.000 TL-700.000 TL olarak düşünülmelidir.

Our brand with the self service model which we have developed of small sq.m. premises with
everything well fitted in results in building equipment, workmanship etc costs being brought
down.In addition to that our brand has been able to maintain prices at a viable point so that
we believe that once again we have succeeded in attracting the attention of investors. While
the premises which come vacant in streets with low rents we view as opportunities our brand
is also interested in streets which do not have traffic those are the types of position we search
for.In the upcoming period we intend to open our restaurants in every part of Turkey So that
we, Bursa İshakbey continue to accelerate our enlargement.
The Bursa İshakbey restaurants are designed so that in the food floors of Shopping Malls
their sq.m. is 50-80 while in the streets they are 100-120 sq.m.Our brand has the tradition of
supplying traditional products at viable prices and we intend to maintain this strategy by
increasing our sales with packet service. With these models which we have developed we
intend to work with entrepreneurs who see our work plans as matching theirs, who are open
to innovation, development and developers, who wish to see rapid return on their investment.
Those are the entrepreneurs we wish to effect business together with.
We offer to our Franchise branches a strong support which begins in the preparations for the
opening, then the opening and is ongoing.Amongst the support we give are such subjects as
innovative new products, marketing, buying, logistics, training, Human Resources, operations
and quality control. Our Bursa İshakbey brand has in total 19 branches 1 of these is a Franchise
the other 18 are centrally held branches. In 2021 we aim to give 20 new Franchises also to open
15 centrally held branches. Bursa İshakbey takes 75,000 TL +KDV for the right of use of brand
name for the branch and a 5% royalty on sales. In Marketing support 5% after 60 branches
2%.During the Introductory period our brand undertakes all expenses for marketing. The
primary investment amount should be seen as between 600-700 thousand TL.

PİDEBYPİDE
PidebyPide ile hızlı bir büyüme sürecindeyiz. Franchise
verdiğimiz bir dönemdeyiz. Büyümeyi franchise ağırlıklı
planladığımız için Türkiye genelinde çok sayıda franchise
şube açacağız. PidebyPide Franchise Modeli, kendi işini
kurmak isteyen, kısa sürede karlı bir yatırım fırsatı arayan,
gelişimin bir parçası olmak isteyen girişimciler için
oluşturuldu. Düşük yatırım maliyeti sayesinde yatırımcılara
oldukça cazip fırsatlar sunuyor. PidebyPide Franchise
Modeli, AVM ve caddelerde büyüme stratejisi üzerine
kurulu. AVM’lerin yemek katında, minimum 40 metrekare
büyüklüğündeki alanlarda ve yaya trafiği yüksek cadde
lokasyonlarında da minimum 100-120 metrekare alanları
tercih ediyoruz. Cadde mağazalarımızda paket servis
uygulaması da sunuyoruz. PidebyPide markamızın toplam
40 şubesi vardır, bunun 4 tanesi Franchise, 36 tanesi
merkez şubemizdir. 2021 yılında 20 adet yeni Franchise
verme hedefimiz, 10 adet merkez şube açma hedefimiz
bulunmaktadır. PidebyPide franchise isim hakkı bedeli
75.000 TL + KDV’dir, satışlar üzerinden %5 royalty bedeli
alınmaktadır. Pazarlama desteği 80. şubeden sonra %2
yansıtılacak olup, lansman dönemindeki pazarlama
çalışmaları firmamız tarafından karşılanmaktadır. İlk işletme
sermayesi ise 600.000 TL-700.000 TL olarak düşünülmelidir.
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We at PidebyPide are in a period of rapid growth.A period
when we are offering Franchises.It has always been our plan
to enlarge throughout Turkey in general by opening many
franchise branches.
The PidebyPide Franchise Model because of the low level
of investment required is for those entrepreneurs who wish
to open their own business, who search for the opportunity
to have a profitable investment in a short time and who
additionally take their place in a developing enterprise.
Because of the low investment needed it offers interesting
opportunities.
The PidebyPide Franchise Model of enlargement is in
Shopping Malls and on main thoroughfares.On the food floor
of the Shopping Malls pace should be a minimum of 40 sq.m.
while in the busy thoroughfares we prefer a minimum of
100-120 sq.m.The thoroughfare locations also offer packet
service.Our PidebyPide brand has a total of 40 branches, of
these 4 are Franchises and 36 are central branches.In the year
2021 it is our goal to open 20 new Franchise branches and 10
central branches.
The PidebyPide franchise right for use of brand name is
75,000TL +KDV and a 5% royalty fee is taken on sales.
Marketing support after 80 branches will be 2%.During the
setting up period our brand covers all marketing work.One
should estimate an initial working capital of between 600,000
TL - 700,000 TL.

ÖZİKİZLER KÜNEFE, ÇORLU İLE BULUŞTU
ÖZİKİZLER KÜNEFE HAS COME TO ÇORLU
Künefe restoran konseptinin öncü markası Özikizler Künefe zincirine yeni bir halka
daha ekleniyor. Künefeyi katma değerli ürün olarak sunan, rakipsiz sektörün en büyük
künefe markası Özikizler Künefe, geliştirdiği ve kaliteli ürün gamı ile misafirlerine keyifli
zamanlar geçirmeyi hedeflemiştir. 23 adet özellikli künefesi ile kendine özgü künefe
menülerini geliştiren marka, Türkiye ile birlikte başta Ortadoğu olmak üzere Dünya’nın
farklı ülkelerinde yatırımlarına devam edecektir. 2021 Hedefi Türkiye’de sınırlı sayılı
Franchise yapılanması ve Dünya’da Master Franchise yapılanması ile büyümektir…

The foremost name in the Künefe restaurant sector Özikizler is adding another new link to
its chain. It offers its Künefe as an added value product and has passed others in the sector
with the development and quality of its product and its aim to make customers enjoy their
time while with them. The brand has developed its own menu with 23 special Künefes for
Turkey and especially the Middle East and will continue its investments in different parts of
the world. Its plan is to have Turkey with a defined number of Franchises and to enlarge in the
world under the Master Franchise system...

Neden Farklıyız?
Ürünler şubelerde taze olarak pişirilmekte, doğal şeker pancarı ile tatlandırılmaktadır.
Özel tedarikçilerden sağlanan sade yağ, fıstık ve künefe hamuru ile lezzet üstü künefeler
hazırlanmaktadır. Franchise şubelerde de mutlaka kendi yetiştirdiği ustalarını istihdam
ederek kaliteyi güvence altına almaktadır. Özikizler künefe şubeleri, gerek ortamı, hizmet
kalitesi gerekse ikramlar ve eşsiz tatları ile müşterilerine lezzetin yanında sevdikleriyle
geçirecekleri keyifli zamanlar sunuyor.

Why Are We Different?
Our products are freshly cooked at our branches and they are sweetened with natural
beetroot sugar. From specialized producers we obtain our plain oil, our Pistachio nuts and
our Künefe dough and so prepare our splendidly tasty Künefe.In our Franchise branches we
ensure that our specially trained skilled workers are installed in order to maintain our high
quality.In the Özikizler Künefe branches our aim is to offer pleasant surroundings, good
quality service and hospitality along with our incomparable tastes so that the people and
their loved ones who come will have an enjoyable time.

Franchise ile Büyüyoruz…
Kurulduğu günden bugüne kalitesinden ve lezzetinden ödün vermeden büyüyen ve bugün
10 şubesi ile hizmet veren Özikizler künefe, 2020 yılı itibariyle büyümesini Franchising ile
gerçekleştirecek.
Türkiye’de yalnızca potansiyeline inanılan sınırlı sayıda şehirde, birer şube ile
büyümeyi öngören marka, yurtdışında ise, öncelikli bölgeleri özellikle yoğun turizm
destinasyonlarının yanı sıra, ticari çekim merkezi olan şehirlerdir. İşinin başında
duracak, işletme yönetim kapasitesine sahip yatırımcılar öncelikli franchise profini
oluşturmaktadır.

We Are Enlargıng By Franchising...
From the day of our foundation up until the present we have enlarged but have always
maintained our quality and our tastes so that today we have 10 branches and from 2020
onwards Özikizler künefe will enlarge by Franchising.
In Turkey we aim to be in only cities where we believe there is potential and only enlarge there
with one more branch, whereas abroad to be in busy tourist destinations as well as business
centers in cities. The investors in Franchises must be people who will stay in charge of their
business and who have managerial capacities that is the profile we prefer.

Tatlı Yatırım, Karlı Yatırım Özikizler Künefe…
Türkiye pazarında 2022 yılı unlu mamul kategorisi için yapılan öngörülerde tuzlu
atıştırmalıklar, ekmek çeşitleri gibi alt kategorilerde düşüş beklenirken tatlı unlu
mamullerde artış olacağı öngörülüyor. Sektörün nabzını tutan yemeksepeti.com şirketinin
açıkladığı rakamlara göre, Türkiye’de tüketicilerin en fazla tercih ettiği yerel lezzet künefe
olarak öne çıkıyor.

A Sweet And A Profitable Investment Özikizler Künefe...
In the Turkish market place the forecast for the year 2022 in the dough sector is that the
demand for small salty snacks and choice of breads - the lower categories- will diminish
while in the sweet flour products demand will rise.According to yemeksepeti.com which is
the company which measures the pulse of the sectors in Turkey the most preferred Turkish
traditional taste is the Künefe.

Merkezden yapılan reklam ve pazarlama faaliyetleri ile franchiseelerini destekleyen
marka, doğru lokasyon seçimi, doğru yatırım kararı ile yatırım geri dönüş süresini kısaltan
çözümler üretmektedir.

The brand support its Franchisees by effecting advertising and marketing activities, it also
helps to choose the correct location of the new venture, it helps in making the correct
investment and also by finding solutions so that the period of investment return is shortened.
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FRANCHISE SATIŞINDA
DATA YÖNETİMİNİN ÖNEMİ
AYCAN
HELVACIOĞLU
The Franchise
Company Turkey

WHEN FRANCHISES ARE BEING SOLD
MANAGEMENT OF THE DATA IS IMPORTANT

Genel Müdür
General Manager

Karantina sonrası dönemde franchise yatırım talepleri ciddi derecede arttı. Özellikle
beyaz yaka profilinde girişimci olma isteği arttı. Farklı sektörler de iş yapma isteği,
yumurtaları farklı sepete koyma isteğini oluşturdu. Farklı karlı ve yeni dönem için
mantıklı iş modellerine yatırım yapmaya başladı.
‘ Her dönemin işi ‘ başlığı altında toplanabilecek tüm girişimler talep görüyor diyebiliriz. Özellikle yeni nesil cafe markaları, yatırımı küçük olan fast food gıda konseptleri,
kuru temizleme ve hijyen girişimleri, tatlı ve dondurma konseptlerini sayabiliriz. Farklı
ve özellikli girişim olması, tüketici-kullanıcı bazında kabul görmesi önemli bir faktör.
Yenilikçi yaklaşımlar geliştiren markalar öne çıkıyor. Gıda’da doğal, saf ve otantik olana ilgi çoğalıyor dolayısıyla organik gıda ürünlerine olan talep de artıyor.
Vegan, glütensiz, organik veya daha sağlıklı alternatifler sunan, müşteri beklentilerini
doğru anlayan ve buna uygun menü seçenekleri sunan firmalara ilgi oldukça yüksek.
Bununla birlikte artan işçilik maliyetlerinden ötürü, daha az çalışanla yönetilebilen,
aynı zamanda kaliteden ödün vermeyen fast-casual segmenti gıda alanında yatırımcıların dikkatini çekiyor. Paket servis ağırlıklı Dünya’da ‘dark store’ hayalet mutfak
olarak adlandırılan, satış noktasının dekorasyonu ve görünürlüğü dışında, standartla64
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The end of the quarantine period has seen a serious rise in the number of people who
wish to invest in a Franchise. Particularly in the white collared workers we see an
increase in those wishing to invest. They wish to work in different sectors to the ones
they were working in, so they have changed direction and for the upcoming period
they are looking for profitable, viable work models to invest in.
We can say that ‘Work for every period’ is the title for which all entrepreneurs are
searching. Particularly new generation coffee brands, small fast food concepts
which do not need a large investment, dry cleaners and hygiene based businesses
and desserts and ice cream concepts. Different and initiative needing projects
mainly directly to the person using or consuming both being important factors.
The brands which are developing more modern approaches are coming to the
fore. In foodstuffs natural, pure and authentic are now of interest consequently
organic foods is in demand. There is considerable interest in the firms which offer
Vegan, gluten-free, organic and other healthy alternatives which means they are
understanding the requirements of the customers and are offering the correct menu
choices. At the same time the increasing price of staff means that entrepreneurs
are also searching for businesses which can be run with fewer staff while never

rından taviz vermeden adrese teslim yemek konseptleri de çok hızla artış gösterecek…
Franchise sisteminin pek çok avantajı olduğunu hepimiz biliyoruz. Yeni dönemde rekabetin artması ve seçeneklerin çoğalması markalara franchise planlaması yapması
zorunluluğunu getiriyor. Bilinçli girişimci artık markaya yatırım yaparken karlı ve sürdürülebilir olmasının dışında pazarda farklı ve talep edilir konseptler arıyor. Hatta yurt
dışında franchise nasıl alınır konusunda eğitimler ve seminerler düzenlenmekte ve iş
kurmak isteyen kişiler profesyonel destek almaktadır. Uzmanlar pandemi sürecini 1ila
3 yıl arası süreceğini öngörüyor. Yeni dünya düzenine uygun ve talep gören, alt yapısı
kuvvetli markalara yatırım yapmaları gerekiyor.
Bilinçli girişimci aynı veya farklı sektörde 5-15 arası marka ile görüşmekte, şartlara ve
sonuçlara göre değerlendirmektedir. Aradan sıyrılabilmek ve girişimci tarafında onay
alabilmek ancak franchise pazarlaması ve doğru satış yönetimi ve takibi ile olmaktadır.
Özellikle cadde mağazacılığının atak yapacağı bir döneme giriyoruz. Markalar açısında
franchise sistem alt yapılarını gözden geçirmeleri gerekmektedir. Özellikle karlılıkların masaya yatırılması, dijitale yatırım yapılması, pazarlama stratejilerini gözden
geçirmeleri gereken bir dönem…
Ve bir marka için en önemlisi franchise satışında CRM yönetimidir. Franchise satış
müzakerelerinde en büyük sorunlardan birisi de takip yönetimi olmaktadır. Özellikle
yurt dışı pazarlarda olmak isteyen markaların, pazarlama stratejileri ile birlikte Pazar
araştırması yapmaları, bölgenin arz talebini iyi değerlendirmeleri gerekmektedir. Mali
açıdan ise doğru tekliflendirme politikasını izlemeli, bölgeye göre yapılacak olan master, unit veya bölge gelişim planlamalarını doğru okumaları gerekmektedir.
Sektörü geliştirmek ve büyütmek çalışmak ve bilgiyi paylaşmaktan geçiyor. Dünya’daki
franchise sisteminde ki gelişmeleri gözlemlemek te çok kıymetli…

reducing their quality so the fast food casual sector of the food sector is attracting a
lot of attention. Particularly in packet service- which is known throughout the world
as ‘dark store’ ghost kitchen -as well as the outside attractiveness and decoration
of their sales points and their maintaining their high quality the address delivery
concept is seeing a rapid increase...
We are all aware of the advantages of the franchise system. For the new period which
will see an increase in competition and so in choices it is essential that brands make
their franchise plans carefully. The knowledgeable entrepreneur now when making
his choice of brand is looking for the concepts being profitable and of long term. In
fact there are now seminars on how franchises are obtained abroad and people who
wish to start a business are being supported with professional help. Experts expect
the pandemic to continue from 1 to 3 more years. To fit into this new world design
and to achieve demand for their product those brands which are based on strong
foundations must make additional investments.
The knowledgeable entrepreneur meets with 5-15 different brands in the same or
different sectors and then makes an evaluation of the conditions and their results.
To be able to pass through and obtain the acceptance of the entrepreneur can only
be obtained by the correct strategies of franchise marketing and the follow up of it.
We are going into a period where shops in pedestrian thoroughfares will make an
attack. From the brands side it is essential that they review the foundations of their
franchise systems. In particular they must put profit amounts on the table, must
make the necessary digital investment, must re-evaluate their marketing strategies
this period needs all those points being reviewed...
For a brand the most important franchise sales are effected under the management
of CRM. One of the most important questions in the negotiations of the franchise is
the follow up of the process. Especially for the brands which wish to work abroad
as well as marketing strategies they must make market research and evaluate very
correctly the demands of the district.From the financial point of view the politics of
the offering company must be studied and the master, unit or development plans
need to be read correctly.
The sector is developing and working to enlarge and is going through a period of
sharing know how. Studying the world franchising systems and the ways in which
they develop is also very valuable...
KASIM NOVEMBER 2020
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Mack Burger,

Knowers Us Know,

Bizi Bilen Bilir

Mack Burger.

Ekşi maya ile günlük hazırladığımız ekmeğimiz, ve birbirinden lezzetli özel yapım
soslarımızla damak tadınıza sesleniyoruz. Smash burger lezzeti, samimi ve hijyenik bir
ortam, lezzeti ve misafirperver bir hizmet arayanları Mackburger’e bekliyoruz.

We appeal to your taste buds with our daily bread we prepare with sourdough and our special
sauces, each more delicious than the other. We welcome those who are looking for Smash
burger taste, a friendly and hygienic environment, taste and a hospitable service to
Mackburger.

Hassasiyetimiz
➤ Taze, günlük ve güvenilir malzeme
➤Benzersiz lezzet ve kaliteyi sürekli sağlamak
➤Güler yüzlü, samimi hizmet anlayışı
➤ Evinizde hissettirecek rahat ve hijyenik bir ortam
➤ İşinin başında ve lezzet tutkunlarının rehberi bir işletmeci…
Hikayemiz
Uzun yıllar hizmet sektöründe profesyonel yönetici olarak çalışıp, kendi yerini
açma hayali olan pek çok meslektaşım olduğuna eminim. Şanslıyım ki, ben bu
hayali gerçeğe dönüştürebildim. Uzun bir süredir Smash burger dükkanı açma
fikrini evirip çevirdim. Burgerin olmazsa olmazı olan ekmek ve eti farklılaştırmanın
yollarını aradım.
Et için Ege bölgesinde çiftlik çiftlik dolaşıp doğru adresi buldum. Günlük, el yapımı
ve taze sebzelerden soslar yapıp lezzete lezzet ekleyeyim istedim. Lezzetli sos
ve peynirleri buluşturdum. Size sunacağım birbirinden farklı Smash hamburger
seçeneğinden damak tadınıza uygun olanı seçmenizi ve keyif almanızı dilerim.
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Our sensitivities and standards
➤ Fresh, daily and reliable material
➤ Providing unmatched taste and quality continuously
➤ Friendly, sincere service understanding
➤ A comfortable and hygienic environment that will make you feel at home
➤ A business manager at the beginning of his job and the guide of flavor lovers...
Our story
I am sure that I have many colleagues who dream of working as professional managers
in the service sector for many years and opening their own place. Luckily, I was able to
make this dream come true. For a long time, I’ve been having this idea of o pening a Smash
burger shop. I looked for ways to differentiate bread and meat, which are indispensable
for burgers. I went from farm to farm in the Aegean region and found the right address
for meat. I wanted to make sauces from daily handmade fresh vegetables and add new
flavors. I tried bringing different delicious sauces togheter with cheeses. I wish you to
choose the one that suits your taste and enjoy the different Smash hamburger options
that we offer you.

LOKASYON OPTİMİZASYONUNDA YENİ NESİL ÇÖZÜMLER
NEW GENERATION SOLUTIONS FOR LOCATION OPTIMIZATION
Endeksa, kurumlara konumlarını gelişmiş veri analizi
ve coğrafi bilgi sistemleri yöntemleri ile optimize
etme imkanı sunuyor. Büyük veri analizi ve makine
öğrenimi yöntemlerini kullanarak tüm Türkiye
için gayrimenkul değeri, lokasyon veri analizi ve
öngörüleri sunan bir platform olan Endeksa, verinin
demokratikleştirilmesi, herkes tarafından ulaşılabilir
olmasını sağlayarak kurumların veri odaklı gelişimine
destek oluyor.
2017 yılında hizmet vermeye başlayan Endeksa, emlak
profesyonellerinin yanı sıra bireysel müşterilere,
değerleme firmalarına, gayrimenkul geliştiricilere,
perakende firmalarına, finansal kurumlara ve kamu
kurumlarına da önemli hizmetler sağlıyor.

Endeksa kurumsal firmalara 4
kategoride hizmet sunuyor
Hizmet Alanı Analizi
Firmalar, dilerse çember çapı belirleyerek, dilerlerse
de yaya, bisiklet, araç ile ulaşım sürelerini seçerek;
hizmet vermek istedikleri alan içindeki demografik
yapı, gelir düzeyi, tüketim harcamalarına kolayca
ulaşabiliyorlar.
Konut Projeleri ve Yaya Trafiği Analizi
Kurumlar, tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde; özellikleri ile birlikte konut projelerine
ulaşabilirken, bölgesel olarak Ticari Potansiyel Endeksi’ni ve Endeksa’nın GSM operatörleri ile iş
birliği ile geliştirdiği tüm cadde ve sokakların yaya trafiğini inceleyebiliyor.
Rekabet Analizi ve AVM’ler
Kurumlar, Endeksa ile rakiplerinin konumlarına ulaşıp, bu bölgelerin özelliklerini incelerken,
tüm Türkiye’deki alışveriş merkezlerini, içlerinde yer alan markalar ile birlikte analiz edebiliyor.
Varlık yönetimi
Kurumlar, Endeksa ile gayrimenkullerinin değerini hesaplayarak değer değişimini takip edebilir;
değer artışı olan bölgeleri analiz edip, portföy gelirlerini artırabilirler.
Sadece 5 ülkede var
Endeksa’nın Dünya’da sadece 5 ülkede örneği bulunan Automated Valuation Model (AVM) yani
Otomatik Değerleme Modeli’ni Türkiye’de sunan tek marka olduğunu belirten Endeksa.com
Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, sözlerini şöyle sürdürdü:
Birçok metodu saniyeler içerisinde uyguluyor
“Endeksa gerçek anlamda bir makine öğrenimi ve büyük veri analizi ürünü. Derin öğrenmeyi de
kapsayan birçok metodu saniyeler içerisinde uygulayan ve bu farklı metotların sonuçlarını çoğu
ön tanımlı olmayan kurallara göre sınayarak en doğru sonuca ulaşmaya çalışan bir algoritmalar
bütünü.
40 milyonu aşkın veriyi makine öğrenimi yöntemlerini kullanarak analiz ediyoruz ve bunun
sonunda bir değer tahmini sunuyoruz. Kullanıcılar, değer tahmininin yanı sıra bölgedeki stok
oranı, değer trendi, bölgede yaşayanların demografik yapısı gibi pek çok bilgiye ulaşabiliyorlar.
BSH, Eczacıbaşı, Vestel, Domino’s, Ikea, Getir, Hepsiburada hizmet verdiğimiz kurumlardan
bazıları.”

Endeksa with the use of its well developed datum
and its geographical know how systems offers
entrepreneurs the ability to make an analysis
while effecting their choice of premise position.
With its location datum analysis and its methods
of use of it Endeksa is able to evaluate the value
of buildings throughout Turkey and analyze the
position of premises.As the datum becomes more
democratic and easier to reach it is of help to
companies and can support their development
of data.
Endeksa first began its service in 2017 and in
addition to professional real estate agents it also
gives its valuable services to single customers,
evaluating companies, building developers, retail
companies, financial institutions and public
services.

Endeksa Gives To Institutions 4
Categories Of Service
The Analysıs Of The Service Arena
Companies can if they wish detail boundary
measures, or if they wish pedestrian, bicycle and
vehicle approach details; of the position which
they hope to have, the set up there, the category of income there and the spending habits of those around all
these details can easily be had.
The Building Project And Pedestrian Traffic Analysis
If the companies wish they can make use of the district Business Potential Index and together with the Endeksa
GSM operators they can view the developed roads and streets and evaluate pedestrian traffic there.
Competitive Analysis And Shopping Centers
Companies together with Endeksa can as they evaluate the positions of competitors also learn of all the brands
which have positions in the Shopping Malls.
Wealth Management
Companies can together with Endeksa evaluate the price of their property and with the analysis of other districts
in which property prices are rising increase the value of their portfolios.
Only In 5 Countries
Endeksa owns an Automated Valuation Model the same model is only in 5 countries in the world and Endeksa is
the only company to offer this model here stated the founding partner and General Manager Görkem Öğüt who
went on to say.
Many Methods Are In Use In Only Seconds
“Endeksa is in the true sense a machine which teaches and which is capable of wide data analysis. Many methods
which cover wide details are brought together in seconds and as a result of these different methods and
previously other unknown ones the most correct results are searched for in fact a complete algorithm is effected.
We use almost 40 million data and with what has been taught we effect our analyses and at the end of that we
effect our evaluation. Those who make use of it in addition to evaluations can reach lots of other information
district stock percentage, value trends and the level of the income of the surrounding public.Some of the brands
that we have served are BSH, Eczacıbaşı, Vestel, Domino’s, Ikea, Getir and Hepsiburada.”
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GELENEKSEL LEZZET: KAHVE TİRYAKİSİ
THE TRADITIONAL TASTE: KAHVE TİRYAKİSİ
Kahve Tiryakisi olarak, 25 yıllık üretim ve ustalık deneyimimizi müşterilerimizle
paylaşırken aynı zamanda cafe restoran sektörüne yatırım yapmak isteyenler için
bilgi, birikim ve deneyimlerimizden yararlanmalarını sağlıyoruz. Firmamızın yaptığı
araştırmalarda, ülkemizdeki kahve tüketim oranlarının hızla arttığını ve tüketicinin hızla
bilinçlendiğini gözlemleyerek, daha kaliteli ve daha kurumsal bir hizmet ağı geliştirmek
için çalışmalarımızı ısrarla sürdürmeye devam ediyoruz.
Kahve Tiryakisi olarak, gerek ülkemizde gerekse dünyada yatırım amaçlı yapılacak
girişimlerden en önemlisinin kahve sektörü olduğunu biliyoruz. Bu yüzden girişimcilik
amacıyla hayatına yön vermek ve para kazanmak isteyen herkes için çalışmaya devam
ediyoruz. Kahve Tiryakisi daima ileri görüşlü ve sürekli gelişim içinde ilerlemektedir. Bu
sayede sektöründeki lider firmalardan birisi olarak, daima yeniliklerden yararlanmayı
sürdürüyoruz. Firma olarak bayilik sistemindeki tek hedefimiz, şubelerimizin
yatırımlarını desteklemek ve markamızın bilinirliğini artırmaktır.
Markanın yöneticilerinden Endüstri Mühendisi Zafer Dakın, “Kahve Tiryakisi markasıyla,
oluşturduğumuz cafe ve cafe restoran projeleriyle eskilerden gelen Kahve Tiryakiliğinin
önemini güncel tutarak, geçmişe olan saygı ve özlemle, geleceğe olan inanç ve
misyonla Türkiye’nin dört bir yanındaki Kahve Tiryakisi Mağazalarımızla müşterilerimize
hizmet vermeye devam ediyoruz. Eskilerden gelen ve yeni neslin de çok seveceğini
düşündüğümüz Kahve Tiryakisi Dede ürün satış standı projemizle, eski ve yeni tatları,
Türkiye’nin dört bir yanında mağazalarımızda, yerel ve global marketlerde ve benzin
istasyonlarda bulabileceksiniz” diyor.

We at Kahve Tiryakisi, with the experience we gained from our 25 years of production and
masterly workmanship while sharing with our customers we also are able to advise those
who wish to invest in the cafe restaurant sector.
Our endeavor is to establish a network service by means of which our company describes
the surveys we have conducted and we wish that people become aware that use of coffee in
our country is rapidly increasing this is why we intend to develop a better quality and a more
institutionalized service network.
We Kahve Tiryakisi know that for entrepreneurs who wish to make an investment be it
in our own country or be it in the world the most important sector is coffee.It is for this
reason that, so as to give direction to entrepreneurs and those who wish to make money, we
continue our efforts. Kahve Tiryakisi always has its sights on the future and is constantly
developing.As one of the leading companies in the sector we constantly make use of
innovations.In our dealer system we have only one goal that is to support the investments
made in our branches while we increase recognition of our brand. One of the directors
Industrial Engineer Zafer Dakın stated “Under our brand Kahve Tiryakisi with our Cafe and
Cafe Restaurant projects we aim to maintain the importance of the traditional coffee shops
with respect and longing together with belief and a mission in the future.We continue to
serve our customers in the four corners of Turkey in our Kahve Tiryakisi Shops.We believe
that the new generation will love the Kahve Tiryakisi Grandfather sales stands - our new
project-where old and new flavors are both to be found.These will be found in our shops in
the four corners of Turkey as well as in domestic and global markets and in petrol stations”.

LITTLE CAESARS BODRUM’DA ŞUBE AÇTI
LITTLE CAESARS HAS OPENED A BRANCH IN BODRUM

Dünyanın en hızlı büyüyen franchise zincirlerinden Little Caesars, büyüme hedefleri
doğrultusunda Bodrum’da bir şube açtı. Türkiye ekonomisinin önemli oyuncularından Çelebi
Holding güvencesinde faaliyet gösteren Little Caesars Pizza, lezzetlerini İstanbul, Adana,
Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Hatay, Kocaeli, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun,
Tekirdağ ve Zonguldak olmak üzere 14 ilde 85 şubesinde tüketicisi ile buluşturuyor.
The worlds most rapidly enlarging franchise chain Little Caesars as it enlarges has opened a
branch in Bodrum. Little Caesars Pizza works under the auspices of the Çelebi Holding which
is one of the important players in the Turkish Economy. The brands flavors can be reached by
its clients in 14 provinces of Turkey.Those are Istanbul, Adana, Balıkesir, Bursa, Çanakkale,
Eskişehir, Hatay, Kocaeli, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ and Zonguldak. It has a
total of 85 branches.
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JAG CLUB, PANDEMİ İLE EVE HİZMET AĞINI GENİŞLETTİ

WHEN THE PANDEMIC HAPPENED JAG CLUB WIDENED ITS HOME SERVICE
Jag Club, müşterilerinin ayak ölçülerini ev ve ofis ortamlarına giderek alma hizmetini,
pandemi ile birlikte Türkiye geneline yaydı. Müşterilerinin ayak ölçülerini ev ve ofis
ortamlarına giderek alan Jag Club’ın, pandemi ile birlikte söz konusu hizmetini Türkiye
geneline yaydığı bildirildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen
Jag Club Pazarlama Sorumlusu Eda Aydın, şirket sahibi Ahmet Polat’ın aile olarak
üç kuşaktır ayakkabı sektörünün içinde olduklarını söyledi. Üçüncü kuşak olarak
İstanbul merkezde el yapımı ayakkabı konusunda ihtisaslaşarak, uzmanlıklarını farklı
bir noktaya taşıdıklarını vurgulayan Aydın, “Yüzde 100 el yapımı ayakkabı üretimini
kişiselleştirdik. Siparişlerimizi müşterilerimizin bulunduğu ortama giderek alma
hizmetimizi daha önce de yapıyorduk. Salgın ile birlikte bu alandaki uygulamalarımızın
kapsamını daha da genişlettik. Bir telefonla bize ulaşan müşterilerimizin bulunduğu
ortama giderek, ölçülerini bizzat alıp, tarzına uygun olan modelleri götürerek,
siparişlerini hazırlayıp, yine bulunduğu ortama teslim ediyoruz. Bu hizmet ağımızı tüm
Türkiye’ye dönük geliştirdik.” diye konuştu.

Previously Jag Club had gone to certain homes and offices so as to take the foot
measurements of their clients but when the pandemic came the brand widened this service
throughout Turkey.

Galler Prensi Charles’ın düğün ayakkabısı Jag Club’tan
Jag Club’ın her biri ayakkabı üretimine yıllarını vermiş ustaların elinden çıkan el
yapımı ayakkabılarının yurt içinde ve dışında önemli müşteri kitlesine ulaştığına
dikkat çeken Eda Aydın, “Yurt dışında Hong Kong’dan, Japonya’ya ABD’ye kadar uzanan
ihracatının yanı sıra İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in oğlu Galler Prensi Charles’ın
düğün ayakkabısı da Jag Club tarafından hazırlandı. Türkiye’de ise tüm siyasi liderlerin
yanı sıra iş yaşamının önemli isimleri müşterilerimiz arasında yer alıyor” dedi.

When the prince of wales married the shoes he wore were from Jag Club
Eda Aydın also said that every single pair of shoes were made by the hands of master
craftsmen and reach their important clients domestically and internationally, she continued
“ As well as our exports to Hong Kong, Japan and America Jag Club even produced the shoes
for the son of Queen Elizabeth the second, Charles the Prince of Wales for his wedding. In
Turkey our clients are in addition to all the political leaders leading figures in the business
world”.
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In discussions about this subject Eda Aydın, who is the person responsible for marketing in
the brand, explained that the company is owned by the Ahmet Polat family and the three
generations are in the shoe sector. Aydın stated that the third generation working from the
company center in Istanbul have become specialists of hand made shoes and have carried
this expertise to a different height. Aydın continued” We have made the production of our
hand made shoes more personalized.Previously we had visited certain clients but because of
the pandemic we have widened that service even more. When a client reaches us by phone we
go to where they are and personally take their measurements, we also take with us models
which are of the style that they wear, we prepare their order and deliver them to where the
client is. We have now widened this service so as to cover the whole of Turkey”.

FRANCHISE DÜNYASI TURKCELL DERGİLİKTE
FRANCHISE DÜNYASI IS NOW WITH TURKCELL MAGAZINE

Golden City Media tarafından 3 aylık periyotlarda ve 5 bin adet basılarak
dağıtılan Franchise Dünyası Dergisi artık Turkcell Dergilikte. Marka sahiplerinin
franchise ve markalı bayilik bilgilerine yer verilen dergimizde, franchising
sistemi detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Dergimizde Franchising Derneği
(UFRAD)’nin etkinliklerinden bahsedilmekte ve ayrıca franchise konusunda
danışmanlık yapabilecek firmalar tanıtılmaktadır. İçeriği itibariyle ekonomi
- aktüalite dergisi olan FRANCHISE DÜNYASI, sektörden haberler, ekonomi
gündemi, finans, başarı öyküleri, franchise haberleri gibi bölümleriyle,
işverenlerin ve iş kurmak isteyenlerin başvuru kaynağı olmaktadır.
The Franchise Dünyası Magazine which is brought out by Golden City Media
every three months when 5 thousand copies are printed and distributed
is now also with Turkcell magazine it will give detailed information to
brand owners and brand dealers of the franchise system. It will give news
of the Franchise Association (UFRAD) while at the same time introducing
companies which are able to give consultations on Franchising.FRANCHISE
DÜNYASI will be an economy-actuality magazine and give news of the
sector, economy, finance news while at the same time being a source for
both business owners and those who wish to open a business.

DİLEK PASTANELERİ
2020 yılında Dünyada olduğu gibi ülkemizde de zorlu bir süreç geçiriyoruz. Dilek olarak bu
süreçte mevcut mağazalarımızın birçoğunu yeniledik ve 3 yeni mağaza açtık. 2020 yılında
yatırımlarını hızlandırdığımız Hadımköy’de yaklaşık 30 bin metrekare kapalı alana sahip yeni
fabrikamızı bitirmemize sadece bir iki ay kaldı. Yeni fabrikamızla birlikte de imalattaki istihdam
sayımızı da yüzde 50 oranında artırmayı düşünüyoruz. Fabrika açılışıyla birlikte pastacılık
sektöründe kurgulanmış en büyük toptan satış ağını da devreye almış olacağız. Bu fabrikamız
ile birlikte özellikle sektördeki pastane ve kafeleri imalat yatırım maliyetinden kurtardığımız
gibi üretim ile meşgul etmeden sadece satış odaklı çalışarak işlerini büyük ölçüde rahatlatmış
olacağız. 2021 yılında 64. Kuruluş yılımızı 64 mağaza ile kutlamak istiyoruz. Ayrıca mevcut
Ortadoğu mağazalarımızın yanı sıra Avrupa’da da yeni mağazalar açarak büyümeyi hedefliyoruz.
İstanbul’da ki mevcut mağazalarımıza ilave olarak Ankara, İzmir ve Antalya gibi illerden gelen
talepler üzerine yeni fabrikamızı açarak yatırımcılara Master Franchise vermeyi planlıyoruz.
In 2020 our country is passing through a very difficult time, just as the rest of the world is.At Dilek we
used this time period to renew most of our existing shops and we opened 3 new ones.This year is a period
when we have increased our investments and in Hadımköy where we are building our new factory, a
30,000 sq.m. closed premises one, only one or two months more are needed for its completion.When this
new factory opens we envisage increasing our number of employees by 50%. With the opening of this
factory we shall have set up the largest network of wholesale cake making.We shall then be relieving the
sector of cake and cafe not only of the expense of production but also of their not having to spend time
on it which will then allow them to be totally focused on selling which will definitely ease their work.
2021 is the 64th anniversary of the foundation of our company consequently we wish to celebrate that
by having 64 shops.In addition to our Middle East shops our aim is to enlarge by opening new shops in
Europe.Domestically in addition to our existing shops in Istanbul we are now receiving many requests
from provinces such as Ankara, Izmir and Antalya so by opening our new factory we also plan to give
Master Franchises to investors.
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DÜNYA MUTFAĞI VE SOKAK LEZZETLERİ
BOB’S CAFE’DE FLAVORS FROM BOTH THE WORLD KITCHENS
AND THE STREET TASTES ARE TO BE FOUND AT BOB’S CAFE

“Happy Moon’s”, “Manhattan”, “Bob’s” ile adından sıkça söz ettiren Happy Moon’s Grup,
21. yılını yeni atılımlarıyla taçlandırmaya devam ediyor. Grup, yılın ilk aylarında Akmerkez
AVM’de kapılarını açan yeni lüks markası Happy Moon’s İKON’un ardından şimdilerde de
Bob’s Cafe’yi Meydan İstanbul AVM’de konuklarının beğenisine sundu. Menüde; dünya
mutfağının özel yemekleri, farklı sokak lezzetlerinin yanı sıra tatlılar ve kahve, limonata
ve alkolsüz kokteyl çeşitleri de yer alıyor. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak
adına yaptıkları yatırımlara aralıksız devam ettiklerini söyleyen Happy Moon’s Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, “Her kesime hitap edebilmek ve müşteri ihtiyaçlarını,
beklentilerini karşılamak üzere farklı segment kafelere öncülük ediyoruz. Bob’s markamızın
çatısı altında yer alan Bob’s Cafe de bunlardan bir tanesi. Farklı bir mimari konsepte sahip
olan, gençler için özel temalarının yer aldığı, grubumuzun en genç, dinamik üyesi Bob’s
Cafe ile sektöre yeni bir soluk getireceğimizi düşünüyoruz” dedi.

The often heard name of the Happy Moon’s Group with its “Happy Moon’s”, “Manhattan”
and “Bob’s” is crowning it’s 21 years in the sector with even more actions. In the first
months that Shopping Malls are reopened it will open in Akmerkez where it has its new
luxury name of İKON and now will open in Meydan Istanbul Shopping Mall a Bob’s Cafe
is opening. Found on the menu are special foods from the world kitchens, different
flavours from the streets as well as desserts and coffee and lemonade and non alcoholic
cocktails. So as to supply the needs and expectations of the customers the Happy Moon’s
Chairman of the Board Hüseyin Aymutlu said the group continued to invest and added
“ we are the first brand to work at the same time in different segments of the sector.
One of these is the newest member Bob’s Cafe. We believe that it will bring a breath of
fresh air to the sector with its different architectural concept and its youth appealing
themes”.

Alkolsüz kokteylden limonataya, milkshake seçeneklerinden farklı kahve çeşitlerine
kadar çok sayıda içeceğin yer aldığı menüde; “Bob’s Pizza, “Bob’s Burger” ile birlikte
“Cajun Chicken Salad”, “Burrtios Ragu” gibi lezzetlerin de aralarında bulunduğu yüze
yakın lezzet konukların beğenisine sunuluyor. Menünün en özel seçeneklerinden birini de
sokak lezzetleri oluşturuyor. Bob’s Cafe, insanların dışarıda yemekten hoşlandığı, temiz ve
güvenilir yerleri tercih ettikleri için çok fazla seçeneklerinin olmadığı sokak lezzetlerinin
yeni adresi olmaya hazırlanıyor.

On the beverage menu there are non alcoholic cocktails, choice of milkshakes and many
kinds of coffee and in the choice of food “Bob’s Pizza“,”Bob’s Burger”, “Cajun Chicken
Salad”, Burrtios Ragu are among the almost a hundred tastes that are offered for the
enjoyment of the guests. One of the most important choices on the menu is that of
street flavours. Bob’s Cafe is aware that people enjoy eating outside so as they prefer
places which are clean and of confidence and there are not so many choices on the
streets Bob’s Cafe intends to be the new address for street food.

MR.KUMPİR, ÜRDÜN İÇİN MASTER FRANCHISE ANLAŞMASI İMZALADI
MR.KUMPİR HAS SIGNED MASTER FRANCHISE AGREEMENT FOR JORDAN
Fast Food sektöründe kumpir alanında Türkiye’nin önde gelen ve aynı zamanda yurtdışına
yayılmış markası olan Mr.Kumpir, Ürdün ülkesi için Trans Regions firması ile Master Franchise
anlaşması imzalayarak yurtdışı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. İki yıl içerisinde
Amman’da 10 restorana ulaşmayı hedefleyerek daha sonradan diğer bölgelerde de Mr.Kumpir
lezzetlerini tüketicilerle tanıştırmayı hedefleyen yatırımcılar, Türkiye’nin önde gelen
markalarından olan Mr.Kumpir ‘in kısa sürede Ürdün’lüler için popüler bir marka olacağına ve
Mr.Kumpir ürünlerinin tüketiciler tarafından beğenileceğini inanıyorlar.
Master Franchise Anlaşması öncesinde ilk şubesini açmış olan Mr.Kumpir, Ürdün pazarındaki
büyüme stratejisini Master Franchise Anlaşması imzalayarak “Dünya’ya Kumpir Yapmayı
Öğretiyoruz” sloganı ile devam ettiriyor. Mr.Kumpir Genel Müdürü Fatih DEMİR, anlaşma ile ilgili
bilgiler vererek “yurt dışındaki büyüme potansiyelimizin farkındayız ve doğru yatırımcılarla
doğru lokasyonlarda bayrağımızı dalgalandırmak en önemli hedeflerimizden birisi. Patatesi çok
seven ve yeni lezzetlere açık olan, özellikle Türk markalarına hayranlığı ile bilinen Ürdün halkı
ile Mr.Kumpir’i tanıştırmaktan dolayı çok memnunuz. İnşallah, önümüzdeki dönemde farklı
diğer ülkelerdeki görüşmelerimizi de neticelendirip büyümemizi devam ettirmeyi hedefliyoruz.
Dolayısıyla “Dünyaya Kumpir Yapmayı Öğretiyoruz” dedi.
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Fast food industry’s leading brand on baked potato fields in Turkey and spread
abroad, Mr. Kumpir, has added a new country to its operations by signing a Master
Franchise Agreement with Trans Regions Company for Jordan. The investors are
planning to reach 10 restaurants in Amman in 2 years and then targeting to expand in
other regions to introduce Mr.Kumpir flavors with the consumers. They believe that
Turkey’s leading baked potato restaurants Mr.Kumpir will become a popular brand in
a short time and the flavors will be enjoyed by consumers. Mr. Kumpir had opened its
first branch before the Master Franchise Agreement and then started to continue its
growth strategy in the Jordanian market with the slogan “We Teach the World to Make
Kumpir” by signing the Master Franchise Agreement. Mr.Kumpir General Manager
Fatih DEMİR gave information about the agreement and said, “We are aware of our
growth potential abroad, and one of our most important goals of us is to wave our flag
in the right locations with the right investors. We are very pleased to introduce Mr.
Kumpir to the people of Jordan, who love potatoes and are open to new tastes, and
are known for their admiration for Turkish brands. Hopefully, we aim to conclude our
negotiations in different countries in the upcoming period and continue our growth.
So, We are Teaching the World How to Kumpir” he said.

SAĞLIK YATIRIMLARIYLA BERABER PATENTİN DE ÖNEMİ ARTIYOR

AS INVESTMENTS IN HEALTH BUSINESSES INCREASE THE IMPORTANCE OF OBTAINING A PATENT
BECOMES MORE IMPORTANT

Globalde yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir pazar hacmine sahip olan ilaç endüstrisinde ArGe’ye ayrılan pay 100 milyon dolar seviyelerinde yer alıyor. Adres Patent Genel Müdürü
Cumhur Akbulut en çok patent başvurusu alan sektörlerin başında ilaç endüstrisinin
geldiğine işaret ederek, “Ülkemizde ilaç endüstrisinin global pazardan aldığı pay 10 milyar
dolar seviyelerinde. Ancak dünyada bu sektördeki toplam Ar-Ge payının cirodaki yeri
yüzde 10 dolayında iken bizim ülkemizde bu rakam yüzde 1’i bile görmüyor. Kilogram başı
katma değeri artırmak adına ilaç endüstrisin de özellikle de biyoteknoloji alanına daha
fazla yatırım yapılmalı” diye konuştu.

The world medicine industry has a global turnover of near to 1 trillion dollars. For Research
and Development something in the region of 100 million dollars is put aside. The General
Manager of Adres Patent Cumhur Akbulut says that it is the medicine sector which is the
largest sector applying for patents he added “Our country in the medicine industry has an
approximate 10 billion dollars turn over. However in this sector throughout the world while
the percentage of turnover separated there is 10% in our country we do not obtain even 1%.So
as to increase the added value per kilo the industrial medicine sector, particularly in the
biotechnology field needs increased investments”.

Biyoteknoloji alanında kilogramı başı ihracat değerinin 1 milyon dolar olduğunun altını
çizen Akbulut, “Bu alanda patent ve faydalı model çalışmalarıyla Ar-Ge’nin başta gitmesi
gerekiyor. Normal tip ilaçlarda ise kilogram başı ihracat değeri 17 dolar seviyelerinde yer
alıyor” ifadelerini kullandı. COVID-19 ile birlikte birçok ülkenin ana gündeminde sağlık
yatırımlarının olduğuna işaret eden Akbulut, “Yatırımlar ve Ar-Ge çalışmalarına bağlı
olarak bu alandaki patent ve faydalı model başvurularında da artışların kaydedilmesi
bekleniyor. Özellikle birçok firma patentini aldığı ürünleri koruma süresi bittikten sonra
daha uygun fiyatlara satıyor. Burada patentli bir ürünün yaratmış olduğu katma değer son
derece önemli” ifadelerini kullandı.

Akbulut stressed that in the biotechnology field the kilo export value is 1 million dollars and
he added “ It is essential that R and D must be of primary importance work must be effected
in useful models and in taking out patents. The normal type of medicines when exported has
per kilo a value of approximately 17 dollars.” With the appearance of the pandemic COVID
-19 many countries are making a priority of investing in the health sector he added “ In the
case of Investments and R and D into this field we are going to see an increase in requests
for patents for useful instruments. In particular many companies are seeing that when the
patent protection period is over they are selling at more appropriate prices.Having made a
patented product the added value is extremely important”

“İnovatif ilaçlara daha fazla ağırlık verilmeli”
Diğer taraftan ilaç sanayisinde jenerik (patentle korunma süresi kalkan) ürünlerin yansı
sıra inovatif ürünlere yönelik daha fazla yatırım yapılması gerektiğinin altını çizen Akbulut
şunları söyledi: “İnovasyonun artmasına bağlı olarak bu alanda elde edilen kazanımlar da
daha fazla olacak. Sonuç itibarıyla ilaç ve sağlık sektöründe Ar-Ge ve patent vazgeçilmez
unsurlar arasında yer alıyor. Bu kapsamda patent hakkının ihlal edilmesinden kaynaklı
devam eden ciddi davalar var. Patent konusuna verilen önemin sektörde giderek artığını
görüyoruz” diye konuştu.

“More attention must be given to innovative medicines”
On the other hand in the medicine sector as well as generic (of which the patent protection
is ended) being produced more investment must be made in the innovative products. Akbulut
stressing this stated “when innovative products are effected profits will be higher. Finally in
medicine and in the health sector R and D and patents are actions which must be undertaken.
On this subject there are very many serious on going court cases based on infraction of
patent rights. We do now however see that the awareness of the importance of patents in the
sector is constantly growing”.
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HİLE YAPILAN ORGANİZASYONLAR:

ACFE RTTN 2020

ORGANIZATIONS WHERE TRICKERY IS
EFFECTED: ACFE RTTN 2020

Muhammet
Nezif Emek
Bağımsız Denetçi

Hilenin oluşması için olmazsa olmaz üç unsur bulunmaktadır. Bunlar; baskı, fırsat ve rasyonelleştirme diye de ifade edilen haklı göstermedir. Bu üç unsur Hile üçgeni adıyla ilk kez 1950’li
yıllarda Donald R. Cressey tarafından tanımlanmış ve bugüne kadar hile ile ilgili birçok kaynakta
yer almış çok önemli bir tanımlamadır. 2004 yılında David T. Wolfe ve Dana R. Hermanson bu
tanıma yetkinlik unsurunu da ekleyerek hile üçgeni tanımını hile karosu olarak yenilemişlerdir.
Her iki tanımlamada da yer alan “fırsat” bugünkü yazımızın temel unsuru ve dayanağıdır.
Şimdi bu hile karosunun fırsat haricindeki diğer unsurlarını irdeleyerek hilenin gerçekleşme
olasılığını değerlendirelim. Parayı seven ya da ihtiyacı olan (baskı), buna ulaşmak için her yolu
deneme konusunda kendisini ikna etmiş (haklı gösterme) ve hile yapabilecek kadar yetkinliklere
haiz birisi, ancak uygun ortamı (fırsat) yakalayabilirse hileyi gerçekleştirebilir.
Organizasyonların, hileyi önleme (prevention) amaçlı çalışmalarında; kişiyi, kişinin yetkinliklerini ve niyetini tam olarak kontrol atına alma şansı olmamasına rağmen hile yapılmasına fırsat
vermeyecek tedbirler alması mümkündür.
Amerika merkezli Uluslararası yolsuzluk inceleme uzmanları derneği (ACFE) tarafından her iki
yılda bir hazırlanan ve sonuncusu bu yıl yayınlanan RTTN 2020 raporu, her yazımızda başvurduğumuz önemli bir bilgi kaynağıdır. Bugünkü yazımızda raporun yolsuzluğa maruz kalan şirketlere ilişkin sonuçların yer aldığı bölümü irdeleyeceğiz.
Hile yaşanan kurumları türlerine göre inceleyelim. Rapora göre yolsuzluk tespit edilen organizasyonların yarıya yakın kısmı (%44) özel sektör şirketleridir. Bu sayıya halka açık şirketleri de
eklediğimizde oran %70’e çıkmaktadır. Özel sektör ve Halka açık şirketlerde ortanca hile tutarı
150.000 USD olarak gerçekleşmiş olup diğer kurumlara (kamu, kar amacı gütmeyen vb.) göre
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When trickery is effected there are always three factors to be found. They are; PRESSURE,
OPPORTUNITY and RATIONALIZATION and these are named JUSTIFICATIONS. This TRICKERY
TRIANGLE as it is called was first introduced by Donald R. Cressey in the nineteen fifties and right
up to the present it is used as an important factor when trickery is concerned.In 2004 David T
Wolfe and Dana R. Hermanson added a fourth factor- COMPETENCE-to the triangle and made it
into the TRICKERY SQUARE.In each of the two termed shapes there is “OPPORTUNITY” and that is
the foundation and the proof for the base of my today’s article.
First of all in the trickery square let’s evaluate the other three factors apart from opportunity.
There are those who love money so much that it becomes a necessity an actual (NEED), so as to
attain it they convince themselves that they have tried every other way to fulfill that need
(JUSTIFICATION) and if they have also the COMPETENCE and the circumstances are viable
(OPPORTUNITY) they will effect that dishonesty. In organizations we see that they attempt to stop
trickery (prevention) and although in these attempts they cannot put the person, the authority
of that person and the intentions of those persons totally under control it is possible to take
measures which will stop many of those opportunities.
The center for the International dishonesty examination association (ACFE ) is in America and
once every two years it prepares and publishes a report its most recent one was the RTTN 2020
and for whatever we write it is an important fount of knowledge for us.In our article today we shall
scrutinize the part in which big companies are facing ongoing trickery and the results that the
report came up with. Let us first examine ORGANIZATIONS ACCORDING TO SECTORS. According
to the report the organizations where trickery is found near to half ( 44% )are in the private sector.
When we add to that the companies which are publicly owned it increases to 70%.Private Sector

and Open to Public ones the average trickery is 150,000 USD which is the height of the other
associations (public, non profit making etc) loss.
When we review the institutions the group which attracts our interest are the none profit making
ones. There the loss is 75,000 USD which works out at 9%.Of trickery in the public service
associations near to half is by the ones giving national public services and the other half the
provincial public services. The associations which are nationwide really see the effect on the
amount of trickery their figure being 200,000 USD while the provincial ones fall to 75,000 USD.
In the report the NUMBER OF PERSONNEL also drew our attention it stated that every size of
organization was faced with trickery. Meaning large or small there was no change. Here the
one factor which came to the fore it was that the largest losses from trickery were seen in the
organizations which had fewer than 100 workers. As organizations became smaller and had fewer
personnel they were faced with a much higher scale of loss.This opposing percentage situation
is very interesting.
en yüksek kayıp tutarını ifade etmektedir. Hile yapılan kurumlara baktığımızda, kar amacı gütmeyen kurumlar en çok dikkatimizi çeken grup olmuştur. Bu gruptaki kurumlarsa kayıp 75.000
USD toplamdaki pay ise %9 çıkmaktadır. Hile yapılan kamu kurumlarının yarıya yakın kısmı ulusal çapta hizmet veren kamu kurumları olup kalan kısmı bölgesel hizmet veren kurumlardır.
Kurumun ülkeye yaygınlık durumu hile tutarını da etkilemektedir. Ulusal çapta hizmet veren
kurumlardaki hile tutarı 200.000 USD iken bölgesel çapta hizmet veren kurumlarda bu tutar
75.000 USD’ye düşmektedir.
Raporda dikkatimizi çeken bir husus ise; çalışan sayısı açısından her büyüklükte organizasyonda
hile olayının meydana gelmiş olmasıdır. Yani organizasyon büyüdükçe ya da küçüldükçe hile olayının gerçekleşmesine etki eden farklı bir durum oluşmamaktadır. Burada ortaya çıkan tek fark,
en büyük kayıpların 100 kişinin altında çalışanı olan organizasyonlarda gerçekleşmiş olmasıdır.
Yani organizasyonlar çalışan sayısına göre küçüldükçe çok daha büyük hile kayıplarına maruz
kalmaktadır. Bu ters orantılı durum oldukça dikkat çekici bir durumdur.
Organizasyon büyüklüğünü ciro açısından değerlendirdiğimizde doğal olarak en büyük kayıpların en yüksek cirolu şirketlerde oluştuğunu rahatlıkla görebilmekteyiz. Şirket cirosu düştükçe
ortanca hile tutarı da düşüş göstermektedir.
Hile türüne bakacak olursak; çalışan sayısı düştükçe fatura, çek ve gider hileleri dikkat çekerken
çalışan sayısı açısından büyük organizasyonlarda fatura hilesi yerine rüşvet daha çok meydana
gelmektedir.
Sektör açısından hile meydana gelen organizasyonlara bakacak olursak; en büyük kayıpların
madencilik sektöründe meydana geldiğini görebiliriz. Madencilik sektörünü ise enerji sektörü
izlemektedir. Tutar açısından en yüksek kayıpları Maden ve Enerji sektöründe yaşanırken vaka
sayısı bu iki sektörde oldukça düşük çıkmaktadır. Yani bu iki sektörde az sayıda ama çok yüksek
tutarlı hileler gerçekleşmektedir.
Vaka sayısının en çok olduğu sektörlere bakacak olursak. Burada ilk üçte bankacılık ve finansal
hizmetler, kamu kurumları ve üretim tesisleri çıkmaktadır. Yeme içme ve ağırlama sektöründe
ise 60 vaka tespit edilmiş ve ortanca 114.000 USD’lik kayıp gerçekleşmiştir. Yeme içme ve ağırlama sektörünün hile raporundaki payı %2,4 ile benim beklentimin oldukça altında kalmıştır.
Doğası gereği hileye çok açık bu sektörde vaka oranının düşüklüğü muhtemelen hile tutarının
çok düşük olması ve raporlanmaması kaynaklıdır.

When we look at the size of organizations BY TURNOVER as is natural we can see the that the
biggest losses are at the biggest turnover companies. Where turnover drops the average loss in
trickery also drops.
If we take a look at the TYPE OF TRICKERY; as the number of workers drops the tricks are usually
effected in invoices, cheques and expenses while in organizations with more staff workers rather
than in invoices dishonesty comes more in the shape of bribes.
When we look at the subject from a SECTORAL POINT OF VIEW we see that the largest losses from
trickery are in the mining sector, then following that comes the energy sector. But while we see
that the largest losses are in the Mining and the Energy sectors we also see that the actual number
of trickery events is quite low. In other words in these 2 sectors while actual events are few in
number the worth of them is very high.
LOOKING AT SECTORS WITH THE LARGEST NUMBER OF CASES we see that the first three are the
banking and financial services, the public services and the production units. In the food, beverages
and hospitality we see that 60 cases have been found with an average loss of 114,000 USD. The
trickery loss in this sector with its 2.4% was well below what I had expected. If the truth be known
the really low figures could mean that amounts involved in trickery were very low and where not
even reported. The sectors with the lowest numbers of cases were in education and insurance.
FOR THOSE WHO ARE INTERESTED IN NONPROFIT MAKING ORGANIZATIONS and the kind of
trickery mostly seen there. Here regrettably is where there are the most cases of invoice trickery
and bribery. That total trickery in bribes, invoices and expenses is equal to 94%.According to
the RTTN 2020 report of the non profit associations there were 191 cases (the reports total of
happenings was 2504) making a 7.6% of the whole and happening by happening average was
639,000 USD each. If we look at the report for 2020 nonprofit making associations had effected
122 Million USD of trickery. Particular attention must be paid to who is managing them and who is
effecting controls and most of all precautions must be taken.

Sektör olarak en düşük kayıplar eğitim ve sigortacılık sektöründe meydana gelmiştir.
Kar amacı gütmeyen organizasyonlarda en çok hangi tür hileler medyana gelmiş diye merak
edenler olabilir. Burada maalesef bekleneceği üzere en çok rüşvet ve fatura hileleri meydana
gelmektedir. Öyle ki rüşvet, fatura ve gider hileleri toplam hilelerin %94’üne denk gelmektedir.
RTTN 2020 raporuna göre kar amacı gütmeyen kurumlarda 191 vaka (rapora giren toplam vaka
sayısı 2.504 olup toplamdaki payı %7,6’dır) tespit edilmiş ve vaka başına ortalama 639.000 USD
tutarında hile meydana gelmiştir. Toplam hile tutarına bakacak olursak rapora göre kar amacı
gütmeyen kurumlarda 2020 yılı raporuna göre 122 Milyon USD’lık hile tespit edilmiştir. Özellikle
bu kurumları yöneten ve denetleyenlerin en çok bu konularda tedbirler alması gerekmektedir.
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Amacımız sektörümüzü hem iç hem de dış ortam hava kalitesini arttırmak diyebiliriz. Dış ortam hava
kalitesinde endüstriyel filtre sistemleri kullanıyoruz. Bu sistemler ile sanayide, binalarda, AVM’ler de,
cadde restoranlarında; toz, yağ, duman, koku filtrasyonu yapıyoruz. Tüm iç mekanlarda dezenfeksiyon
sağlıyoruz” diyen Marka Kurucusu Cüneyt Tecer sorularımızı yanıtladı.
The Founder Of The Brand Cüneyt Tecer While Answering Our Questions Stated “We Can
Say That In This Sector Our Goal Is To Increase Air Quality Both Indoors And Outdoors. For
Outsıde We Use An Industrial Filter System For Buildings For Shopping Centers And For
Street Restaurants We Filter Dust, Oil, Smoke And Smell In All The Indoor Premıses We Effect
Dısınfectıon.”
Kendinizi tanıtır mısınız?
1967 İstanbul’da doğdum. 1988 İstanbul Üniversitesi – Jeofizik Mühendisliği
Bölümü mezunuyum. Mezun olduğum yıllarda bitirdiğim bölümün iş imkanı
düşük olduğundan eğitim aldığım branş ile ilgili bir işte çalışma fırsatı bulamadım. Ulusal ve uluslararası şirketlerde satış bölümünde 10 yıl boyunca
çalıştım. Edindiğim tecrübe ve çevreden aldığım cesaret ile kendi şirketimi
açarak ticaret hayatına atıldım.
Şirketinizin kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi verir misiniz?
Alize Mühendislik olarak 2001 senesinden itibaren HVAC sektöründe faaliyet
göstermekteyiz. Birçok önde gelen dağıtıcı firmanın temsilciliğini sekiz sene
süresince başarıyla yürüttük. 2009 Eylül ayı itibarıyla sektörün önde gelen
üreticisi EUROMATE B.V (Hollanda) ile Türkiye distribütörü olma anlaşmasını imzaladık. 2012 yılından itibaren Alphozone marka ozon cihazlarını ürün
portföyümüze kattık. Covid-19 salgınıyla birlikte ise Ultravation UV-C (ABD) ile
işbirliği içerisindeyiz.
Faaliyet sahanız hakkında bilgi verir misiniz?
Havalandırma sektöründe başladığımız faaliyetlere; kısa sürede endüstriyel
mutfaklarda havalandırma dizaynı, baca egzozu-kirli hava- filtrasyonu, projelendirme ve danışmanlık alanlarını da ekledik. Endüstriyel mutfaklarda hava
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Will you please introduce yourself?
I was born in Istanbul in 1967. In 1988 I became a graduate of the Istanbul University -from the
Geophysic Engineering Division. In the year that I graduated it was difficult to find work in the
subject I had graduated in so for 10 years I worked in the sales department of national and
international companies. With the experience I gained and with the encouragement of those
around me I formed my own company and so entered business life.
Wıll you tell us about the foundıng and the developıng of your company?
Alize Mühendislik has been active from the year 2001 İn the IOT sector. We successfully
represented some of the foremost delivery companies for 8 years.Then in the September
of 2009 we signed a contract to be the Turkish distributor for EUROMATE B.V.( Holland )then
in 2012 we added to our portfolio the Alphozone brand of ozone equipment.From when the
Covid-19 epidemic began we work Together with the USA company of Ultravation UV-C.
Will you tell us of your field of work?
We began to act in the air conditioning sector.In only a short while we designed an air
conditioning apparatus for industrial kitchens, chimney exhaust -dirty air filtration system
and then we added project services and consultancy. Because of our air conditioning
experience with industrial kitchens we then developed further the ability to improve the air
for both indoors and outdoors. On the subject of indoor disinfecting we are developing further
our work with ozone and UVC.

arıtımı deneyimimiz ile iç ve dış hava kalitesi arttımı yönünde filtreleme çalışmalarımızı geliştirdik. İç hava dezenfeksiyonu konusunda ozon ve UVC ile
yaptığımız çalışmalarla faaliyet alanlarımızı geliştirmekteyiz.
Yeni ürünleriniz ve ürün gamınız hakkında bilgi verir misiniz?
Bünyemizde bulunan davlumbazdan yangın damperine, ısı geri kazanım cihazından fana, elektrostatik filtreden plazma filtreye kadar geniş bir alana
yayılan ürünlerimiz ile farklı ihtiyaçları tek çatı altında toplayarak çözüm
üretmekteyiz. Yeni ürünümüz Aquabright’ın en büyük farkı kendi kendini
temizleyebilmesidir. Belirleyebileceğiniz periyotlarda cihaz otomatik olarak
kendini kapar, temizler, açar ve tekrar kullanıma hazır hale getirir. Yanı sıra,
endüstriyel mutfak havalandırma sistemlerine de adapte ettiğimiz Promate
Alphozone toplu yaşam ortamlarındaki yemek sektörüne yeni bir perspektif
kazandırdı. Yeni ürün çalışmalarını ileriye yönelik bakış açısıyla düşünüyor,
ihtiyacı tespit ediyor ve planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde dillendireceğimiz
endüstriyel mutfaklarda IOT’de bunun bir ürünü. Aynı zamanda endüstriyel
gelişimin sonucu olarak karşılaştığımız kimyasal ve biyolojik kirliliğe karşı
dezenfeksiyon yönünde başlattığımız çalışmalarımız içinde bulunduğumuz
salgın sürecinde hız kazandı ve PlasmaTube olarak adlandırdığımız yeni ürünümüz doğdu. Yine bu döneminde pazarın ve müşterilerimizin ihtiyacını karşılayabilmek adına son olarak UVC lambalara ürün portföyümüze yer açtık.
Müşteri portföyünüz hakkında bilgi verir misiniz?
Hikayemiz perakende talepler doğrultusunda oluşan müşterilerimiz ile başladı. Pazarda Alize Mühendisliğe karşı oluşan güven sonucunda; AVM’ler, restoranlar, ofisler, havaalanları, oteller ve rezidanslar gibi toplu yaşam alanları
şimdilerde portföyümüzün büyük bir bölümünü oluşturmakta.
Hangi alanda faaliyet gösteren firmalara hizmet veriyorsunuz?
Mekanik ve proje firmaları ağırlıklı olarak hizmet verdiğimiz gurubu oluşturmakta. Ancak yemeden içmeye, giyimden teknolojiye kadar tüm ihtiyaçların,
AVM, otel, restoran, rezidans, hava limanı, eğlence merkezleri gibi ortak yaşam alanları çatısı altında giderildiği çağımızda hizmet sektöründe faaliyet
gösteren firmalar olarak kısaca özetleyebiliriz.
Kaç şubeniz ve çalışanınız var?
İstanbul Merkez ofisimizin yanı sıra Ege-Akdeniz bölge müdürlüğü ve 17 çalışanımızla birlikte onlarca çözüm ortağımız bulunmakta. Büyüme hedeflerimizle birlikte, önümüzdeki dönemde bölge sayımızı arttırırken paralel olarak
ekibimizi de genişletme planlarımız arasında yer almakta.
Girişimcilerin sizi tercih etme nedenleri nelerdir?
Değişime ve gelişime açık bir firmayız. Dinamik genç kadromuzla gelişen
teknolojilere hızla adapte olabiliyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızla ileriye yönelik
adımlar atmanın yanı sıra anlık ihtiyaçlar doğrultusunda aksiyon alabiliyoruz.
Müşteri odaklıyız. Ulaştığımız %95 oranında müşteri memnuniyetiyle ilk önceliğimiz her zaman müşterilerimiz. Her yeni iş bizim için yeni bir başlangıç,
yeni bir hikaye. İnatçıyız, karşılaştığımız tüm sorunları çözüme ulaştırana kadar hikayemizin sonunu yazmıyoruz.

Will you give us information on your new products and interest range?
We have from chimney hoods, fire dampers, Heat renewable thermal conductors, electrostatic filters
and plazma filters, we have collected all these items on our premises and with these effect solutions.
Our newest product is AQABRIGHT the interesting thing about it is that it can clean itself.At the time
periods that we enter there the instrument automatically closes itself, cleans itself reopens and
is ready to use again.In addition to that we have adapted PROMATE ALPHOZONE to the industrial
kitchen air conditioning which has brought a new perspective to crowded eating spaces.
For our new product making we think of the future, then the need and then we plan it. We are
presently discussing the IOT for industrial kitchens. At the same time as industrial development
increases we are faced with chemical and biological dirt, the work which we were effecting on its
disinfectants has gained speed during the pandemic and the PLASMA TUBE as we named our new
product has come into being. Again in this time period in order to be able to meet the needs of the
market and the customers we have now added UVC lamps to our product portfolio.
Will you tell us about your portfolıo of customers?
Our journey began with requests from retailers for their customers. As a result of the trust which had
built up in the market place towards Alize Mühendisliğe a large part of our portfolio is now taken up
by Shopping Centers, restaurants, offices, airports, hotels and residences.
In which fields of work are the companies which you serve?
The largest group which we serve is mechanical and project companies but we can also name from
food to drink, clothing to technology, Shopping Centers, restaurants, hotels residences, harbors,
amusement places everywhere, in fact we should say all the companies which work in closed
premises in the century which we now live.
How many branches do you have and how many workers?
We have our central office in Istanbul we also have Aegean and Mediterranean district management
and together with the 17 people who work for us we also have many problem solvers. Along with
our plans to enlarge we wish to increase the number of our branches and parallel to that of course
enlarge our team.
Which do you believe are the reasons that entrepreneurs choose your company?
We are a company which is very open to change and development. With our dynamic young team
we can swiftly become adapted to new technology. In addition to our RD for future moves we can
also according to the need act immediately. We are customer focused. We have reached a 95 % of
customer satisfaction their satisfaction is for us of maximum importance. Every new job is for us
a new beginning and a new story. We are stubborn, we do not close the story until we solve all the
problems in it.
Whıch servıces do you as the franchısor offer?
From the very beginning of the project our professional engineering team evaluates the
unique needs of each and every customer and the choice of project and system are studied.
At that point a detailed discovery and evaluation of possible problems is made and while
apparatus is being chosen questions of energy saving, effecting the balance of air inside the
kitchen and the risk of fire are studied so that a totally complete solution can be found. This
is why we prefer to set up a system rather than selling a product. At the same time as we set
up the equipment our professional technical service oversees the working of the apparatus
and its maintenance. We are well aware that a correct result can only be obtained by using
the correct project.
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Why do franchising chains prefer your brand?
Frankly the chain groups wish to enlarge and to be able to give service to customer demands
everywhere. At some of the premises, in particular situated on streets, because of the chimney, oil,
smell and smoke are a big problem. We at Alize Mühendislik with the solution it has brought to this
problem have become the father of the “Chimney without a Chimney Hood” and we offer the correct
most effective project, in a short period of time and so are able to resolve their problems for the
chains.
By which methods do you sell your products?
As well as by retailers also by institutional channels so as to reach all up to the last user.
Franchising veren markalara yönelik hizmetleriniz nelerdir?
Projenin en başından profesyonel mühendis kadromuz ile müşterilerimizin
farklı ve kendine has ihtiyaçlarını değerlendirip, projelendirme ve sistem seçimini bu doğrultuda yapıyoruz. Bu aşamalarda ise detaylı keşif ve soruna
yönelik projelendirme ve cihaz seçimini yaparken enerji tasarrufu, mutfak içi
hava dengelerinin sağlanması, yangın riski gibi konuları da etüt edip bütüncül çözümler oluşturuyoruz. Dolayısıyla sistem oluşturma konumunu, ürün
satıcılığı konumuna tercih ediyoruz. Aynı zamanda yaptığımız işin kurulum,
çalıştırma ve bakım süreçlerinde profesyonel teknik servis ekibimiz ile arkasında duruyoruz. Doğru projenin, ancak kurulum ile istenen sonuca ulaştırabilineceğini de biliyoruz.
Franchising zincirleri neden sizi tercih etmelidirler?
İşin doğası gereği zincir gruplar büyümek ve her noktada doğan talebi karşılamak ister. Bazı noktalarda özellikle cadde mağazalarında baca dolayısıyla
yağ, koku ve duman büyük sorundur. Alize Mühendislik olarak bu soruna yönelik pazara getirdiğimiz hatta isim babası olduğumuz ‘’ Bacasız Davlumbaz
‘’ ile en doğru projeyle, en kısa sürede, en efektif şekilde Franchising zincirlerinin sorunlarını ortadan kaldırabiliriz.
Ürünlerinizin satışını hangi kanallar aracılığıyla gerçekleştiriyorsunuz?
Ürünlerimizi perakende satış ile birlikte kurumsal kanallar ile son kullanıcıya ulaştırıyoruz.
Sektöre getirdiğiniz yenilikler hakkında bilgi verir misiniz?
Sloganımız HAVAYI İDEALİZE EDİYORUZ. Buradan yola çıkarak, sektörümüzü hem iç hem de dış ortam hava kalitesini arttırmak diyebiliriz. Dış ortam
hava kalitesinde endüstriyel filtre sistemleri kullanıyoruz. Bu sistemler ile
sanayide, binalarda, AVM’ler de, cadde restoranlarında; toz, yağ, duman, koku
filtrasyonu yapıyoruz.
İnsanların yaşadığı ortamdaki hava kalitesini arttırmak için de torba filtreli – hepa filtreli hava temizleme cihazları, uvc lambalar, ozon jeneratörleri
gibi ürünler kullanıyoruz. Bu noktada mobil, çanta ve kanal tipi PlasmaTube
teknolojisi sektöre getirdiğimiz en son yeniliklerden biridir. İç ortam havasındaki çeşitli patojenleri ve VOC’ leri elemine ediyoruz ve ortamdaki sensörler
vasıtasıyla kontrolünü sağlıyoruz.
Sektörünüzün Türkiye’de son dönemde geldiği noktayı
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Alize Mühendislik olarak her zaman dile getirdiğimiz amatör uygulamalardan, proje temelli uygulamalara geçiş, göz ile cihaz seçiminden, mühendislik
seçimlerine ve en önemlisi para kazanma kaygısı ile yapılan uygulamalardan
çözüm odaklı satışa geçiş sektörümüzü daha iyi yerlere getirecektir. Covid-19
salgını ile içinden geçtiğimiz olağan üstü süreç sadece ülkemizde değil dünya genelinde havalandırma sektörünün eksik kaldığı ya da gözden kaçırdığı
yönleri fark edilir oldu. Bu bağlamda geleceği inşa edecek çözümler üzerinde
çalışmalar yapmak sektörün önceliği haline gelmelidir.
Şirketinizin önümüzdeki dönem hedefleri nelerdir?
Gelişen ve ilerleyen teknolojinin yarattığı sorunlara yine günümüzün teknoloji ürünleri ile doğaya ve insana duyarlı çözümler üretilebilmektir.

78

KASIM NOVEMBER 2020

Will you tell us of the innovatıons that you have brought to the sector?
Our slogan is WE ARE MAKING THE AIR CURRENT IDEAL. Starting from there we can say that we are
improving the air quality both outdoor and indoors. Outside we use the industrial filter systems those
are for industrial sites, buildings, Shopping Malls and street restaurants where we effect air filtering
for dust, oil, smoke and smell.Inside to improve the quality of the air which people are in we use such
as sack filters-hepa filtered air cleaning apparatus UVC lamps and ozone generators. Presently we
are giving mobile bag and canal type Plasma Tube Technology which is one of the latest things we
have brought to the sector. Indoors we are eliminating various pathogens and VOC and are effecting
control by sensor.
How do you evaluate the position the sector has come to in Turkey?
As we are always saying here at Alize Mühendislik instead of people obtaining amateur systems- be
it from the founding of the project to the putting into action, the choosing of apparatus, the choice
of engineer and most important because of the fear of not earning enough, they make cheap choices
whereas the correct choices will bring the whole sector to a better position. During the COVID-19
pandemic not only in Turkey but in the whole world it is a strange time but during it people have
become more and more aware that the air conditioning sector is not advanced enough. For this
reason the sector must work to find more solutions for premises which are to be built in the future.
What are your future plans for your company?
The problems which developing and changing technologies have brought must be solved by today’s
technologies and they must be ones that are good both for man and nature.
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FRANCHISE YÖNETİMİNDE
TEKNOLOJİNİN YERİ
Özgen Kart

THE POSITION OF TECHNOLOGY
IN FRANCHISE MANAGEMENT

Armiya Teknoloji
Genel Müdür Yardımcısı

Öncelikle bir teknoloji köşesinin derneğimiz yayınında oluşturulması ve benim gibi teknoloji sektörünün
en genç kadın yöneticisine burada yer verilmesinden dolayı başta yönetim kurulu başkanımız Doç.Dr. Mustafa AYDIN hocama ve tüm yönetim kurulu üyesi büyüklerime teşekkür ederim.
Franchise yönetimi konusunda çok değerli bilgileriyle sektöre ışık tutan duayenlerin olduğu bir ortamda
tabi ki franchise yönetiminin nasıl yapılacağını değil, kelimelerin yettiği ölçüde teknolojinin bu olgu içinde
nerede olduğundan bahsedeceğim.
Temel olarak bir markanın marka değerinin yükseltilmesinin yanı sıra, mevcut marka değerlerinin korunması da en önemli konulardan birisidir. Markanın değerinin geliştirilmesi ve korunması için de bilgi
akışının sistematik ve okunabilir bir şekilde merkeze aktarılması gerekmektedir.
Her yönetici aslında iyi bir veri analistidir veya olmak zorundadır ki günümüzün en önemli sermayesi olan
‘zamanı’ doğru yönetebilsin. Tabii ki insan tarafından geliştirilen teknoloji, bilgileri insandan daha iyi yönetemez veya bilemez lâkin günümüz teknolojisinde insandan çok daha hızlı veri işleyerek bilgi sunar, rapor
haline getirir.
Çok fazla insan gücü kullanıldığı hâlde çok uzun sürelerde alınabilen raporların çok kısa sürelerde, hâttâ
anında hazırlanabiliyor olması tamamen teknoloji sayesindedir. Raporların anlık olarak hazırlanabiliyor
olması, şirketlerin ilgili konular hakkında daha hızlı analiz yapabilmesini, dolayısıyla hızlı ve doğru kararların alınmasını sağlıyor.
Bahsettiğimiz teknolojinin aslında büyük bölümünü yazılım ürünleri oluşturuyor. Hep birlikte gördüğümüz
ve görmeye de devam edeceğimiz bir konu da şudur ki, yazılım kurgusunu doğru yapan, düzenli veri girişi
ile verimliliği en üst düzeyde tutarak kullanan tüm firmalar marka değerlerini korumakla kalmayacak,
yükseltmiş olacaklar. Bunu gözlemlemek istersek, pandemi döneminde ortaya çıkan, büyüyen ve gelişen
markalara bakabiliriz.
Bu konunun birçok bileşeni var. Franchise veren marka tarafından konuyu değerlendirecek olursak operasyon yönetimi, maliyetlerin hesaplanması, müşteri memnuniyetinin analizi, şube yönetiminin düzeni, pazarlama faaliyetlerinin verimliliği gibi can alıcı konuların teknolojiyi kullanarak hızlı ve ekonomik şekilde
elde edilmesi kaçınılmaz bir gerçektir.
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I would like to start by thanking our association president Doç. Dr. Mustafa AYDIN my respected teacher
and all the other members of the Board for having a technical corner section in our magazine and also for
their permitting me the youngest of the female entrepreneurs here to have a place in it.
In a group where we have experienced members who give their direct very valuable advice on the how
of management in the franchise sector, I would like here to write about the phenomenon of where
technology has come to.
At its base as well as a brand increasing its name value also protecting that brand name is one of the most
important subjects. To bring additional value and to protect the brand name it is essential that there be a
system whereby information systematically and clearly reaches the central of the brand.
Every manager really is or needs to be a good data analyst so that today’s most important capital ‘time’
can be correctly managed. Of course technology which is developed by human beings cannot manage the
knowledge better than human beings never the less that technology can give more rapid data and can
offer it as a report.
Because of technology it is possible to now obtain a report in seconds even immediately whereas when
the reports were effected by persons they took much time and man power. When those reports are ready
by the second the company is rapidly able to analyze them resulting in their being able to speedily find
the correct solutions.
The largest part of the technology we are discussing is made up of software items. What we have all
become used to seeing and will continue to see is that the brands which use their software correctly,
ensure systematic data entrance and keep that at the height of efficiency the said brands will not only
maintain the value of their brand name but will also increase it. If we wish to see this we only need to look

at the brands which even during the pandemic were still growing and strengthening.
There are various components to this subject if we view it from the point of view of the franchise giver they
become able to evaluate managerial operations, calculate costs, have customer analysis and a customer
sales analysis, study the set up of the branches and the marketing activities all being definitely needed
information.
The reason that the International Franchise giving companies apportion a serious part of their budget
to technology is knowledge which is not being analyzed has no use and wrong decisions can be taken.
For a ship to sail on rough seas just as a strong vessel is needed also the evaluation by technology of the
upcoming conditions is extremely essential. This philosophy will enable the franchise giver to be surer of
the steps to be taken and able to view the future more clearly.
When looked at the subject from the Franchisees viewpoint it is really not very different. Without having
a clear view of the franchise sector an entrepreneur should not invest. A building which appears to be
splendid has no value if inside there is nothing which results in an unhappy Franchisee and so the whole
building collapses.
The Franchise taker must study the data, if the correct data gives the feeling of security which makes him
put more effort in his work there resulting consequently in better profit. The customers who when leaving
are content also is a source of happiness. In actual fact the franchisee is taking the franchise as a support
wall that is the reason for his investing in that brand.
The wall must be sound so that the franchisee can always feel the strength of its support. When the stock
management is ordered, when the logistic network can be understood, when the profit analysis can be
immediately obtained and even when the hygiene of the toilets is machine operated all give the Franchisee
the feeling of security just as a small child feels confident when he believes his father knows everything.
A computer without an analysis system has no function at all. Being able to have invoices written by it,
follow up stock control or as in some branches have automated sales does not mean that technology is
being used. Those who can see the system from one end to the other in total are the ones who win...

Uluslararası franchise veren firmaların bütçelerinin ciddi bir bölümünü teknolojiye ayırmalarının nedeni
de budur. Analizini yapamadığınız bilginin size bir faydası olmayacağı gibi yanlış kararlara yönlendirmesi
de bu işin neticesi olacaktır. Bir geminin denizde hırçın dalgalarda yüzebilmesi için ne kadar sağlam bir
güverteye ihtiyacı olsa da, teknolojiyi kullanarak önüne çıkacak sorunları önceden tespit edebilmesi daha
önemlidir. Tam da bu felsefe franchise vereni daha sağlam adımlar atan ileriye daha net bakan bir yapıya
kavuşturacaktır.
Franchise alan tarafından baktığınızda da konu çok farklı değildir aslında. Baktığınızda franchise alanlardan önünü net görmeden bir yatırıma girmesi beklenemez. Şaşalı yapıların içinin boş olması mutsuz bir
franchise ağına dönüşür ki bu da yapının yıkılmasına sebep olur.
Franchise alan verilere bakar, doğru veriler ona güven verir ve daha fazla işine sarılmasının, daha çok
kazanmasının yolunu açar. Daha çok memnun ayrılan müşteri onun için mutluluk kaynağı olur. Aslında
franchise alan, bir duvara yaslanmak için o markaya yatırım yapmıştır.
Duvar sağlam olacak ki gücü her daim arkasında hissetsin franchise alan. Stok yönetiminin düzenli olduğu,
lojistik ağının takip edilebildiği, kârlılık analizinin anlık yapılabildiği ve hatta lavabo temizliklerinin sistemden takip edildiği yapılar franchise alana güven verir, bir çocuğun babasının her şeyi bildiğine inanarak
kendini güvende hissetmesi gibi. Analiz edilmeyen bilginin sisteme hiçbir faydası yoktur. Fatura kesebilmek, stok takibi yapabilmek veya şubelere satış otomasyonu koymak teknolojiyi kullanmak anlamına
gelmez. Uçtan uca sistemin izlenebilirliğini sağlayabilmek kazandırır…

KASIM NOVEMBER 2020

81

BAŞARI ÖYKÜLERİ • SUCCESS STORIES

HOT DÖNER

“Marka tarafından geliştirilen özel formüllü sosuyla taçlandırdığı Türk damak tadının vazgeçilmez
lezzeti döneri, tüm dünyaya yaymaya hazırlanmaktadır. %100 yerli sermayeli bir yapısı olan, yeni
yönetim anlayışıyla kısa süre içerisinde kurumsal kimliğini değiştiren ve memnuniyet odaklı yönetim
anlayışını benimseyen markamız hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir” diyen Hot Döner Genel
Müdürü Ercan Yılmaz sorularımızı yanıtladı.
Ercan Yılmaz the General Manager of hot döner answering our questions stated “The Turkish favorite
of the palate -döner-is crowned by our private recipe of sauce. Our brand is now preparing to enlarge
throughout the world. The brand has a 100% domestic capital and with its new management system has
changed the character of the company within only a short time and works always under the principle of
happiness so that we are moving forward with strong sure steps”.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
30 yılı aşkın bir süredir sektörümüzün önde gelen, hem global, hem de ulusal markalarında farklı pozisyonlarda görev aldım. Bir buçuk yıldır da HOT
Döner’de Genel Müdür olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Önümüzdeki
aylarda Köfte üzerine yaptığımız yeni markamızı da hizmete açmaya ve Franchise vermeye başlayacağız.
Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?
1996 yılında gıda alanında çalışmalarına başlayan, 2011 yılında döner sektörüne atılan yapıda, HOT Döner adıyla bugün, 25’i İstanbul’da olmak üzere ülkemizde 17 ayrı ilde toplam 60 ayrı noktada hizmetlerimize devam etmekteyiz.
Geliştirdiğimiz özel formüllü sosumuzla taçlandırdığımız Türk damak tadının
vazgeçilmez lezzeti döneri, tüm dünyaya yaymaya hazırlanıyoruz. %100 yerli
sermayeli bir yapısı olan, yeni yönetim anlayışıyla, kısa süre içerisinde kurumsal kimliğini değiştiren ve memnuniyet odaklı yönetim anlayışımız ile marka
hedefimiz; ürün kalitesinde standardizasyonu korumak, hijyen ve sağlık standartlarından taviz vermeyen yapısını tüm süreçlerinde uygulamak, lezzetli ve
kaliteli ürünlerini erişilebilir rakamlarla sunmak ve mutlu şubeler yaratmak
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Will you please briefly introduce yourself?
For almost 30 years I have worked in various positions with both national and international foremost
brands in this sector. For one and a half years I have the position of General Manager at HOT Döner.
In the coming months we shall open our new brand it will be serving köfte and we shall begin to give
Franchises.
Will you please tell us of the brands foundation and development?
The company began working in the food sector in 1996, then in 2011 it started in the döner sector,
today under the brand name of HOT Döner we serve in 17 different provinces with a total of 60
different branches, 25 Of which are in Istanbul. Our brand has developed a special Sauce which is
unique to us and we crown the taste of our döner which all Turkish palates adore, with that sauce.
Now we are preparing to offer it to the whole world. We are 100% domestically financed, we have a
new manner of managing, in only a short time period we have changed our institutional management
character with which our goals are management contentment; protection and standardization of
the quality of our product, always maintaining our high quality standards of hygiene and health
standards, to offer our tasty and quality product at viable prices and to have happy branches.We
wish to spread throughout Turkey from east to west north to south briefly everywhere here and then
the world in only a short time. In 2018 with a strong partnership and increased ability in institutional

olarak belirledik. Türkiye’nin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine, kısaca her yerinde yaygınlaşmaya ve kısa süre içinde de dünyaya açılmaya hazırlanıyoruz. 2018 yılına güçlü bir ortaklık yapısı ile kurumsal yönetim kabiliyetlerini artıran HOT DÖNER, yüzde yüz memnuniyetin sağlanması için en
önemli hedefini “BAYİİ MUTLULUĞU” olarak belirlemiş ve girişimlerine buna
göre yön vermiştir. Hot Döner olarak 3 yılda 60 şubeden 100 şubeye ulaşmayı
hedeflemek ile birlikte, yeni markamız olan Köfte Köfte ile aynı başarıyı yakalayacağımıza eminiz.
Firmanız Franchise vermeye ne zaman ve nasıl başladı?
Hot Döner 2013 yılında Franchise alt yapısını tamamlayarak ilk şubesini vermiştir. Markaya olan ilginin her geçen gün artıyor olması ,şube açış hızını da
pozitif yönde etkilemiştir.
Kaç şubeniz ve çalışanınız var?
Merkez ofis, kendi şube çalışanlarımız ve franchiseelerimiz ile birlikte yaklaşık 600 kişilik büyük bir aileyiz. 60 şube ile hizmet vermekteyiz
Franchise verdiğiniz-vereceğiniz kişilerde aradığınız standartlar nelerdir?
Mental olarak sektöre girmeye hazır ve finansal yeterliliği bulunan kişiler
franchiseemiz olabilirler. En önemli kriter işin başında kendisi ya da aileden
birisinin olmasıdır.
Sizce girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir?
Düşük maliyetli yatırım avantajı ile pazarda önemli rol oynuyoruz. Franchise
adayının yapacağı yatırımın geri dönüş hızı 18 ila 24 ay arasıdır, daha uzun süreceğini düşündüğümüz noktalara şube açmıyoruz, bu nedenle her bir franchise
işletmemiz son derece mutludur. Dijital platformları maksimum verim ile kullanıyoruz, yerli markalar içerisinde, özellikle paket servis konusunda sektörün
lideriyiz. Herhangi bir kriz ya da olağanüstü durumda işletmelerimiz normal
zamanda olan verimlerinde hatta daha üzerinde yaşamaya devam edebiliyor. Bu
sebeple ciddi talep görüyoruz. Diğer markalardan ayrışacağımız bir önemli nokta da; Kendi dönerimizi üretiyoruz; Katkısız, Helal ve ailemize gönül rahatlığı ile
yedirdiğimiz ürünlerimize tüketicilerimizin ulaşabilmesini sağlıyoruz.
Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir mağazanın ortalama maliyeti nedir?
Anahtar teslimi Ortalama maliyetimiz 250- 350 bin Türk Lirası aralığındadır.
Sizden franchisee alanlara ne gibi destekler sağlıyorsunuz?
Doğru lokasyon analizi ve seçimi ile başlayan desteğimiz, Mimari Proje ve
uygulama, hammadde ve sarf malzemelerinin temini, reklam ve pazarlama

management the HOT DÖNER brand made “FRANCHISEE HAPPINESS “the primary aim and directed
accordingly. HOT DÖNER as well as having the intention of enlarging from 60 branches to 100 within
3 years, will with our additional brand of KÖFTE KÖFTE we are sure we shall have the same success.
When and how did your company begin to give franchises?
Hot Döner completed the foundations for the system in 2013 and gave its first Franchise then. The
fact that interest in the brand was constantly growing effected positively the speed of openings.
How many branches and how many staff do you have?
With the Central Office and those working in our own branches in addition to the Franchisees we are
a large family of almost 600 people and we serve in 60 branches.
Which are the standards you search for in the people to whom you have given or will
give franchises to?
The criteria is that they be mentally prepared to enter the sector, that they have the necessary
funds and the most important is that either they or a family member always be there at the
head of the business.
Which do you believe are the reasons that entrepreneurs choose your brand?
We play an important role in the sector because of the small capital investment needed. The return
on investment for the Franchisee should be between 18 and 24 months, we do not open in positions
that we believe will need longer than that for return of capital, this is the reason that our Franchisees
are extremely happy. We use Digital Platforms which give the most information, within the domestic
brands particularly in the packet service deliveries we are the leaders of the sector. When there is a
crisis or an unusual situation we not only maintain the sales we obtain in normal times sometimes
we even see an increase. It is for this reason that we have vast requests. An additional important point
more which separates us from our competitors is that we produce our own döner; We have a clear
conscience because it is without additives is legitimate and we ensure it reaches the consumers.
What is the average investment needed for a shop under your franchise system?
For key to the door the average price is between 250- 350 TL.
Whıch ıs the support that you gıve to your franchısees?
Our support begins with the analysis of the location place, the architectural project and its being
put into action, obtaining raw materials and consumer products, advertising and marketing method
help, training and operational consultancy. The continuation of periodical check up visits. At the
time of the opening for a certain period we add management support.
How do you check up on your franchısees?
With our own HOT PORTAL we can see all the financial details we need. When we analyze a little we
can tell if there is a problem and being aware of it find a solution.We have a strong team of efficient
personnel who pay expected or none expected visits to the branches.When from an operational point
of view we see a problem we take speedy action and we also use our team of correcting teachers.
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Why should entrepreneurs take out a franchise in this sector?
The special taste that we at HOT DÖNER have added with our unique sauce for the Döner has
made it into a very special product. Döner comes at the head of the list of traditional foods.
This is true for all Turkish age groups and when tourists come the first food which they wish to
try is Döner. When prepared in the true and proper manner it is also a healthy food it also has
the largest portion of the food sector. It is for these reasons that we say that Döner should be
at the head of the entrepreneurial lists.
How do you evaluate the position the sector has come to?
With the Pandemic our sector as all sectors throughout the world continues to be living in difficult
times, however in these uncertain times even if a few problems arise with investments in new
branches as we are not a service at the table brand our branches maintain their normal turn overs
while in some of them they have even doubled it. I can definitely say that we are the leading star in
the packet service sector.
yönetimi desteği, eğitim ve her konuda operasyonel danışmanlık, Periyodik
denetlemeler ile devam ediyor. Açılış sürecinde belirli bir süre yönetici desteği
de veriyoruz.
Franchiseelerinizi nasıl denetliyorsunuz?
Kendimize ait olan HOT PORTAL ile finansal olarak tüm detayları istediğimiz an görebiliyoruz. Yaptığımız birkaç analiz ile bir aksaklık var
ise; analitik olarak görebiliyor ve yorumlayabiliyoruz. Haberli ve habersiz ziyaret yapan çok donanımlı bir saha ekibimiz var. Operasyonel
anlamda olan eksikleri gördüğümüz de çok hızlı aksiyon alan ve hızlı
şekilde düzelten bir eğitim kadromuz da mevcut.
Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar?
HOT DÖNER olarak, Kendi yorumumuz ile daha da lezzetlendirdiğimiz Döner
çok özel bir üründür; Geleneksel yiyeceklerin başında gelir, Tüm kuşaklar için
geçerli olmak üzere, Türk halkının en çok tercih ettiği üründür, Yabancı ülkelerin yani turistlerin dahi en merak ettiği üründür, doğru ve insaflı yapıldığı
sürece gayet sağlıklıdır ve ülkemizde ticari olarak pazarı en büyük üründür. Bu
sebeple girişimciler için franchise alma sebeplerinde ilk sıradadır diyebiliriz.
Sektörün Türkiye’de son dönemde geldiği
noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Pandemi ile sektör dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıkıntılı bir süreç geçirmeye devam ediyor, belirsizlik dönemi olduğu için yeni şube yatırımlarında
ufak tefek aksamalar olsa da, masaya servis şubeler olmadığımız için, var
olan şube cirolarımızda en ufak aksama yaşamadık hatta; cirosunu 2 kat artıran bir çok şubemiz var. Ülkemizde yerli markalar içerisinde paket servisin
yıldızı ve duayeniyiz diyebilirim.
Sizden franchisee alanların başarılı olması için
nelere dikkat etmeleri gerekir?
Öncelikle İnsan-Ekipman-Ürün olarak sacayağı oluşturan operasyonu çok
başarılı yönetmeleri gerekiyor. Bunun için de işin başında kendisinin olması
kesinlikle en dikkat edilmesi gereken husus diyebiliriz.
Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir?
2021 yılını 100 HOT DÖNER şubesi ile kapatmak niyetindeyiz, kadrolaşmamız
dahil tüm planlamamız bu yöndedir.

Pandemi döneminde yaptığınız çalışmalar hakkında
bilgi verir misiniz? Ne gibi önlemler aldınız?
Sağlık Bakanlığının uyguladığı ve yayınladığı genelgelere harfiyen uyuyoruz,
Sürece çok hızlı adapte olduk, en önemlisi şubelerimizin açık kalmasını sağladık, birçok firmanın işletmelerini kapattığı süre, bizim için avantaj oldu ve
yeni müşteriler kazandık, pandemi öncesinden daha yüksek ciroları yakaladık… Paket servisteki tecrübemizi bu dönemde çok iyi kullandık, temassız
teslimat ile başarılı ve karlı bir süreç yönettik.
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What should your franchıiees pay attention to in order to succeed?
Primarily Human Resources, Equipment and Product must be steel based and must be very well
managed. For this reason the Franchisee or a member of the family must always be in charge at the
branch.
Which are your goals for the upcoming period?
We intend to have HOT DÖNER with 100 branches by the end of 2021.We and the group members are
all planning accordingly.
Will you tell us about the work you effected during the
pandemic and which kind of measures you took?
We follow to the letter the precautions that the Minister of Health has put in place along with those
which are broadcast.We were able to adapt swiftly to the situation, most importantly we were able to
keep our branches open, many companies had to close this was advantageous to us and we gained
new customers and made a larger turnover than before the Pandemic...the experience which we had
gained with our packet service was used really well and our no contact service was a success so the
period is profitable for us.
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ODA SANAT

“Sanatsal ürünler dışında giyim, aksesuar ve takı ağırlık kazandı. Oda Sanat’ın artık çok oturmuş
bir müşteri kitlesi var. Eskiden yaz sezonunda çalışıyor, kışın üretime ağırlık veriyorduk, artık online
hizmet verdiğimiz için 12 ay açığız ve sürekli üretim faaliyetimiz var” diyen Oda Sanat Kurucusu Özgül
Tuzcu sorularımızı yanıtladı.
Özgül Tuzcu the founder of Oda Sanat while answering our questions said” In addition to our
artisan objects, garments, accessories and jewelry have become important. Oda Sanat now
has a group of very regular customers.Previously we worked in summer and in winter turned
our attention to production whereas now that we offer on line service we are open all the year
round as is our production.”

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Oda Sanat’ın kurucusu ve sahibiyim. 2007 yılından beri ailemle
Datça’da yaşıyorum. Uzun yıllar pazarlama iletişimi alanında çalıştım.
Profesyonel yaşamımın son 5 yılında ise yönetici seçme ve değerlendirme yapan uluslararası bir firmada çalıştım. Her iki işimde de araştırma
ve yaratıcı düşünme kilit önemdeydi. Sanata ve sanatla ilgili her alana
zaten hep ilgim vardı.

Wİll you please brİefly İntroduce yourself?
I am the owner and founder of Oda Sanat. Since 2007 my family and I have
been living in Datça.I had worked for long years in marketing and in customer
relations.During the last 5 years of my professional life I worked for an
international company evaluating and choosing managers.In both of my
professions research and creativity were the key factors, however all my life I
have been interested in all types of artisan craftsmanship.

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?
Datça’ya yerleşmeye karar verdiğimizde Amsterdam’da yaşıyorduk.
Eşim uzun yıllar uluslararası bankacılık yapan bir yöneticiydi. Ben çocuk sahibi olduktan sonra çalışmaya ara vermiş ama çalışmadığım
dönemde de boş durmamıştım. Amsterdam benim yoğun iş hayatı
nedeniyle hiçbir zaman istediğim kadar zaman ayıramadığım sanatsal
faaliyetlerle uğraşmama olanak sağlayan bir şehirdi. Orada yoğunlaşan sanat faaliyetlerimi sürdürmek için bir atölye fikriyle başladı Oda
Sanat. Atölye Eski Datça’da küçük bir dükkâna, sonra Datça limandaki
mağazamıza dönüştü. Büyüdük, çeşitler arttı. Sanatsal ürünler dışında
giyim, aksesuar ve takı ağırlık kazandı. Oda Sanat’ın artık çok oturmuş
bir müşteri kitlesi var. Eskiden yaz sezonunda çalışıyor, kışın üretime
ağırlık veriyorduk, artık online hizmet verdiğimiz için 12 ay açığız ve
sürekli üretim faaliyetimiz var. Aslında Datça gibi sahil kasabalarında,
hele dışarıdan gelmiş, çevresi olmayan kişiler için iş kurmak ve başarılı olarak işi büyütmek oldukça zor ama daha önceki iş yaşamımın
getirdiği deneyimi, disiplini ve anlayışı işe yansıtmanın sonucu biz 11.
yılımızı doldurduk.

Will you please tell us of the foundıng and development of your company?
At the time we made the decision to settle in Datça we were living in Amsterdam.
My husband had been in managerial positions in international banking for many
years. After giving birth I stopped working but that did not mean that I was not
active. Because of my busy working life in Amsterdam I had never had the time
to enjoy occupying myself with the craftsmanship and the artistic world which
that city offered.There in order to continue my artistic crafts I came up with the
idea of a studio Oda Sanat.The studio was a small shop in Old Datça, later we
moved to a position in the Datça harbour area.We enlarged and widened our
choice of merchandise.In addition to our artisan objects clothing, accessories
and jewelry have also become important.Oda Sanat has now a group of faithful
customers.Previously we had worked in summer but then in winter turned our
attention to production however now that we have on line service we are open all
year round as is our production. Actually for those who come to seaside resorts
to settle in such places as Datça, especially for those from abroad who are not
part of the community, starting a business making a success of it and being able
to enlarge is quite difficult but thanks to our previous business experience, its
discipline and know how we have been here for 11 years.
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Firmanız Franchise vermeye ne zaman ve nasıl başladı?
Daha önceki yıllarda franchise vermek düşüncemiz yoktu. Küçük, lokal
bir işletme olmak bizim için yeterliydi fakat giderek bu konuda talepler
artmaya başladı. Bunu müşterimiz de talep ediyor ve bu yönde beklentisi var. Yaşadıkları şehirlerde bizim çizgimizde bir mağaza olmayışı
bu talepte önemli bir etken. Bu yıldan itibaren bizim çizgimize uygun,
müşterilerine standart bir butikten daha fazlasını sunmak isteyen, tipik
zincir mağazalardan farklı bir kimlik yaratmak isteyen, müşterilerine
özellikli ürünler sunmayı hedefleyen girişimcilere açık olmaya karar
verdik.

When and how did you begin to offer franchises?
In previous years we had no thoughts of giving franchises. A small local
business was enough for us but demand increased. Our customers wish to
have our products in fact expect to have them the whole year round.The fact
that they live in the big cities where our merchandise cannot be found also
increases the demand. Beginning this year we wished to supply goods which
were in keeping with our own distinct look, also offering more than just any
boutique does, for those who wish to dress differently to the standard chain
stores and so we took the decision to have entrepreneurs who themselves
wished to present our line to customers.

Kaç şubeniz ve çalışanınız var?
Biz küçük, lokal bir işletmeyiz. Hedefimiz de bu ölçeği değiştirmeden
kaliteli ürün ve hizmet sunabilmeye devam etmek. Çalışan sayımız az,
bizim ölçekte bir işletme için 2 veya 3 kişilik bir kadro yeterli. İşin bir
avantajı da bu aslında. Biz ürün tasarımından, üretime, mağaza satışından online satışa tüm fonksiyonları bu mevcutla yürütebiliyoruz.
Müşterilerimiz için de her geldiklerinde ya da uzaktan alışveriş yaptıklarında bildikleri, tanıdıkları, ilişki geliştirdikleri kişilerle temasta
olmaları önemli.

How many branches and how many staff do you have?
We are a small local business. Our aim is to maintain within these perimeters
the ability to offer quality items and quality service. There is little need for staff
we believe that 2 or 3 people are sufficient. Actually that also is an advantage
of this business. We can design, produce,
effect shop sales and on line sales all the needed functions with only a small
number of staff.It is of extreme importance whether our customers be the
ones who come personally or the ones buying from afar know our staff and
actually create personal relationships with them.

Franchise verdiğiniz-vereceğiniz kişilerde
aradığınız standartlar nelerdir?
Oda Sanat’ın çizgisini gözlemlemiş ve bu çizgiye yakın bir anlayışı benimsemiş, belli bir eğitim seviyesinde, sanata ve modaya yakın, zevkleri gelişmiş, müşteri hizmet kalitesine önem veren girişimcileri tercih
ederiz. Yurtdışında kaliteli Türk ürünleri satmak isteyenler, büyük şehir
ve sahil kentlerinde girişim yapmak isteyenler bize başvurabilirler.

Which are the standards you search for in your franchisees?
Those we prefer must be aware of the style of the Oda Sanat and must enjoy
it or something similar to it, they must have a good level of education, they
must be interested in fashion and craftsmanship, their taste level must be
well developed and they must be able to offer high quality service. Those
entrepreneurs who are interested in selling quality Turkish products abroad
and those who wish to set up here in the big cities or the coastal regions can
apply to us.

Sizce girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir?
Düşük maliyetle ve risksiz bir girişim fırsatı sunuyoruz ve yaptığımız iş
ve ürünlerimiz çok zevkli.
Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle
açılacak bir mağazanın ortalama maliyeti nedir?
Başka bir mağazaya ya da markaya benzemeyen, kendine özgü, doğal,
kaliteli, aşırı harcamadan kaçınılmış ama zevkli bir ortam yaratmanın
maliyeti çok değil aslında. 50-60 metrekare bir mağazanın maliyeti mağazanın durumuna göre değişebilecek olmakla birlikte ürünler
dâhil 100.000 - 150.000 TL civarında olacaktır.
Sizden franchisee alanlara ne gibi destekler sağlıyorsunuz?
Mağaza lokasyonu yaptığımız iş için çok önemli. Bu yüzden merkezi
ama standart mağazaların olmadığı bir lokasyon seçiminde destek
sağlıyoruz. Mağaza dekorasyonu da bir sonraki önemli adım, burada
da ilk planlamadan son aşamaya kadar destek veriyoruz. Mağazanın
ihtiyaçlarına ve döneme uygun ürün skalası oluşturmaktan, ürün sergilenmesine, eleman seçiminden, başlangıç eğitimine, satış eğitimi ve
müşteri hizmetlerine kadar destek oluyoruz.
Franchiseelerinizi nasıl denetliyorsunuz?
Oda Sanat olarak bizim ürün ve hizmete olan yaklaşımız gibi franchising konusundaki yaklaşımımız da farklılaştırıcı. Biz franchiseelerimizi
ortak bir vizyonla hareket ettiğimiz iş ortakları olarak görmek isteriz.
Baskı ve yaptırım yerine verimsizlik, hata ve yanlışlıkları önleyici sağlıklı kontrol mekanizmalarını devrede tutmayı tercih ediyoruz.
Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar?
Girişimciler için oldukça zorlayıcı ekonomik şartlardan geçiyoruz. Bu

For which reasons do entrepreneurs choose your company?
We offer a low investment figure, no risks and our products are extremely
attractive.
Within your franchise system what is the average investment fee?
We do not resemble other shops or other brands, we are unique, we are
natural, of high quality and without spending too much we open attractive
premises. In reality a 50-60 sq.m.shop needs an investment of 100,000150,000 TL this includes decoration and merchandise.
What kınd of support do you gıve to your franchısees?
The choice of position for the shop is extremely important consequently
we prefer reasonably central premises but not in the places other shops
are. The next important step is the decoration of the shop here also we give
support from it being first planned to its completion.Then support with shop
necessities and the correct choice of product range which is suitable for the
season, the display, the choice of staff, primary training, sales training and
customer service.
How do you check up on your franchisees?
At Oda Sanat our approach to product and to service differs from other
companies giving franchises. We wish to have our franchisees acting together
with us as partners. Rather than pressure and obligation we prefer to have
prior control mechanisms which prevents productivity mistakes and errors.
Why should entrepreneurs take out a franchise in this sector?
It is a difficult time for entrepreneurs as we are passing through very serious
economic conditions under them there is no place for mistakes as the cost
of that mistake can be way too high. Experience is the largest capital. Being
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owner of ones own business is indeed a luxury especially where there is
profit but which also satisfies the spirit.
Which position do you believe Turkey has come to in this sector?
Particularly under difficult economic conditions franchising can offer
important opportunities. A small investment and a proven business can
give entrepreneurs the opportunity they search for to make a profit. Within
our concept the entrepreneur also has the right to have a flexible approach
so having product and price ranges according to availability, the potential
customer group, the season and the economic situation.
What must those taking out franchises pay
attention to so as to be successful?
They must work in a disciplined manner, must constantly widen their
knowledge of the subjects applying to such work and the must attach
importance to the shop, the products and most importantly the customers
themselves.
koşullarda hataya yer yok ve hata yapmanın maliyeti çok fazla. Deneyim
en büyük sermaye. Kendi işine sahip olmak büyük bir lüks, maddi olanakları dışında manevi olarak da daha tatmin edici.

Which are your aims for the upcoming period?
We progress always with the goal of increasing the design and product quality
while decreasing the cost.

Sektörün Türkiye’de son dönemde geldiği noktayı
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Özellikle zorlu ekonomik şartlar yaşadığımız dönemde franchising
önemli fırsatlar sunuyor. Düşük yatırım maliyetli ve kanıtlanmış iş fırsatları girişimcilere daha az riskle daha fazla kazanç şansı sunabiliyor.
Bizim konseptimizse girişimciye aynı zamanda esneklik sunan bir yaklaşım. Ürün çeşitlerimizi ve fiyatlarımızı konuma, imkânlara, müşteri
kitlesine, mevsimselliğe ve genel ekonomik şartlara göre belirleyebiliyoruz.

Will you tell us of your work during the pandemic
and the precautions you took?
We gave our production to the work rooms which were effecting their work
in the most sterile conditions. We maintained the limit on the number
of customers in the shop and as always we attach great importance to
cleanliness and disinfectioning.

Sizden franchisee alanların başarılı olması için
nelere dikkat etmeleri gerekir?
Disiplinli çalışmak, işle ilgili her konuda sürekli kendini geliştirmek,
mağazaya, ürünlere ve en önemlisi müşteriye özen diyebilirim.
Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir?
Sürekli olarak tasarım ve ürün kalitemizi artırıp maliyetleri düşürmek
hedefiyle ilerliyoruz.
Pandemi döneminde yaptığınız çalışmalar hakkında
bilgi verir misiniz? Ne gibi önlemler aldınız?
Öncelikle çok steril üretim koşulları sağlayan atölyelerle üretime ağırlık verdik. Mağazada kişi sayısı sınırı uyguluyoruz. Temizlik ve dezenfaktasyon konusuna zaten her zaman çok önem veriyoruz.
Sahil Kasabasında Yeni Bir Hayat kitabının yazarısınız.
Kitaptan bahseder misiniz bize?
Kitap Datça’ya yerleşmiş, yılın 12 ayı burada yaşayan, genç, iyi eğitimli,
önceki kariyerlerini geride bırakıp kendine burada yeni bir hayat kuranlarla yapılan söyleşilerden oluşuyor. Her biri farklı 60 farklı hayat
hikâyesi. Özellikle genç girişimciler için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. İçinde her sektörden girişimciler var. Pandemiden önce başladığımız bir projeydi bu. Kitap tamamlandığında salgın başladı. O günden bu yana sahil kasabalarına akış hızlandı. Herkes buralarda ne iş
yapılır diye soruyor. Kitabı okumak bu anlamda çok ufuk açıcı olacaktır
diye düşünüyorum.
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You are the author of the book - a new life in a
small seaside town- Will you tell us about it?
Its subject is about people who have settled in Datça and living there the
whole year round, young, well educated who have left their previous careers
and started a new life for themselves and it is based on the talks I have had
with them.Each of the 60 different life stories is of them.I believe that it can be
of good use to young entrepreneurs from every sector.It was a project begun
before the Pandemic and finished just when it started. From that date until
the present large numbers of people are moving to the sea shores. Everyone
is asking what business can be done here that is the reason I believe their
reading my book can be very enlightening.

MART MARCH 2018
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WATERBABIES

“Waterbabies, kültürümüze uygun, ebeveyn ve bebeklerin rahatlıklarını ve isteklerini ön planda tutarak
tasarlanmıştır. Amacımız; Sizinle bir takım olarak, çocuklarınız büyürken, onlarla beraber öğrenip bilinçli
adımlar atmamızdır” diyen Marka Kurucusu Yasemin Doreen Doğurga sorularımızı yanıtladı.

The founder of the brand, Yasemin Doreen Doğurga while answering our questions stated that
Waterbabies is designed in align with our culture and focuses on the comfort and needs of
parents and babies. We offer an evrironment that completemens the discovery of all senses of
0-5 year old infant and children where they can learn and explore. Our mission is yo learn with
babies and grow together as a team with the right stepping Stones.
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
ABD’de okul öncesi çocuk eğitimi üzerinde eğitim aldım ve 25 yıldır çocuklarla aktif çalışmalar yaptım. İngiltere Yüzme eğitmenler federasyonuna bağlı
Türkiye’nin tek 0-5 yaş bebek yüzme eğitmen eğitmeniyim. 9 yıl önce bu konuyu Türkiye ile tanıştırdım. Su ile ilgili diğer eğitimlerim, Tüplü ve tüpsüz dalış,
Watsu ve engelli kişiler için yüzme. Bugüne kadar 60’dan fazla kişiye eğitmenlik eğitimi verdim ve bu eğitmenleri bebek yüzme sektörüne kazandırdım.
Çocuklar için yüzme eğitimi veren bir merkezin Türkiye franchise sorumlusu
olarak 11 ilde şube kurulmasına destek oldum. Ebeveynlerden gelen talepler
doğrultusunda yeni havuzlar tasarladım. Şimdi ise 0-5 yaş yüzme eğitmenlerinin eğitmeni ve Waterbabies marka kurucusu olarak çalışmalarımı tutku ile
sürdürüyorum.
Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?
Bir süredir 0-5 yaş bebek ve çocuklara yüzme dersi verdikten sonra, ülkemizde yeni olan bu konu ile ilgili ebeveynlerden farklı talepler doğdu. Girişimci kişiliğe sahip ve kutu dışında düşünmeyi seven biri olarak gelen talepleri
amaca yönelik havuzlar tasarladık. Türkiye’nin su uzmanı, sanayinin suyunu
iyileştiren, Yüksek Mühendis Enis Burkut ile ozonlu bire bir ders verilebilecek
havuzların sistemlerini kurduk. 0-3 yaş arası ülkemizde anaokulu öncesi bebek ve çocukların gidebileceği çok fazla merkez olmadığını fark ettik. Merkezimiz sadece yüzme değil, zihinsel gelişim için en önemli olan aylar (0-36 ay)
için duyu aktiviteleri (baby sensory) oyun grupları ve anne bebek programlarını
da ekleyerek tüm çocukların gelişimine destek olmayı hedef edindik. Water-
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Will you please briefly introduce yourself?
İ studied early child education in USA. İ have been working actively with children for 25
years. İ am the only 0-5 year old baby swimming instructor in Turkey affiliated to Swimming
Teachers Assciation in UK. İ have introduced baby swimming to our culture 9 years ago. İ
also have certifications in scuba diving, free diving, watsu and disabled people swimming.
İ have trained more than 60 people and brought these trainers into the baby swimming
sector. İ franchised a swim school in İzmir. After becoming the franchise manager i helped
this brand open in 11 cities in Turkey. After understanding the needs and requests of parents,
I designed unique swimming pools. Now i am continuing to work passionately with children
as the founder of Waterbabies.
Will you tell us about the founding and the develeopment of your company?
While i was teaching baby swimming, parents had different requests. Being an antrepreneur
and a creative person, we designed pools specifically designed to meet the needs of our
culture. With the help of Turkey’s water purification expert, mechanical engineer Enis
Burkut, we designed ozone pools aproppriate for one to one lessons. 0-3 age group is the
most important stage in development. Because there are not too many places for 0-3
year olds to go, we also added baby sensory, play groups, mommy and me programs. At
waterbabies we offer swimming, water safety, baby sensory and baby spa programs by
sertified teachers.
When and how did your company begin to give franchises?
Waterbabies opened in March 2019. Two of our customers being very happy with our
proffesional service they also opened their own branches.

babies, sertifikalı eğitmenleri eşliğinde bebeklere yüzme eğitimi, su güvenliği,
duyu dersleri ve SPA hizmeti vermektedir.
Firmanız Franchise vermeye ne zaman ve nasıl başladı?
Waterbabies 2019 Mart ayında açılmıştır. Hizmetten çok memnun kalan 2 ebeveynimiz 3 ay sonra franchise sahibi olmak için hazırlıklara başladılar.
Kaç şubeniz ve çalışanınız var?
6 ay içerisinde 3 şubeye sahip olduk. İlk yılımızda bizim gibi bu işe dört elle sarılan, keyifle ve yüksek bir motivasyon ile işlerini yapan bir aileye sahip olduk.
Franchise verdiğiniz-vereceğiniz kişilerde aradığınız standartlar nelerdir?
Girişimci ruhuna sahip olmak,
Bebek ve çocukları sevmek,
İnsan ilişkilerinin kuvvetli olması,
İşletmeciliğin gerektirdiği imkanlara sahip olmak,
Profesyonelliği önemsemek ve uygulamak,
Temiz sabıka kaydı.
Sizce girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir?
Bebek yüzme eğitimini Türkiye’ye getiren eğitmen olmam,10 yıldır sektörün
içinde bulunmam sebebi ile tarafıma güven duyulması en büyük etkenler arasındadır. Bunun yanı sıra 0-3 yaş aralığında bizim yaptığımız işi yapan başka
bir firma olmaması dolayısı ile rekabetin olmadığı bir iş olması, konuya sadece
fiziksel değil çocukların zihinsel gelişimlerini de önemseyen sistemimiz, her
yaşa uygun müfredatımız ve sonuç odaklı olmamızı sayabiliriz.
Sizden franchise alanlara ne gibi destekler sağlıyorsunuz?
Başlangıçtan açılana kadar ve sonrasında da desteğimiz hep sürmektedir. Bu
işi yapabilmeleri için tüm eğitimler, işletme kılavuzu, formlar, havuz, spa ve
sisteminin kurulumu, oyun grubu malzemeleri, müfredatlar, tabela ve mimari
proje Waterbabies tarafından sağlanmaktadır.
Franchiseelerinizi nasıl denetliyorsunuz?
Standatlarımızı oluşturan her franchiseelerimizin sahip olması gereken özellikler yılda 2 kez haberli veya habersiz olarak ziyaret edilerek değerlendirilmektedir.
Girişimciler neden bu alanda franchise almalıdırlar?
Türkiye’nin tüm illerinde ebeveynlerin talep ettiği bir konu olması ve bu alanda
Türkiye’de tek olmamız, yeterli eğitmen ile ilgili ebeveynlere ulaşılamıyor olması, franchise sahiplerine garanti bir iş imkanı sunmaktadır. Sistemimiz bire
bir eğitim olmasından dolayı ülkemizin ve dünyanın içinden geçtiği pandemi
döneminde bile diğer iş kollarına göre daha az etkilenmiştir. Hijyen konusu her
zaman sistemimizin temel amaçlarından biridir.

How many branches do you have and how many staff?
İn the first 6 months we had 3 branches. İn the first year we our lucky to have a franchise
family that is working with a high motivation and enthusiasm.
What are the standards you are looking for in franchisees?
People who have an antrepreneur spirit
People who love working with babies and kids
People who are good in personal relations
People who have the feasibility to manage a bussiness
People who care about being Professional
Having no criminal record
What kind of support do you give to your franchises?
We give support from the beginning, that continues through out the years. All the nessesary
equipment for the bussiness to work is provided. Operation manual, forms, swimming pools,
spa and its system, baby sensory, play group materials, training, curriculums, architectural
Project and Waterbabies sign board is given.
How do you audit your franchises?
Franchises are audited by unexpected visits twice a year to maintain the standards.
Why should entrepreneurs buy a franchise in this sector?
Parents in all cities in Turkey are demanding these lessons. Waterbabies is the only brand
in this sector. There are not enough sertified teachers to meet the demand. Because our
lessons are one to one, our brand is less affected during the pandemic. Hygiene and safety
is always one of our primary goals.
How do you evaluate the position which your sector has reached?
Being the first to bring this subject to Turkey i would like to mention my observations in the
last 10 years. There was nothing in this sector. After realising this i finished my training and
opened a franchise from a brand in UK. The biggest problem was finding a pool. İ began to
teach in hotel swimming pools and private home pools. İn a short time i came to a position i
could not manage by my own. Once i had the STA tutor certificate i had the right to give STA
baby swimming and safety award sertificates. İ became the franchise manager fort he brand
i had the franchise. İ helped open 11 franchises in 3 years. At that time there was another
swimming school in İstanbul.
0-5 age swimming is very different from older age swimming lessons. This subject really
needs the correct training. Our youngest student being 35 days old, by the time the baby
becomes one and a half years old he/she will know how to float on their back, kick their feet,
pull their arms, hold their breath underwater, climb out of the pool, jump in safely and swim
without arm bands.
İn the last 2 years a baby spa model has begun. Baby spa’s are for 0-9 month babies. A neck
ring is put on so the baby can float in a jacuzziby itself, ending with a soothing massage.
For some families it is a soft start before swimming lessons. Although there are physical
benefits of baby spa’s it does not teach any swimming techniques. To be able to open a baby
spa you will only need a massage certificate. However in order to be able to give 0-5 age
swimming lessons, the teachers need to hold the baby and preschool swimming teacher
certificate. We suggest parents to ask the teachers about their certification. Unfortunatelly
on the social media we see spas trying to teach baby swimming just by watching few videos,
and this is very upsetting to see.
Now parents and health specialists are more aware that 0-5 age swimming lessons have a
big impact on every aspect of the childs development anda re searching for these lessons.
How can a Waterbabies franchisee be successful?
Our target group are parents with babies who are waiting for sympathy and care. Parents
prefer places that are comfortable, clean and safe. Just as every child is different, every
child learns differently. We need to give lessons to suit each childs personality and
development. Being in charge, ensuring that we keep up the quality that makes us stand
out, loving what we do will bring success along with it.
What are your goals for the upcoming period?
We wish to teach babies and children water safety at an early age so they can learn to survive
and love water. To be able to give these lessons to healthy and disabled children by sertified
teachers. We wish to start giving baby sensory lessons to 0-3 age groups to help their
cognitive, fine, gross motor skills and language development. We are hoping to introduce
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Sektörün Türkiye’de son dönemde geldiği
noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sektörün en eskisi olmam sebebi ile bu konudaki son 10 yıllık gözlemimi şu
şekilde açıklamak isterim. Bu sektör ile ilgili hiçbir şey yoktu. Ben bu eksiği
gördüğüm için İngiltere’de bulunan bir markanın bayiliğini alarak başladım.
Aynı zamanda İngiltere Yüzme Eğitmenler Federasyonu olan (STA) eğitimlerini
aldım. O zamana kadar bebek yüzme diye bir konu yoktu. En büyük zorluk havuz bulmaktı. Maalesef ülkemizde yeterli sayıda havuz bulunmamakta. Hem
otel havuzlarında hem de ailelerin yazlıklarında ki yüzme havuzlarında ders
vererek başladım ve bu konu çok talep gördü. Tek başıma yetişemez hale geldim. STA eğitmen eğitmeni sertifikamı alınca uluslararası STA bebek yüzme
ve ilk yardım sertifikalarını verme hakkı kazandım.
Bu şekilde eğitmen yetiştirerek daha çok bebeğe ve aileye ulaştım.
İngiltere’den bayiliğini aldığım firma bu başarımı görünce bana Türkiye sorumluluğunu verdi. Kendi bayiliğimi devir ederek 11 ilde bayilik verdim bu
bayilerin tüm eğitimlerini üstlendim. Bu dönemde bizim dışımızda Amerikan
sistemi ile bebek yüzme eğitimi veren bir marka daha vardı ancak onlar sadece Istanbul’da eğitim veriyorlardı. Bu konu gerçekten eğitim isteyen ve sonuç
odaklı bir sistemdir. En küçük yüzücümüz 35 günlük olduğunu düşünürseniz
biz bu bebeğimizin bir buçuk yaşına geldiğinde artık su üstünde durabilen,
ayaklarını çırpabilen, sırt üstü durabilen bir hale getiriyoruz. Son iki yıldır
sektörde bir bebek spa modeli başladı. Bu 0-9 ay maksimum bir yaşa göre
hazırlanmış bebek jakuzilerin içinde boyun simitleri ile bebeklerin su üstünde
hareket etmelerini sağlayan ve ardından da bir masaj ile sona eren rahatlatıcı
bir yöntemdir. İsteyen aileler için yüzme öğrenmeye başlamadan önce bir alt
seviye olabilir. Bebek spaların da bebeklerin fiziksel gelişimlerinde mutlaka
faydaları var ancak hiçbir şekilde yüzme eğitimi değildir. İki model arasında ki
en büyük fark spa için bebek masajı eğitiminiz yeterlidir. Çünkü jakuzide bebek
boyun simidi ile bağımsız durur. Ancak bebek yüzme eğitimi kesinlikle sertifikalı eğitmenler tarafından verilmeli ve ailelerin de bu sertifikaların nereden
verildiğini sorgulaması bebekleri için önemlidir. Maalesef biz sosyal medyada
yayınladığımız kısa videoları izleyerek jakuzilerin içinde bebek yüzdürmeye çalışan spalar görüyoruz ve üzülüyoruz. Waterbabies çatısı altında hem spa hem
yüzme hem de baby sensory eğitimleri verilmektedir.
Sizden franchise alanların başarılı olması için
nelere dikkat etmeleri gerekir?
Hedef kitlemiz, ilgi ve empati bekleyen bebek ve çocuğu olan ebeveynlerdir. Ebeveynlerimiz hijyen, güvenlik, rahatlık ve empati sağlayan yerleri tercih ederler.
Her çocuk farklı olduğu gibi farklı öğrenir. Derslerimizi kişiliğine uygun şekilde
veriyor, her çocuğa farklı yaklaşmalıyız. İşi sahiplenmek, severek yapmak ve kalitemizi öne çıkaracak standartlara uymak başarıyı yanında getirecektir.
Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir?
Su güvenliği eğitimleriyle, bebekler erken yaşlarda başlayan su korkularını gidermek ve hayatta kalma becerilerini arttırmak. 0-5 yaş grubundaki sağlıklı ve
özel çocuklarımıza bu eğitimi sertifikalandırılmış eğitmenlerimiz aracılığıyla
vermek. 0-3 yaş aralığında duyu eğitimlerine başlayarak çocuklarımızın zeka ve
motor gelişimlerine katkıda bulunmak.Türkiye’deki birçok il aracılığıyla çocukları yüzme eğitimiyle tanıştırmak ve fırsat eşitliği yaratmak. Aynı bakış açısıyla
hep beraber gelişeceğimiz yatırımcı ağı oluşturmak.Tüm Türkiye ve Avrupa’da
franchise ailemizi büyüterek yeni nesillerin gelişimlerine destek olmak.
Pandemi döneminde yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?
Ne gibi önlemler aldınız?
Bütün derslerimiz bire bir olup, grup derslerimiz sosyal mesafenin korunduğu ortamlarda az öğrenciyle açık havada yapılmaktadır. Bütün şubelerimiz özel
sertifikalı dezenfekte cihaz ve ürünleriyle her ders başında genel ve kullanılan
malzemeleri dezenfekte etmektedir. Havuzlarımız zaten sürekli ozon ile devirdaim yöntemi ile dezenfekte edilmektedir. Spa seansları sonrası su komple
yenilenmektedir. Tesis içinde maskesiz dolaşılmamakta olup tesis girişlerinde
temassız ateş ölçer ile ölçüm yapılmaktadır. Pandemi öncesinde de kullandığımınız tek kullanımlık galoş kullanımı devam etmektedir.
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swimming to all corners of the country so all children have an equal opportunity. We are
hoping to set up a network with people who have the same perspective who will invest in this
sector. We are looking forward to enlarging our Waterbabies family throughout Turkey and
Europe so we can be a support to the next generations development.
Can you tell us about how you worked through the pandemic what kind of measure you took?
Our swimming lessons are done one by one in ozone pools. Baby Spa jacuzzi’s water is
renewed after each session. İn all our branches certified disinfectant devices are used prior
to the lessons and again after the customers leave. The toys are disinfected after each use.
Within the premises it is forbidden to be without masks. Temperatures of customers are
taken at the entrance by a distanced termometer. Prior to the pandemic overshoe covers
were being used which has been continued.
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ARMIYA TEKNOLOJI
ARMIYA TECHNOLOGY

“Armiya, hayatımızı kolaylaştıran teknolojiyi geniş açıdan ele alan bir markadır. Armiya yıllarca büyük
projelere imza atmış, tecrübeye sahip teknoloji uzmanı bir markadır. 10 yıla varan saha tecrübesinden
sonra 16 yıla yakın süredir Armiya çatısı altında tecrübesini sizlerin hizmetine sunmaktadır” diyen
firma yetkilileri sorularımızı yanıtladı.
The person of authority from the company while answering our questions said “Armiya is the
brand which makes our lives easier as it has a wide range of technology. The brand has for
years put its name to very big projects as it has vast experience. Approximately 10 years of
experience prior to the 16 years Armiya offering their services to you”.

Bize Armiya Teknoloji’den biraz bahseder misiniz?
2005 yılında kurulan Armiya Teknoloji, bilgi teknolojileri alanında bilgisayar
mühendisi kurucu ortakları ile birlikte faaliyete başlamıştır. Küçük bir ofiste,
mütevazi koşullarda başlayan serüvenimizin ana fikri katma değerli hizmet
üretmekti. Yazılım ve güvenlik sistemleri alanındaki bilgimizi uzun yıllar sektörün içinde olmakla yoğurmuş, sonucunda değerleri, hedefleri olan ve uzun
yıllar ülkemize ve insanlığa teknolojik çözümler üretecek Armiya Teknoloji’nin
temellerini atmıştık.
Kısa sürede artan personel sayımızla birlikte işlerimiz de şirketimiz de büyüdü. 2015 yılında 500 metrekare mağaza alanıyla Türkiye’nin ilk, dünyanın 4.
otomasyon ve güvenlik marketini kurduk. 2020 itibariyle güvenlik alanımızı da
yalnızca bilgi güvenliği alanına daraltarak daha etkin çözümler üretir hale getirdik. Aynı dönemde yazılım teknolojileri alanındaki yatırımlarımızı arttırarak
AR-GE çalışmalarımıza hız verdik.

Will you please tell us a little about the Armiya Technology ?
Armiya Technology was founded in 2005 and began its work together with partners who
were also computer engineers. We began our adventure in a tiny office under very basic
conditions our principle idea being to offer value added services. Our software and security
systems were set up and with the experience we had had in the sector for long years the
results were used to produce solutions for technology in our country and so we set the
foundation of Armiya Technology.
In only a short time we added other persons and with their added force our business and
our company grew. In 2015 we opened a shop of 500 sq.m.and became the first in Turkey
and the fourth in the world to open a market for automation and security.From 2020 we
narrowed the width of our knowledge sectors so that we were able to specialize even more
our efficiency solutions.At the same time we increased our investments in the software
system and speeded up our R and D work.

Şuanda Armiya Teknoloji yazılım alanında hangi hizmetleri sağlıyor?
Altmışın üzerinde sektörlerde öncü konumunda olan bir markanın, Vega
Yazılım’ın sektörel çözümlerdeki gücüyle, Armiya Teknoloji’nin teknik hizmet
ağını oluşturduğu çözüm ortaklığı ve kendi ürettiğimiz özelleştirilmiş yazılımlarla istikrarlı ve kararlı adımlarla ilerliyoruz. “Uçtan Uca Franchise Çözümleri” sloganıyla franchise işletmelere yazılım çözümleri sunuyoruz. Özellikle
pandemi sürecinde teknolojinin ne kadar önemli olduğunun farkındalığı oluşması ile birlikte, Armiya Teknoloji’nin franchise üzerine kurduğu yönetim organizasyonun ne kadar önemli olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu.

Presently in which part of the software sectors do you serve ?
With the added strength of Vega Software, a brand which has more than 60 highly positioned
pioneers, and its sectoral solutions Armiya Technology formed a partnership to make a
network to create solutions and with our own productions of customized software we are
moving forward with sure, steady and profitable steps.
Our slogan is “Franchise solutions from the start to the finish”.Once again during the
pandemic it was realized just how important technology is and how valuable the solutions
which Armiya Technology had installed for its clients were and how imperative for their
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Armiya Teknoloji, uzun yıllardır uçtan uca çözümleri ile sektörde katma değer
üreten bir firma pozisyonundadır. Özellikle franchise veren markaların merkez
üretim tesislerindeki “maliyet yönetimi”, “lojistik”, “organizasyon” gibi çözülmesi gereken en önemli konuları bile yazılım ve donanım alt yapısı ile organize
edebilmektedir. Aynı zamanda franchise alan şubelerin satış otomasyonlarının
yönetimi, merkezle olan bilgi transferleri ve oluşacak olan big datanın senkronize şekilde işleniyor olması büyük önem arz etmektedir; çünkü franchise
sistemlerinin büyüyebilmesi için ciddi bir analiz ihtiyacı vardır. Bu analiz de
ancak bilginin işlenmesi ile gerçekleşmektedir.
Anlık olarak yapının tüm röntgeninin çekiliyor olması, franchise veren firma
için hayati önem taşımaktadır. Bunlar da anlık üretilebilen iş zekası raporları
ile sunulmaktadır. Türkiye’de 55.000’i aşkın kullanıcısı olan Vega Yazılım’ın,
30 yılı aşkın süredir sektörde attığı güçlü adımlarla, oluşturduğu alt yapısıyla
franchise müşterilerimize hizmet sunuyoruz.
Yazılım sektöründe Türkiye’yi hangi konumda görüyorsunuz?
Yazılım sektöründe Türkiye gerçekten günümüz itibariyle çok fonksiyonel ve
üretken durumdadır. Hak vereceğiniz gibi yazılım geliştirme ve kodlama işi bacasız fabrika olarak değerlendirilir ki buradan tamamen insan odaklı olduğu
anlaşılabilir. Yani üretilen bir makineden çıkan değil tamamen eğitimli kadro
tarafından ortaya çıkartılan bir mamuldür. Tabi yıllarca ne yazık ki Türk insanının yaptığı işe yeterince kıymet verilmedi ve daha kötüsü Türk programcıların
projesinde çalıştığı yabancı yazılım ürünleri Türkiye’deki firmalar tarafından
çok yüksek bedeller karşılığında tercih edildi. Geldiğimiz noktada big data
yani büyük veri olarak da adlandırılan, işlenmesi neticesinde bilgiye dönüşen
ve firmaların yol haritasına ışık tutan bu kıymetlerin yabancı kaynaklarda tutulmasının tehlikesi anlaşıldı. Bu da son tahlilde sektörün çok büyük bir ivme
ile hak ettiği yere gelmesine vesile oldu. Bugün Türkiye’de yılda yaklaşık sadece bilgisayar mühendisliği bölümünden yaklaşık 10 bin kişi mezun oluyor.
Buradan ne kadar üretken bir durumda olduğumuzu anlayabiliriz.
Şu kesinlikle bilinmeli ki Türkiye’de her türlü yazılımı, firmalarımız uygun maliyetlerle temin edebilirler. Ülke olarak cari açığımızın zaten yüksek olduğu
zamanda yurtdışı menşeili yazılımları tercih etmelerine gerçekten hiç gerek
yoktur.
Yazılımda Millileşmenin Önemi İle İlgili Neler Söylemek İstersiniz?
Yazılımın her alanında millileşmeyi savunan bir bilgisayar mühendisi olarak,
beni derinden üzen ve maalesef günümüzdeki birçok iş adamının farkında olmadığı bir konu var. Bu konu, ülkemizdeki yazılım firmalarının yurt dışındaki
firmalar tarafından satın alınması konusu…
Şuan Türkiye’de yerli ve milli gibi görünen birçok firma aslında sektördeki çok
büyük oyunculara; İngiltere ve İsrail’e satıldı. Şu anda ulusal manadaki büyük
yazılım firmalarından gerçekten milli olarak elimizde kalan birkaç firmadan
bir tanesi de yetkili bölge dağıtıcılığını yaptığımız Vega Yazılım’dır. Diğerleri yabancı sermayeye satıldı. Satılanlar bir kenara, şu ana kadar 5 tane büyük yazı-

management organization. Armiya Technology is a company in a position to produce start
to finish added value solutions.Particularly for the Franchise giving brands software which
they can use at their production centers the solutions for those all important subjects of
“Expense Management” ”Logistics” ”Organization”. At the same time the branches which
are franchised need sales automation management, so that data can be synchronized
and integrated; the main reason being that for franchises to enlarge they have need of an
extremely serious analysis. Those analysis can only be obtained by input details. The fact
that the intelligence in the system can be seen at a seconds notice carries great importance
to the life of the companies.In Turkey there are near to 50,000 users of Vega Yazilim which
has for almost 30 years been taking strong steps in the sector and those steps have been the
foundation for Franchising customer operations.
How do you view the position that Turkey has come to in this sector?
The software sector in Turkey today is in a very functional and productive position. As you
will agree the development of software and its coding can be likened to a chimney without
smoke. It focuses on people. In other words its not what a machine produces its something
produced by very well trained people. Of course it is a great pity that enough attention has
not been paid to the work of Turkish people, and even worse that Turkish programming
projects are effected with foreign software despite the high prices of those imported items
the companies are willing to pay that huge price. Consequently the position that we have
come to is that so called big data, meaning in our language “büyük veri” and their results
and information is held there. Only now the danger of that has been realized. Recent
analysis have shown the dangers involved resulting in a big acceleration and the placing
of our sector is now starting to come to the position it deserves. Today in Turkey every year
near to 10.000 students of computerizing graduate. From this figure we can understand the
productive position that we are in. Especially when the budget balance is already bad there
is absolutely no need for our companies to use foreign merchandise.
What do you wish to state on the important subject of nationalization?
As a computer engineer myself I strongly believe that the software sector must be made
national. It really grieves me even today some top business men are not aware of the
situation.It is that software companies are being bought out by foreign firms...
Presently in Turkey many firms which are thought of as being domestic and national have
been sold to the big players in the sector in England and Israel. Now there are only a very few
software companies left here one of them being the licensed distributor Vega Software the
rest have been sold to foreign investors.
Leaving the sold companies aside there are 5 big software firms which have become
partners with foreigners.The selling of the companies is important but an even more
important situation arises we are giving them our knowledge.Those companies have given
away the accounting details of import and export companies something which should be
totally private knowledge whereas thousands of those details are stored abroad.The secrecy
of a companies customer portfolio is very valuable and those details should never have
been sold...If our software clients will give us the necessary support then we can in the true
meaning of the word become nationalized and keep our private data in our own companies
without them being shared with foreigners.
Right how can we become nationalized in software?
Which steps must be taken?
Software is today the subject of the worlds biggest wars. Firstly one must become
knowledgeable about it. As I said a little earlier it is essential that we become nationalized.
Software is worked by people and they develop it. When all is said and done it is made by
the brain of humans. When the expense for the company of their software personnel is cut
productivity stops. The software personnel are indeed the largest expense in the budget of
a company but however many more personnel of quality work so much the product they
bring out becomes more beautiful. For this reason in schools we must teach our children
especially our girls more technology and educate them in its pertaining subjects so that
we pass the level of ability that the foreign firms have in productivity. We must educate our
girls to make software. I believe very strongly that this is a very important subject in order
for us to make our technology products and bring them to the standard that we can export.
We must produce beautiful products which must be sold at a price that they are entitled to.
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We produce in Turkey the equivalent of all the technical products which are made abroad.
For example we are the official distributors for the 100% domestic firm Vega Software
there is expense management, production planning, logistics and buying management,
marketing management and financial and budget management and supply our smaller
companies with all the solutions that the global brands use. Despite that when the figures
are studied we can see that we are selling at something like 20% of foreign made prices.
Our sector is losing blood and so that nationalization can be effected our children must
be directed towards software and our schools must set the foundations for this. Love of
production must be passed on to them when they are very young. Being aware of this Armiya
Technology has put its hands in its pockets and to girls in primary school private robotic
training is given free of charge. The goal is for them to start loving software. Regrettably
because of the pandemic we had to halt but we definitely wish to proudly continue this
project.
It is necessary for us to teach not just simply to play a game but we must develop their
interest in how that game can be developed. When they spend their day time opposite the
social media we must encourage them to direct their attention to its algorithms...
lım firması yabancı ortaklı hale geldi. Biz aslında yazılım firmalarıyla beraber
daha önemli bir şeyi, bilgiyi sattık. Firmaların bütün müşterilerinin ithalat &
ihracat verileri gibi, muhasebe verileri gibi mahrem bilgilerini de satmış olduk.
Doğal olarak binlerce firmanın verilerini yurt dışıyla paylaşmış olduk. Halbuki
bir firmanın müşteri portföyünün gizliliği o kadar önemlidir ki, yabancı yatırımcılara bu şirketlerin satılmaması gerekiyordu… Eğer yazılımda tüketicilerden
gereken desteği alabilirsek, tam anlamıyla millileşebiliriz. Kendi verilerimizi,
kendi şirketimizin mahrem verilerini yabancılarla paylaşmaktan kurtulabiliriz.
Peki, yazılım alanında nasıl millileşebiliriz?
Bunun için hangi adımların atılması gerekiyor?
Yazılım şu anda dünyanın en büyük savaşlarından biri. Bu konuda önce bilinçli
olmak lazım. Az önce de bahsettiğim gibi bu konuda da milli olmak zorundayız. Yazılım tamamen personel çalıştırmayla gelişen bir yapı. Sonuçta insan
beyniyle yapılan bir iş.
Bir yazılım firmasında personel giderlerini kıstığınız zaman üretkenlik biter.
Yazılım firmalarının en büyük giderleri personellerdir. Ne kadar kaliteli personel çalışırsa o kadar güzel ürünler ortaya çıkar. Bu sebeple okullarımızda
çocuklarımıza ve özellikle kız çocuklarımıza teknoloji konusunda daha fazla
eğitim vermeliyiz ki, biz de yurt dışındaki firmaların üretkenlik seviyesini geçelim. Onları yazılımcı yapmalıyız. Teknoloji üretimi yapabilmek ve ihraç eder
hale gelebilmek için bu konu çok önemli diye düşünüyorum.
Güzel ürün çıkması için de gerçek değerini hak eden bir fiyatlandırma ile satılması gerekiyor.
Türkiye’de yurt dışında üretilen tüm ticari yazılımların bir karşılığı var. Biz mesela %100 yerli kalan Vega Yazılım’ın yetkili bölge dağıtıcısıyız ve yazılımlarımız ile maliyet yönetimi, üretim planlama, lojistik ve satın alma yönetimi, satış
pazarlama yönetimi, finans ve bütçe yönetimi gibi küçük ölçekli bir firmadan
global bir firmaya ihtiyaç duyacakları tüm çözümleri sunuyoruz. Buna rağmen
rakamsal olarak da baktığımızda yurt dışındaki programların %20’si gibi bedellere bu yazılımların satışını gerçekleştiriyoruz.
Hem sektörün kan kaybetmemesi, hem de millileşebilmemiz için, çocuklarımızı yazılım alanına yöneltmek, okullarımızda bu işin temellerini atmak, üretim sevgisini küçük yaşlardan itibaren aşılamak gerekiyor. Bu bilinçle Armiya
Teknoloji olarak elimizi taşın altına koyduk ve tamamen ücretsiz olarak ilköğretim çağındaki kız çocuklarımıza okullarında robotik kodlama eğitimleri ile
yazılımı sevdirmeyi hedefledik.
Pandemi sürecinde ara versek de kız çocuklarına özel robotik kodlama eğitimi
üzerine sosyal sorumluluk projemizi gururla devam ettirmeyi düşünüyoruz.
Onları oyun oynama konusunda değil, bir oyunu nasıl geliştirebileceğini merak
etmeleri yönünde yönlendirmemiz gerekiyor. Gün içerisinde sosyal medyada
vakit geçirmelerinin karşısında, onlara bir sosyal medya platformunun çalışma algoritmaları üzerine kafa yormalarına yönlendirmemiz gerekiyor…
Yani üretken nesiller için sorumluluk, bizlere düşüyor.
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This means that we must take the responsibility of bringing up a productive generation.
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BAŞKAN AYDIN: MARKALARI YAŞATMAK ZORUNDAYIZ

PRESIDENT AYDIN: WE HAVE TO KEEP BRANDS ALIVE
Türkiye’de farklı sektörlerde franchise veren markalar 250 bin kişiye istihdam sağlarken, 43
milyar dolarlık bir pazar payı sunuyor. Ancak her geçen gün büyüme ivmesi gösteren franchise
sektörü, koronavirüsten büyük bir darbe aldı. Franchise markalar bu süreçte işlerini yürütemez
hale gelirken, paket servise yönelenler ise normal bir gündeki ciroların yanına yaklaşamadı.
Franchise sektörünün yaşadığı bu zorlukları ve çıkış yolunu UFRAD Genel Başkanı Doç. Dr.
Mustafa Aydın ile konuştuk.
The franchisor brands in different sectors both provide employment to 250 thousand people
and offers a $ 43 billion market share in Turkey. Furthermore, the franchise sector showing a
growth momentum day by day, received a blow by coronavırus. When franchisor brands unable
to carry out their work during process, whose turned to take-away service could not get close
to the turnover of a normal day. We talk this problems and solutions of Franchising sector with
UFRAD President Assoc. Prof. Mustafa Aydın.

Dünya ekonomisini etkisi alan koronavirüs,
franchise sektörünü nasıl etkiledi?
Perakende sektörü ve markalarımız bu süreçten çok ciddi bir şekilde etkilendi. Franchise markalar bulundukları lokasyon itibariyle
ya AVM’lerdedir ya da büyük cadde mağazasıdırlar. Markayı taşıyacak mekanlar da bunlardır. Ancak bilindiği gibi AVM’lerin tamamına
yakını kapandı. Açık olanlar ise yüzde 10 kapasite ile çalışıyorlar.
İnsanlar dışarıya çıkmaya çekindikleri için de cadde mağazaları da
aynı durumla karşı karşıyalar. Markalar, varlıklarını sürdürmek için
ciddi sorunlarla boğuşuyorlar. Hem kira hem de çalışanlarına yönelik maaş konusunda kendi hükümlülüklerini yenine getiremiyorlar.
Türkiye’deki ekonomik önlemlere bakacak olursak, alınan
tedbirler yeterli mi? UFRAD olarak ne tür talepleriniz var?
Gerek Maliye, gerek Ticaret bakanlıklarımıza taleplerimizi bildirdik.
Bu durumun mücbir sebep sayılmasını istedik. Kiralar 3 ay alınmamalı. Bir diğer talebimiz çalışanlarımıza yönelik oldu.
Özellikle onların sosyal haklarının devlet tarafından desteklenmesini talep ettik. Mağazalarımızı açtığımız zaman, markaların
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How did the coronavirus affect the franchise
sector, as affect the whole world economy?
The retail industry and our brands were seriously affected by
this process. Franchise brands are either in shopping malls
or are big street stores in terms of their location. These are
the places that will carry the brand. However, as is known,
almost all of the shopping malls have been closed. Opened
ones are working with %10 capacity. The people are afraid
to go out, therefore street shops are faced with the same
situation. The brands are grappling with serious problems in
order to survive. They are unable to meet their obligations on
both rent and salary for their employees.
If we look at the measures taken in Turkey on economic
measures adequate? What kind of demands do you have
as UFRAD?
We notified our demands to both the Ministry of Finance and
Trade. We requested this situation to be regarded as force
majeure. Rents can not receive at least 3 months. Another

canlanması için de can suyu gerekiyor. 3 ay hiç iş yapmamış
markalarımız açıldıktan sonra en az 3 ay daha eski cirolarını
yakalayamayacaklar. Bu salgın sürecinin sıfırlanması, sonbaharın sonunu bulacaktır. İnsanlar, tedirgin olarak sokaklara çıkacak. Bu sebeple markalar adına sıfır faizli destek istiyoruz.
Markalar, bir ülkenin sadece ulusal sınırları içerisinde değil,
uluslararası rekabette de en büyük gücüdür. Sizin ürettiğiniz
bir ürünü uluslararası alanda da pazarlamanız lazım. Bunun
için markaları yaşatmanız gerekiyor. Hedefimiz 500 milyar dolar ihracat yapmak. İhracatı markalarla yapmak zorundasınız.
Devletimizin de bu markaları yaşatması lazım. Eğer onları öldürürsek ne yerel ne de uluslararası pazarlarda rekabet edebiliriz. Rekabet edemezsek ise her şeyi ithal etmek zorunda
kalırız.
Sektör temsilcileriyle sık sık değerlendirme yapıyorsunuz.
Sürecin en az hasarla atlatılması için markalara çözüm önerileriniz nelerdir? Özellikle markalar bundan sonra dijitalleşme konusunda ne tür adımlar atmalılar?
Bu süreç hemen sıfırlanmayacak. Bütün sektörlere sesleniyorum, uzun vadeli plan yapmalılar. Yani, bu sürecin 2020 Aralık
ayına kadar devam edebileceğini düşünerek hareket etmeliler.
Mağazalar açılsa bile insanlar hemen eskisi gibi alışverişe
koşmayacak, tedirgin davranacak. Artık müşterilerin ayağına
gitmeyi kendimizi hazırlamalıyız. Bunun birinci yolu dijitalleşmektir. Artık insanlar mağazaya gitmeden yemek yiyecekler;
üniversiteye gitmeden eğitim alacaklar. Dünya, artık taş duvarlar arasına sıkışmayacak. Online alışveriş, sektörün içine girmeye başladı. Bu durum bizi dijital dönüşüme zorluyor. Sektör
temsilcileri dijital altyapılarını muhakkak tamamlamalılar. Bir
diğer konu da uzun vadeli hesap yapmalılar. Alacaklarımızı hemen alamayabiliriz. İktisadi planlamayı buna göre yapmalıyız.

request of ours was for our employees. We especially
demanded that their social rights be supported by the state.
When the brands open their stores, there is need life line
support in order to come alive of them. Our brands that
have not any business for 3 months, would not catch their
old turnover for more 3 months. The reset of this epidemic
process will find the end of autumn. People will take to the
streets nervously. For this reason, we want zero-interest
support on behalf of brands. The brands are not only within
national borders, also biggest power for international
competition. You should also market a product you produce
in the international arena. For this reaoson, you should keep
alive the brands. Our goal is to export 500 billion dollars.
Export should be done with brands. So, the state should keep
alive this brands. If we kill them, we can neither compete in
local nor international markets and if we can not compete,
have to import everything.
You frequently make evaluations with industry
representatives. What are your suggestions for brands to
overcome the process with the least damage? What kind
of steps should brands take especially in digitalization
from now on?
This process will not reset, immediately. I announce to all
sectors, they should make long-term plans. I mean, they
should move this process will continue TO December,2020.
Even if the stores opened, people do not run for shopping
as before, and they will act nerveous. Now we have to
prepare ourselves to go to the customers’ feet. One of the
way is digitalization. Now people will eat before they go to
the store; will receive education before go to the universities.
The world will no longer be squeezed between stone walls.
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Virüs sonrası franchise sistemi dönüşüm yaşar mı? Yüksek kiralar düşünüldüğünde markalar, dükkan açmak yerine sadece
internet üzerinden mi tüketicilerle buluşacak?
Varlığını devam ettirmekte zorlanan markalar bu yolu seçecektir.
Ancak insanlar her ne kadar dijital platformlardan sipariş verecek olsalar da, belirli ürünleri mağazaya gidip dokunarak, deneyerek almak isteyeceklerdir. Dolayısıyla her iki yöntem de devam
edecektir. Cadde mağazacılığı, AVM’lerdeki mağazalar hayatlarını
sürdürecekler, ama işleri eskisi kadar yoğun olmayacaktır. Çünkü biz insanlara alternatif sunduk. ‘Uzaktan sipariş olabiliyormuş,
uzaktan eğitim yapılabiliyormuş’ dedirttik. Bu alternatif, koronavirüs
sonrasında daha güçlü bir şekilde ortaya çıkacak.
Bu süreçte özellikle AVM’lerin yüksek kiraları tartışma konusu
oldu. Sizlerin de AVM’lere “3 ay kira alınmasın, sonraki 3 ayda da
yüzde 50 indirim bekliyoruz” çağrınız oldu. Bu süreç AVM’lerdeki
kira sözleşmelerini nasıl etkileyecek?
UFRAD olarak bir dizi tedbirler oluşturduk. İlgili bakanlıklarla bu tedbirleri ilettik. Bunun içinde kira konusu, personelimize sosyal destek
sağlanması ve kısa çalışma ödeneğini gündeme getirdik. Bu süreç,
AVM’ler açılsa bile bir anda bitmeyecek. İnsanlar tedirginlikle yaklaşacağı için markaların işleri bir anda açılmayacak. Bu konunun mücbir
sebep oluşturduğunu, hukukçulardan aldığımız görüşlerle dile getirdik.
Buradan mülk sahiplerine de seslenmek istiyorum; lütfen markaların
yaşaması için adım atın. Sizler markaları öldürürseniz, nasıl kiracı
bulacaksınız. Mülk sahipleri müşterisini yaşatmak zorundadır. Onlara
diyoruz ki, burada makul düşünün. 3 ay kira alınmasın ve sonraki 3
ayda da yüzde 50 indirim yapılsın. Bu durumu Maliye Bakanlığımızı da
yazıyla bildirdik. Ancak bir uygulamayı kanun zoruyla yapmak bizim toplumumuza yakışmıyor. Mülk sahipleri, kanunun çıkmasını beklemeden
ve sağduyuyla yaklaşarak bu talebimizi yerine getirmeliler. Bu süreci;
mantıklı ve adil bir şekilde devam ettirmemiz lazım. ‘Ben paramı alırım, ne yaparsanız yapın’ dememeliyiz. Müşterinizi yaşatmamız lazım.
Müşterinizi, yani markaları öldürürseniz ne kiraya verecek marka
bulabilirsiniz ne de ürününüzü satabilirsiniz. Devletimiz de özellikle
franchise sektöründe çalışanlara destek vermeli. Markalar, kiraların
yanında çalışanın ücretini de ödemekte sorun yaşıyor. Devletimizden
bu konuda yardım bekliyoruz.
Sektörü geliştirmek ve büyütmek için bundan sonra hangi
adımları atmayı planlıyorsunuz? Bu konuda yasa koyucudan da
beklentiniz var mı?
Bir ülkeyi istila etmek artık topla, tüfekle olmuyor. Markalarınızı
gönderirseniz hem iktisadi hem de kültür yönünden o ülkeyi esir
alıyorsunuz. Markalar bu denli önemli. Bütün pazarlarda girişimde
bulunan markalarınız olmalı. Ekonomisi bağımsız olmayan bir ülkenin, tam bağımsızlığından bahsedilemez. Daha çok marka üretmek ve bu markaların uç beyleri gibi at koşturması için desteğimizi
esirgememek zorundayız. Şu anda can derdine düştük. Bu süreci
en az hasarla atlatabilmek için tüm sektörlere görev düşüyor. Bu
sürecin sonunda el birliğiyle bu markaları güçlendirirsek, tam bağımsız bir ekonomiye sahip oluruz. 500 milyar dolarlık ihracata da
ulaşabiliriz. Bu konuda markalar çok önemli. Ne yaparsanız yapın,
marka değilseniz işin hamallığını yapıyorsunuzdur. Dünya genelinde birçok marka, Türkiye’de üretim yaptırıyor. Ama o ürünler Türk
markası olarak pazara sürülmüyor. Biz kendi markamız altında o
ürünü pazarlarsak ülkemize girdi sağlarız. Aksi takdirde markaların istilasına uğrar, işin sadece hamallığını yaparız. Markaların
uluslararası pazarlarda iş yapmalarına ön ayak olmamız lazım.
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Online shopping start to enter into sector. It forces us to
digital transformation. Sector representatives must complete
their digital infrastructure. The other issue is that they must
make long term calculations. We may not be able to receive
our receivables immediately. We should do the economic
planning accordingly.
Does the post-virus franchise system transform?
Considering the high rents, will brands meet with
consumers only on the internet instead of opening a shop?
The brands that being forced continue, will choose this path.
However, although people will order from digital platforms,
they will want to buy certain products by going to the store
and trying them by touching them. So both methods will
continue. Street merchandising and the stores in shopping
malls will survive, but their business will not be as busy as
before. Because, we offer alternative to people. “We said, “It
is possible to order from a distance, it is possible to have
distance education.” This alternative will emerge more
strongly after the coronavirus.
The high rents of shopping malls were subject of debate
in this process. You have also called to the shopping malls
“Let no rent for 3 months, we expect 50 percent discount
in the next 3 months”. How does this process affect leases
in shopiing malls?
As UFRAD, we have created a series of measures. We
trasmitted these measures with the relevant ministries.
We propose subjects of rent, providing social support to our
staff and short-time working allowance for the agenda. This
process will not end suddenly, even if shopping malls are
opened. The businesses of brands will not open up suddenly,
because people will approach with anxiety. We define that this
situation is a force majeure with the opinions we received
from lawyers. I would also like to call the property owners
from here; please take steps for brands to live. If you kill the
brands, how can you find tenants? Property owners must
keep their customers alive. We tell them, think reasonable
here. No rent for 3 months and 50 percent discount for the
next 3 months. We have notified our Ministry of Finance in

İş insanı olmanızın yanı sıra akademisyensiniz de. Biraz da eğitime temas etmek istiyoruz. Uzaktan eğitim, özel okulları ve çalışanlarını nasıl etkiliyor?
Bu krizle beraber MEB ve YÖK hızlı bir şekilde aksiyon alarak uzaktan eğitim için dönüşüm yaptılar. Bu olay, bize ülkemizdeki eğitim
kurumlarının altyapısını ne denli güçlü olduğunu gösterdi. Hızlı bir
şekilde bütün eğitim kurumlarımız sisteme adapte olabildiler. Arkadaşlarımız, öğrencilerin zarar görmemesi adına var olan eksiklerini gidermiş oldular. Zaten Türkiye online eğitime uzak değildi.
Programlarının bir bölümünü uzaktan eğitim olarak veriyorduk.
Bunu daha da ileriye taşıdık.

writing. However, doing an application by law does not suit
our society. Property owners must fulfill this demand without
waiting for the enactment of the law and by approaching with
common sense. We need to continue this process in a logical
and fair way. We shouldn’t say ‘I’ll get my money, whatever
you do’. We need to keep your customers alive. If you kill your
customer, namely brands, you can neither find a brand to
rent nor sell your product. Our government should support
those working in the franchise sector. Brands are having
trouble paying employees’ wages as well as rents. We expect
support from our state in this regard.

Virüsün ardından eğitim kaldığı yerden devam edebilecek mi?
Yoksa eğitimde de dijital bir dönüşüm mü yaşanacak?
Online eğitim, eğitim sektörünün tamamına hakim olamasa bile
yer bulacak. Örgün eğitimin yeri bambaşka. Ama bir alternatif
olarak belirli derslerin uzaktan eğitimle verilmesi yaşanacak. Koronavirüs sonrasında uzaktan eğitim, eğitimin önemli bir parçası
olacak. Dünya da buraya gidiyor. Türkiye’deki eğitim kurumları bu
dijital dönüşüme ayak uyduramazlarsa varlıklarını sürdüremezler.

Besides being a business person, you are also an academic.
We also want to touch education a little. How does distance
education affect private schools and their staff?
With this crisis, MEB and YÖK quickly took action and
transformed for distance education. This incident showed us
how strong the infrastructure of educational institutions in our
country. All of our educational institutions could quickly adapt
to the system. Our friends have corrected the shortcomings of
the students in order not to be harmed. Turkey was already not
far from the online training. We were providing some of their
programs as distance education. We took this even further.

Türkiye’nin geçtiğimiz akademik yılında uluslararası öğrencilerden 5 milyar dolar girdisi bulunuyordu. Peki koronavirüs eğitim
ihracatını nasıl etkiledi?
Türkiye’de bu eğitim yılında 178 bin yabancı öğrenci bulunuyordu.
Bu öğrenciler kanalıyla Türkiye’ye 2019-2020 yılında 5 milyar dolar
girdi sağlandı. Bu girdinin bir kısmı emlak, bir kısmı perakende, bir
kısmı ulaşım, bir kısmı da turizm gibi sektörlere girdi oluyor. Peki ne
oldu şimdi, bu öğrencilerin yaklaşık yüzde 50’si ülkemizi terk etti.
Bir kısmı terk etme yollarını arıyor. Bunların bir kısmı aidatlarını
ödeyemediler. Dolayısıyla sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Şu anda bu
5 milyar doların yaklaşık 2,5 milyar doları sektöre girebilmiştir. Bu
sıkıntı önümüzdeki yılda da devam edecektir. Çünkü virüsün etkisi hemen sona ermeyecek. Şu an tanıtım da yapamıyoruz. Bütün
üniversiteler, yurtdışındaki fuarlara katılarak tanıtım yapıyorlardı. Şu an tanıtım yok. Türkiye’ye gelen yabancı öğrenci sayısında
düşüş olacaktır. Mevcut öğrenciyi muhafaza etmek bile büyük bir
başarıdır. Önümüzdeki yıl, bu girdi 3 milyar dolarda kalacaktır. Bu
konuda tedbirler alıyoruz. Ticaret Bakanlığımızdan teşvik talebinde
bulunduk. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi’nden yabancı öğrencilerin
ikamesi için kolaylık istedik. Dışişleri Bakanlığı’na vize kolaylığı
sağlanması için müracaatımız oldu. Eğitim ihracatında hedefimiz
15 milyar dolar girdi sağlamak. Dünyadaki eğitim ekonomisi ise 300
milyar dolar.

Will education resume on after vırus? Or will there be a
digital transformation in education as well?
Even if online education cannot dominate the entire education
sector, it will find a place. Formal education has a completely
different place. However, some lessons will be in distance
education as an alternative. The distance education is an
important part of education after coronavırus. If education in
Turkey can not adapt this digital transformation, they can not
alive.
Turkey have $ 5 billion input from international students in
the past academic year. So, how coronavırus affected the
education export?
There were 178 thousand foreign students in Turkey, this year.
$ 5 billion input entered to Turkey thanks to these students in
2019- 2020 years. Some of this input is input into sectors such
as real estate, some in retail, some in transportation and some
in tourism. So what happened now, about 50 percent of these
students left our country. Some of them are looking for ways
to leave. Some could not pay their dues. Therefore there is a
troubled process. Currently, approximately 2.5 billion dollars of
this 5 billion dollars have entered the sector. This problem will
continue in the next year. Because the effect of the virus will
not end immediately. We cannot promote now. All universities
were promoting by participating in fairs abroad. There is no
promote at the moment. The number of foreign students
coming to Turkey will decrease. Even take care of the current
student is a great achievement. Next year, this entry will remain
at $ 3 billion. We take measures in this regard. We requested
an incentive from our Ministry of Trade. We asked the Ministry
of Internal Affairs Immigration Administration to facilitate the
residence of foreign students. We made an application to the
Ministry of Foreign Affairs for visa convenience. Our goal in
education exports is to provide 15 billion dollars input. The
education economy in the world is 300 billion dollars.
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8 YIL SÜRE İLE ERTELENİP,
1 TEMMUZ 2020 TARİHİ İTİBARİYLE
YÜRÜRLÜĞE GİREN KİRA HÜKÜMLERİ
Süleyman Soysal
Avukat

THE RENT PROVISIONS WHICH WERE
POSTPONED FOR 8 YEARS HAVE BEEN
ACTIONED NOW FROM JULY 1ST 2020

As we are aware with the decision taken by the President on the 22.03.20 all executive pursuits were
stopped until the 30th of April 2020 later on by the decision of 27.04.20 this period was lengthened to
the 15.06.20. In the official Newspaper of the 26th of March 2020 some changes were made to certain
laws to come into effect for the period 01/03/2020 to 30/06/2020 and business premise rents which
were not paid during that period would not be a reason for the dissolution of the existing contract nor
the evacuation of the premises. In the light of the changes to that law a person who owed rent to the
proprietor of those premises could not be based on the executive contract dated up to the 15th of June
nor could the proprietor annul the contract and appeal for the premises to be evacuated for non payment
until the 30th of June 2020.
The above detailed changes do not of course bring due rents into a different situation meaning that
these changes should not effect the payment of rents on time.In other words the debt of the people who
owe rents remains. In this case from July 1st 2020 onwards the relationship of the property owner and
the person renting will be brought into a different arrangement so according to the Turkish Debt Laws
for these adjustments what are the conditions and the rights of both proprietor and the person renting
business premises.

Bilindiği üzere 22.03.2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile tüm icra takipleri 30 Nisan 2020 tarihine kadar
durdurulmuş, daha sonra 27.04.2020 tarihli Karar ile de bu süre 15.06.2020 tarihine kadar uzatılmış idi.
26 Mart 2020 tarihli resmi gazete yayımlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile de
01/03/2020 tarihinden 30/06/2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacağına karar verilmiş idi. Yukarıdaki düzenlemeler doğrultusunda
bir kira borcundan dolayı kiralayanın, yani mülk sahibinin, 15 Haziran’a kadar kira sözleşmesinden kaynaklı
bir icra takibi ve 30 Hazirana kadar da kira bedelinin ödenmediği gerekçesiyle sözleşmeyi feshi ve tahliye
talep etmesi mümkün değildir. Bu düzenlemeler kira bedellerinin muaccel hale gelmesine, yani borcun
vadesinde ödenmesi gerektiğine, bir engel değildir. Bir başka deyişle var olan borç baki olup kira bedelleri
işlemeye devam edecektir. Peki, 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle kiracı ve kiralayan ilişkisini neredeyse yeniden
düzenleyecek olan Türk Borçlar Kanunu’nun ertelenmiş maddeleri nelerdir, kiracı ve kiralayana ne gibi hak ve
yükümlülükler getirmektedir?

THE TERM OF THE RENT RELATIONSHIP
In the Debt Law the 323 article states; “The person renting unless he has the written acceptance of the
property owner cannot turn over the premises to another person.The proprietor cannot accept such a
turnover to a different person without true reason. When the proprietor of the premises gives his written
agreement the person to whom the previous person renting there then that person is no longer in the
equation he becomes relieved of his debts. The person who originally rented the premises up until the end
of the rent contract, a maximum of 2 years, is jointly responsible with the new person renting.” As can be
seen in this law the person renting can turn over to a 2nd person. Now for business premises a proprietor
can without a viable reason no longer put a person renting out or escape accepting such a situation.

Kira İlişkisinin Devri
Borçlar Kanunu’nun 323. Maddesine göre; “Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez. Kiraya veren, işyeri kiralarında haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten kaçınamaz.
Kiraya verenin yazılı rızasıyla kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde kiracının yerine geçer
ve devreden kiracı, kiraya verene karşı borçlarından kurtulur. İşyeri kiralarında devreden kiracı, kira sözleşmesinin bitimine kadar ve en fazla iki yıl süreyle devralanla birlikte müteselsilen sorumlu olur.” Görüldüğü üzere
söz konusu madde kira ilişkisinin kiracı tarafından üçüncü kişilere devrini düzenlemektedir. İşyeri kiralarında
kiraya veren artık haklı sebep olmadıkça kira ilişkisinin devrine engel olamayacak ve rıza vermekten kaçınamayacaktır.

GIVING BACK THE RENT CONTRACT PRIOR TO ITS END
According to the 325 th article of the law; “Should the person renting return the property prior to the
conditions of the contract, any expenses occurring in drawing up a new contract or in re- renting are
for a reasonable period the responsibility of the person terminating the agreement, however should the
proprietor take on another new person for the property the original person who rented then left, expenses
occurring for contracts are then not payable. The proprietor when relieved of the expenses involved still
makes use or purposely does not make use of the expense is then responsible to decrease the amounts
from the rent payment amount.” This article finally enables the person paying rent for the business
premises if another viable person is found to take over those premises can without complying with the
contract conditions withdraw and the rent expenses involved can come to an end.

Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi
Kanun’un 325. maddesine göre; “Kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri
verdiği takdirde, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer koşullarla kiraya verilebileceği makul bir süre için devam eder. Kiracının bu sürenin geçmesinden önce kiraya verenden kabul etmesi beklenebilecek, ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulması hâlinde, kiracının kira
sözleşmesinden doğan borçları sona erer. Kiraya veren, yapmaktan kurtulduğu giderler ile kiralananı başka
biçimde kullanmakla elde ettiği veya elde etmekten kasten kaçındığı yararları kira bedelinden indirmekle yükümlüdür.” Bu madde ile artık işyeri kiraları için de kiraya verenin kabul etmesi makul olarak beklenebilecek
yeni bir kiracı bulması şartıyla kiracı sözleşmeyi sözleşme süresine uymaksızın feshedebilecek ve kira ilişkisi
nedeniyle var olan borçları sona erebilecektir.

DISSOLUTION UNDER EXTRAORDINARY
CIRCUMSTANCES-OR FOR IMPORTANT REASONS
The dissolution under extraordinary circumstances occurs in the 331 law which states” Should either of
the persons involved, proprietor or the person renting make the continuation of the contract feel to be
impossible as long as the legal dissolution period is adhered to it can be effected.
“The judge will take into consideration both the situation and the conditions and decide on a financial
termination.” Here for the law that applies to dissolution under the important reasons clause the decision
of the financial settlement is made by the judge and should not be lower than 6 months rent.
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THE BINDING CONTRACT
The substance of the laws clause 340 states” Premises and roofed buildings when contracted out as
business premises, even if it is to the advantage of the person renting and even if the contract states the
person renting owes also for such situations that contract is not valid.”Therefore it can be seen that a roof
or attic having no real value to the person using the business premises can not be charged to that person
and should such a clause be in the contract that contract is illegal. Primarily it should be stated that it
is obvious that additional expenses are not included in the above stated prohibition.However very often
in the renting of premises in Shopping Malls it is often seen that the person renting is faced with bills
for general expenses, or are obliged to keep their premises open to comply with the hours of the Mall,
Prior to decorating premises in the said Malls the person is obliged to receive the approval of the Mall’s
management, the opening time of the premises which were fixed prior to a certain date are not included.
In such situations the contract is binding and the expenses it entails are valid.

Olağanüstü Fesih - Önemli Sebeple Fesih
Olağanüstü fesih üst başlığını taşıyan 331. Maddeye göre; “Taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hâle getiren önemli sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine
uyarak her zaman feshedebilir.” Hâkim, durum ve koşulları göz önünde tutarak, olağanüstü fesih bildiriminin
parasal sonuçlarını karara bağlar.” Kanun maddesi burada önemli sebeple fesih halini düzenlemiş, daha
önceden uygulamadaki 6 aylık kira bedelinden az olmayacak şekilde belirlenen tazminat hususu, durum ve
koşulları göz önünde tutması koşuluyla hakimin takdirine bırakılmıştır.
Bağlantılı Sözleşme
Kanun’un 340. maddesinde “Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin kurulması ya da sürdürülmesi,
kiracının yararı olmaksızın, kiralananın kullanımıyla doğrudan ilişkisi olmayan bir borç altına girmesine
bağlanmışsa, kirayla bağlantılı sözleşme geçersizdir.” hükmü getirilmiştir. Görüleceği üzere konut ve çatılı
işyeri kiraları bakımından kiracının yararı olmaksızın, kiralananın kullanımıyla doğrudan ilişkisi olmayan kiracıyı borç altına sokan sözleşmeler bağlantılı sözleşme sayılarak kesin hükümsüz sayılmıştır. Öncelikle ifade
etmek gerekir ki yan giderlerin bu yasağın kapsamına girmeyeceği açıktır. Bunun dışında alış veriş merkezi
kiralamalarına ilişkin uygulamada sıklıkla görülen, genel giderlere katılma borcu, alış veriş merkezinin açık
olduğu saatler arasında işyerinin açık olması zorunluluğu, işyerinin dekorasyonu konusunda alışveriş merkezi
yönetiminden önceden onay alma zorunluluğu, işyerinin açılışını belli bir tarihten önce gerçekleştirme yükümlülüğü kiralananın doğrudan kullanımıyla ilişkilendirilebilir. Sayılan bu hallerde bağlantılı sözleşme veya
bağlantılı borç geçerli sayılır.
Kiracının Güvence Vermesi
TBK madde 342 uyarınca, “Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmeyle kiracıya güvence verme borcu getirilmişse, bu güvence üç aylık kira bedelini aşamaz.
Güvence olarak para veya kıymetli evrak verilmesi kararlaştırılmışsa kiracı, kiraya verenin onayı olmaksızın
çekilmemek üzere, parayı vadeli bir tasarruf hesabına yatırır, kıymetli evrakı ise bir bankaya depo eder. Banka,
güvenceleri ancak iki tarafın rızasıyla veya icra takibinin kesinleşmesiyle ya da kesinleşmiş mahkeme kararına
dayanarak geri verebilir. Kiraya veren, kira sözleşmesinin sona ermesini izleyen üç ay içinde kiracıya karşı kira
sözleşmesiyle ilgili bir dava açtığını veya icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya yazılı olarak bildirmemişse banka, kiracının istemi üzerine güvenceyi geri vermekle yükümlüdür.” İlgili Kanun maddesine göre
artık güvence (depozito) verme borcu bu bedel üç aylık kira bedelini aşamayacak, güvence bedelleri iki tarafın
rızası veya icra takibinin kesinleşmesi ya da kesinleşmiş mahkeme kararı ile çekilebileceği hükmüne bağlanmış ve bir banka hesabına yatırılması öngörülmüştür. Böylelikle yıllar öncesinde yatırılan depozito, güvence
bedeli enflasyon gibi hususlardan etkilenmeyebilecek, bankada bu bedele faiz işletilebilecektir.
Kiracı Aleyhine Değişiklik Yapma Yasağı
Borçlar Kanunu’nun 343. Maddesine göre, “Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı
aleyhine değişiklik yapılamaz.” Söz konusu maddeye benzer mülga Borçlar Kanunu ve mülga Gayrimenkul
Kiraları Hakkındaki Kanunu’nda da hükümler bulunduğundan bu konuda yeni bir değişiklik olmayacaktır.

THE SITUATION WHEN THE PERSON WHO TAKES
OUT THE RENTAL AND GIVES A GUARANTEE TO THE PROPRIETOR
The TBK in the law 342 warns “Should in the contract there be a clause which has the person renting a
building or a roofed business premise paying a guarantee the amount can not be valued at more than 3
months rent. If it be decided that as a guarantee the person renting shall pay a some of money or give a
valuable paper the person renting can place the money in the bank or the valuable can be put in a bank
depo however he cannot withdraw without the agreement of the proprietor. Then the bank only with the
mutual agreement of the 2 parties involved or when a bankruptcy is declared or when a court case is
decided can return the guarantee. Should the proprietor, within the three months following the end of
the contract date open a case against the person renting or open bankruptcy procedures, but not advise
the bank in writing of such happenings the bank is obliged to return the valuables to the person who had
rented. According to the law on such situations a guarantee (deposit) given can not be more than the value
of 3 months rent, the deposit with the agreement of both parties or when court procedures are completed
or defined the guarantee can be positioned with the condemned and the money should be placed in a
bank.In this manner deposits which were placed in the bank years before are not affected by such things
as inflation as the bank will pay accumulated interest on the said amount.
FORBIDDEN ACTIONS TOWARDS THE PERSON RENTING
In clause 343 of the law it is stated “Apart from the actual rent amount no additional conditions can be
stated which would be to the disadvantage of the person renting.”Similar to the repealed Debt Law and
Premise renting Laws but there is no new change there.
FORBIDDEN CHANGES TOWARDS THE PERSON RENTING
In clause 346 of the law it is stated” Apart from the rent and side expenses no additional expenses can be
taken. Especially in the case of due rent not being paid on time a fine will not be imposed and conditions
cannot be imposed for the other upcoming rents.” With this law coming into being should then the non
payment on time even become a question of obstinacy no additional charges can be enforced as stated
only rent and side expenses.
THE BOUNDARIES TO BRINGING A LAWSUIT
When effecting a court case to bring the rent contract to an end conditions cannot be changed to the
disadvantage of the person renting however nor to the disadvantage of the proprietor that is to both
parties. In other words effecting a warning case would be preferable if this is not possible even should the
person renting be found guilty his rights cannot be limited.

Kiracı Aleyhine Düzenleme Yasağı
Kanun’un 346. maddesine göre “Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemez. Özellikle, kira bedelinin zamanında ödenmemesi hâlinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki kira
bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir.” Bu maddenin yürürlüğe girmesi ile birlikte
kira bedelinin ödenmesinde temerrüde düşülmesi halinde geri kalan tüm kira bedellerinin muaccel olacağına
ilişkin düzenlemelerin geçersiz sayılacaktır. Bu madde ile kiracıya kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir
ödeme yükümlülüğü getirilemeyecektir.
Dava Sebeplerinin Sınırlılığı
Dava yoluyla kira sözleşmesinin sona erdirilmesine ilişkin hükümler, kiracı aleyhine değiştirilemez. Bu madde
ile kiracı aleyhine düzenleme yasağı ve kiracı aleyhine değişiklik yapma yasağı gibi kiracı veya kiralayanın
dava yoluyla kira ilişkisini sonlandırabilmesine imkan sağlayan koşulların sınırlandırılamayacağı belirtilmiştir. Bir başka deyişle örneğin uyarlama davası ile kira bedellerinin uyarlanması, bu mümkün değilse sözleşmeden dönme hakkına sahip olan kiracının bu hakları kiralayan tarafından sözleşmede hüküm bulunsa bile
sınırlandırılamayacaktır.
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MARKA VE FİRMA ADI

TELEFON

HACIOĞLU			

0216 387 30 30

YESEN BURGER		

444 70 30

1453 OSMANLI KAHVE		

0232 202 25 60

HAPPY MOONS 		

0216 302 16 13

ZAİKA			

0850 302 64 60

AKTÜEL EMLAK		

0216 369 99 34

HD İSKENDER		

0212 281 99 96

ZİYAFET ÇİĞKÖFTE		

444 34 05

ALTIN GAYRİMENKUL		

0212 654 17 60

HOT DÖNER		

0850 302 30 93

ZİYAFE KAYSERİ MUTFAĞI

0312 320 58 88

ARBY’S			

0212 310 66 00

J CLUB			

0212 505 35 71

DESTEKÇİ ÜYELER

ASLI BÖREK		

0216 418 25 72

KAHVE DÜKKANI		

0224 246 35 12

ADRES PATENT		

0212 347 89 89

ATASAY			

0212 652 33 66

KARAFIRIN			

0212 696 69 91

AIRBY			

0216 514 50 77

BAY DÖNER			

0232 464 42 35

KASAP DÖNER		

0216 695 11 11

ALİZE MÜHENDİSLİK 		

0212 210 71 21

BAYRAMEFENDİ OSMANLI KAHVECİSİ

0242 244 88 45

KOCATEPE 1949 KAHVE EVİ

0312 424 14 54

ANALİSTİM BİLİŞİM		

0506 503 63 16

BEREKET DÖNER		

0212 771 55 55

KOMAGENE			

0216 367 97 00

ARMİYA YAZILIM		

0554 586 70 01

B-FIT			

0216 700 22 17

LEMAN KÜLTÜR CAFE		

0212 325 05 70

BİDOLU BASKI		

0533 351 52 52

BIG CARMELO’S COFFEE

0216 504 40 61

LITTLE CAESAR’S		

0212 604 14 14

BUCCA GROUP		

0545 554 32 19

BIND CHOCOLATE		

0850 800 24 63

LOKMAKİ			

0541 295 09 09

CLOUD MEDIA		

0212 963 23 76

BİL KOLEJİ			

444 5 245

LORİS PARFÜM		

444 83 45

CYBER			

0850 771 00 00

BİSSE 			

0212 613 97 10

MARMARİS BÜFE 1964		

0216 411 02 66

DESTEK PATENT		

0212 329 00 00

BOLULU HASAN USTA		

0232 328 02 75

MAVIA GAYRİMENKUL		

0212 532 59 38

ENDEKSA			

0850 885 38 85

BURGER KING		

0212 310 66 00

MC DONALD’S		

0212 336 34 00

FRANCHISE & MORE DANIŞMANLIK

0216 349 18 29

BURSA KEBAP EVİ		

0212 690 52 52

MEKTEBİM KOLEJİ		

0212 939 76 00

GOLDEN CITY MEDIA 		

0212 320 00 34

CAFE ITALIANO		

0212 709 60 70

MEMOŞ TANTUNİ		

0216 317 00 33

INFINITY TEKNOLOJİ		

0542 349 19 05

CAKE STATION		

0262 373 35 36

MR. KUMPİR		

0212 347 27 80

IPR DANIŞMANLIK		

0532 347 84 74

CAR WAX			

0216 540 03 48

NALİA KARADENİZ MUTFAĞI

0212 630 06 90

İEF&DANIŞMANLIK 		

0532 643 96 16

CARL’S JR 			

0212 276 19 19

OSES ÇİĞKÖFTE		

444 50 02

K&K HUKUK BÜROSU		

0212 320 68 70

COLDWELL BANKER		

0212 488 00 00

OTANTİK KUMPİR 		

0212 466 62 50

KDM AVM DANIŞMANLIK

0212 269 01 50

CRAKERS PİZZA		

0462 326 15 99

PİZZA HOUSE		

0212 275 77 66

MAPROWORLD		

0212 283 24 41

CHICKY DANY		

0212 366 57 46

PİZZA LAZZA		

0216 987 24 00

MARKA DOKTORU		

0532 232 74 40

ÇİĞKÖFTEM		

444 21 26

POPEYES			

0212 310 66 00

MARKİZ PATENT		

0212 347 62 55

ÇİLEK MOBİLYA		

0224 721 28 66

RE / MAX			

444 27 69

MAXI LOYAL		

0539 933 80 39

ÇÖPS			

0216 383 50 50

REALTY WORLD		

0212 467 22 77

MEDYA FORS		

0212 346 26 26

DAVID PEOPLE COFFEE & FOOD

0216 414 34 34

SALOON BURGER		

0216 633 24 00

MERCAN SİGORTA 		

0216 318 90 20

DEĞİRMEN PASTANELERİ

0216 422 41 01

SAMPİ			

0216 709 18 18

OFFICE 1 SUPERSTORE		

0212 285 46 40

DİLEK PASTA CAFE REST

0212 671 70 34

SBARRO			

0212 310 66 00

OKUR GRUP		

0216 316 91 14

DİLİM BÖREK		

0216 594 55 50

SMALLUX			

0212 318 32 30

OMNI POS SİSTEMLERİ 		

444 66 64

DOMINO’S PİZZA		

0212 280 96 36

STARTKEY EMLAK		

0232 330 53 30

PR DANIŞMANLIK		

0532 347 84 74

DRY CLEAN EXPRESS		

0216 331 10 00

TADITAM ÇİĞKÖFTE		

0216 402 10 47

SOYSAL 			

0212 212 99 70

EF EDUCATION FIRST		

0850 202 10 00

TATLISES ÇİĞKÖFTE		

0212 324 63 63

SOYSAL AVUKATLIK		

0212 223 43 44

EMPA			

0312 231 06 28

TAVUK DÜNYASI		

0216 399 17 80

STRATEJİK İŞLER		

0212 942 87 78

ERA GAYRİMENKUL		

0212 546 70 70

TGM TREND		

444 70 98

SWEET TEMPTATIONS		

0216 417 01 01

ERCİYES BÖREK		

0312 945 06 06

TONTON BABA		

0212 585 22 22

TFC DANIŞMANLIK		

0532 325 47 76

ESSİ GÜZELLİK		

0232 422 08 00

TURYAP			

0212 373 13 00

THE FRANCHISE COMPANY TURKEY 0212 801 31 30

GÖÇMEN BÖREKÇİSİ		

444 4 964

WAFFLE ART		

0224 234 43 31

UNIFO 			

0262 751 33 25

GÖNÜL KAHVESİ		

0216 688 81 10

WILLIAMS CAR CARE		

0216 456 78 45

VERA YAZILIM		

0212 438 30 33
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