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Doç. Dr. MUSTAFA AYDIN 
UFRAD Franchising Derneği 

Genel Başkanı • UFRAD President

Kıymetli Dostlarım,
Bir kez daha Franchise Dünyası dergimizin yeni sayısında sizlerleyiz. 
Dergimizin yeni sayısında sizinle tekrar bir araya gelmenin sevinci ve heye-
canı içerisindeyiz. 
Franchising sistemi ile büyüyen markalarımız artık sadece hizmet 
ihracatında önemli bir oyuncu değil ülke ekonomisinin kalkınması 
ve ülkemizin yurt dışında tanınması içinde önemli bir araç haline 
gelmiştir. UFRAD olarak sektörün sorunlarını ilgili bakanlıklarla pay-
laşarak ve çözüm önerilerimiz ile bu zor dönemde de üyelerimize 
destek sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz.
Biliyoruz, markalarımız çok zor bir yıl geçirdi. Kapanmak zorunda kalan 
markalarımız yüksek kiralar ve vergiler altında kaldılar ve maalesef özellikle 
AVM’lerde yer alan markalarımız ciddi sıkıntılara girdi. Ancak, umudumuzu 
kaybetmiyoruz ve UFRAD olarak Franchise markalarımızı ve yüzlerce lokas-
yonda faaliyet gösteren, on binlerce kişiye istihdam sağlayan sektörümüzü 
güçlü ve ayakta tutmak için çaba gösteriyoruz.  2022 yılında; geçen yıl oldu-
ğu gibi kamu ve sektör paydaşlarımız ile sorunlarımızı dile getirmeye ve çö-
züm önerileri sunmaya devam edeceğiz. Önceliğimiz mutasyona uğrayarak 
maalesef hala devam eden bu zor dönemi en az hasarla atlatabilmek için 
yapılması gerekenleri ilgili mercilere duyurmak ve hayata geçirilmesini takip 
etmek. Ayrıca, yeni dijital ve farklı bu dönemde faydalı uygulama ve iş yap-
ma modellerini üyelerimizle buluşturarak markalarımızın yeni normale ayak 
uydurmalarına destek olmaya devam edeceğiz. Artık biliyoruz ki dijitalleş-
me bir mecburiyet ve bizler de bu değişime ayak uydurmalıyız. Daha fazla 
markamızı UFRAD çatısı altında toplayarak birbirimizden güç almak, daha 
etkin projeler geliştirmek diğer bir hedefimiz. Pandemi aslında hepimizin 
hayatında bir dönüm noktası oldu. Hayatımızın tüm alanları pandemiden 
önce ve sonra olarak ikiye ayrıldı. Elbette Franchise sisteminde de değişim 
kaçınılmaz.  Öncesinde sadece en iyi kalite ve hizmetle yatırımcıları yakala-
yabilen firmalar artık dijitalleşmeyi de başarı hedeflerine eklemek zorunda. 
Tekrar belirtmek isterim ki dijital platformların kullanımı artık bir zorunluluk-
tur. Bu platformları en verimli kullanabilen markalar öne çıkacaktır. Marka-
lar, dijital pazarlamanın tüm kanallarını kullanmalılar. Bu yönde ciddi yatırım 
yapan markalar özellikle daha genç ve dinamik girişimcilere de kolaylıkla 
erişebilecekler. Biz de bu yolda üyelerimize her türlü desteği veriyoruz.
Sizleri de bu yolculukta yanımızda görmekten mutluluk duyarız…

Hepinize sağlıklı günler dilerim…

Dear Friends,

We are once again with you in the new issue of our Franchise World magazine. We are in the 
joy and excitement of meeting with you again in the new issue of our magazine.

Our brands growing with franchising system become not only an important player in 
service exports, but also an important tool for the development of the country’s economy 
and the recognition of our country abroad. As UFRAD, we supported our brands during this 
difficult period by sharing the sectoral problems and solution suggestions with relavet 
ministries and still continue.

We know, our brands had a very difficult year. Some of them had to be closed and suffered 
from high rents and taxes, unfortunately some of our brands especially in shopping malls, 
have been in serious trouble. However, we do not lose hope and as we UFRAD are trying to 
keep strong and standing our brands and industry, which operates in hundreds of locations 
and employs tens of thousands of people.

In 2022; we will continue to offer the problems and solution suggestions with our public 
and sector stakeholders as last year. Our priority is announcing what needs to be done to 
the relevant authorities and following their implementation to overcome least damage 
this ongoing mutated period. In addition, we will continue to support our brands to keep 
up with the new normal by bringing together the application and business models with 
our members in this digital and different process. The other aim of UFRAD is developing 
more effective projects and get strength from each other by uniting more brands under 
the UFRAD roof.

In fact, pandemic became a turning point for all of us. The whole life fields divided as 
before and after the pandemic. Naturally, change is inevitable in the franchise system. 
The brands who catch the investors with only best quality and services before, have to add 
the digitalization to their target strategies. I would like to underline that digital platforms 
using is now a necessity. The brands that use these platforms most efficiently will come to 
the fore. The brands must use the all digital marketing channels. Those who make serious 
investments in this direction will also have easy access to especially younger and more 
dynamic entrepreneurs. We provide all kinds of support to our members on this path.

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

I wish you all healthy days...
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UFRAD 15TH ORDINARY GENERAL ASSEMBLY WAS HELD
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THE 13TH WEBINAR SERIES ORGANIZED BY UFRAD
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HAZİRAN AYINDA, WFC PANDEMIC CALL TOPLANTISI DÜZENLENDİ
WFC PANDEMIC CALL MEETING WAS HELD IN JUNE
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Kontrat Arabuluculuk Av. Arabulucu Özden Yağmuroğlu ve Ali Yüksel & 
Hilmi Özalp Hukuk Bürosu Av. Ali Yüksel’in konuşmacı olarak katıldığı 
webinarda “Covid Sürecinde Anlaşmazlıkların Arabuluculuk ile Çözü-
mü ve Markaların Yasal Hakları”  konuları anlatıldı. 

Katılımcıların da soru cevap şeklinde merak ettiği tüm soruların ce-
vaplandırıldığı webinarda markaların süreçteki yasal hakları geniş 
yelpazede istişare edildi. Franchise işinde yaşanan sorunlar arabulu-
culukla nasıl çözülür?, Devlet işletmeyi kapattığı zaman kiracının kira 
ödememe hakkı doğar mı?, İşletmeye müşteri alma yasağının cezası 
ne, uyulmazsa ne olur? gibi soruların yanıt bulduğu webinar yoğun ka-
tılımcı ve ilgisiyle son buldu. 

Kontrat Mediation Lawyer Mediator Özden Yağmurluoğlu and Ali Yüksel 
& Hilmi Özalp Law Firm Lawyer Ali Yüksel attented the webinar on 
Thursday, May 27. “Resolution of Disputes with Mediation and Legal 
Rights of Brands in the Covid Process” were explained in the webinar. 

The legal rights of the brands in the process were consulted in a wide 
range in the webinar where all the questions were answered wondered 
by the participants. The questions such as “How to solve the problems 
in the franchise business through mediation?, When the government 
closes the business, does the tenant have the right not to pay rent?” 
were answered in the webinar which ended with intense participation 
and interest.

DERnEk hABERLERi • ASSocIATIon nEwS

UFRAD Franchising Derneği tarafından düzenlenen 12’nci webinar da
“Pandemi Sürecinde Markaların Hukuki Hakları Nelerdir?” başlığı ele alındı. 
“What are the Legal Rights of Brands in the Pandemic Process?” title was 
discussed in the 12th webinar organized by the UFRAD Franchising Association.

UFRAD TARAFINDAN WEBINAR
SERİSİNİN 12’NCİSİ DÜZENLENDİ
THE 12TH WEBINAR SERIES WAS ORGANIZED BY UFRAD
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Oldukça geniş katılımın olduğu Haziran WFC pandemi toplan-
tısında gündeme alınan konular üyeler arasında görüşüldü. Bu 
konulardan birisi de UFRAD’ ın gündeme aldığı ‘pandemi sü-
recinde normalleşme ve devlet desteklerinin artık sonlanması 
ile yaşanabilecek sıkıntılar’ idi. Ülkelere göre franchise fuarları 
ile ilgili bilgiler verilen toplantıda, sanal fuarların yaygınlaştığını 
söylemek mümkün. 

Ayrıca hükümetlerin verdiği devlet desteklerinin kalkmasıyla, 
sektörleri neler beklediği konusu da WFC’nin gündem madde-
lerindendi. Yeni üye ülke adayları hakkında da toplantıda bilgi-
lendirmeler yapıldı. Toplantı, tüm üye ülke katılımcılarının dilek 
ve temennileri ile sona erdi. WFC toplantıları yaz boyunca de-
vam edecek.

The issues on the agenda at the June WFC pandemic meeting, which 
had a wide participation, were discussed among the members. One 
of these issues was the “problems that can be experienced with 
the normalization and ending of state support during the pandemic 
process”, which UFRAD brought to the agenda. It is possible to say 
that virtual fairs have become widespread also the countries gave 
their fairs events informations at the meetings. 

In addition, the issue of what awaits the sectors with the removal of 
the state supports given by the governments was one of the agenda 
items of the WFC. Information about the new member country 
candidates was also given at the meeting. The meeting ended with 
the wishes and thanks of all member country participants. WFC 
meetings will continue throughout the summer.

Gündemdeki çeşitli konuların görüşüldüğü WFC Pandemic Call toplantısına katılım üst düzeyde 
oldu. UFRAD tarafından gündeme getirilen ‘Pandemi sürecinde normalleşme ve devlet 
desteklerinin son bulması’ hakkında üyeler görüşlerini açıkladılar.

There were high participation in the WFC Pandemic Call meeting that are various topics on 
the agenda. Members expressed their views on the “normalization and ending of government 
support during the pandemic process” brought to the agenda by UFRAD.

HAZİRAN AYINDA, WFC PANDEMIC
CALL TOPLANTISI DÜZENLENDİ
WFC PANDEMIC CALL MEETING WAS HELD IN JUNE
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Haziran ayı UFRAD Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Bir ön-
ceki Yönetim Kurulu Toplantı kararlarının değerlendirildiği Haziran 
ayı UFRAD Yönetim Kurulu toplantısında sektörel gelişmeler öncelikli 
olarak ele alındı. 

Toplantıda; gerçekleştirilen dernek faaliyetleri, webinarlar, EFF, WFC 
vb. Yönetim Kurulu üyesi olunan kuruluşlarla gerçekleştirilen toplan-
tıların değerlendirmeleri yapıldı. Haziran ayında gerçekleştirilmesi 
planlanan UFRAD 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında Yönetim 
Kurulu üyeleri bilgilendirildi. Tüm üyelerin davetli olduğu Genel Kurul 
toplantısının pandemi şartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirileceği 
belirtildi. Toplantı sonunda son sektörel gelişmelerin markalara olan 
etkileri konuşuldu.

UFRAD Board Meeting was held in June. The previous Board 
Meeting decisions were evaluated and sectoral developments were 
discussed as a priority at the UFRAD Board Directors meeting in 
June. 

At the meeting; association activities, webinars, meetings held 
with the organizations such as EFF,WFC informations were shared 
with the Board Members. Also, they were informed about the 15th 
Ordinary General Assembly Meeting of UFRAD, which is planned to 
be held in June. It was stated that the General Assembly meeting, 
to which all members are invited, will be held in accordance with 
the pandemic conditions. The latest sectoral developments and 
effects on brands were discussed at the end of the meeting.

DERnEk hABERLERi • ASSocIATIon nEwS

UFRAD Haziran Ayı Yönetim Kurulu Toplantısında sektörel gelişmeler ele alınarak,
webinarlar, EFF, WFC vb. Yönetim Kurulu üyesi olunan kuruluşlarla gerçekleştirilen
toplantıların değerlendirmeleri yapıldı.
Sectoral developments were discussed at the UFRAD Board of Directors Meeting 
in June. EFF and WFC meetings, which we are Board Members, and webinars 
were evaluated.

HAZİRAN AYI UFRAD 
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI DÜZENLENDİ
UFRAD BOARD MEETING WAS HELD IN JUNE
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UFRAD, 5 Ağustos  Perşembe günü CarrefourSA Franchise Grup Satış 
Müdürü Sebastian Ponce’ nin konuşmacı olarak katıldığı webinarda, 
hem CarrefourSA’ nın franchising sisteminde hem de pandeminin 
özellikle perakende sektöründe yarattığı olumlu - olumsuz etkile-
rinden bahsetti. Moderatörlüğünü UFRAD Genel Sekreteri Osman F. 
Bilge’nin üstlendiği webinarda perakende sektöründeki mevcut du-
rum, ciro, tedarik zinciri, e-ticaret operasyonlarında oluşan problem-
leri çözmek ve salgın sonrası sürece sağlıklı bir şekilde geçiş yapa-
bilmek için nelere dikkat edilmeli gibi konular ele alındı. Youtube ve 
UFRAD web sitesinde yayınlanan UFRAD webinarları, ilgililerine 7/24 
erişim imkanı sunmaktadır.

UFRAD talked about the positive and negative effects of the 
pandemic, especially in the retail sector, in the webinar where 
CarrefourSA Franchise Group Sales Manager Sebastian Ponce 
participated as a speaker on Thursday, August 5th. The current 
situation in the retail sector, turnover, supply chain, solving 
the problems in e-commerce operations and what should be 
considered in order to make a healthy transition to the post-
epidemic period were discussed in the webinar moderated by 
UFRAD Secretary General Osman F. Bilge. UFRAD webinars 
published on Youtube and UFRAD website and it offers 24/7 access 
for those who are interested.

Gerçekleştirilen 13. Webinar Serisinde Avrupa’nın perakende sektöründe dünya devi,
CarrefourSA yetkilisi ile  “Covid-19 Sürecinin Perakende Sektörüne Etkilerini” konuştu.

Talked about the “Effects of the Covid-19 Process on the Retail Sector” with the 
authorities of CarrefourSA, the world’s giant of the European retail sector in the 
13th webinar series.

UFRAD TARAFINDAN WEBINAR
SERİSİNİN 13’ÜNCÜSÜ DÜZENLENDİ
THE 13TH WEBINAR SERIES ORGANIZED BY UFRAD



Türkiye franchise sektörünün tek çatı kuruluşu olan UFRAD 
Franchising Derneği, 30’uncu kuruluş yıl dönümünü 15’inci 
olağan Genel Kurul Toplantısı ile birlikte kutladı. 

Genel Kurul toplantısı sonrası, Genel Başkan Doç. Dr. Musta-
fa Aydın’ın da katılımıyla, 30’uncu yıl anısına bir pasta kesildi.

Genel Kurul Gündemi
İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Kampüsü’nde 
gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile 
başlarken, Divan Heyeti’nin oluşturulmasının ardından UF-
RAD’ ın faaliyetlerinin anlatıldığı sunum, Yönetim ve Denetim 

UFRAD Franchising Association determined its new 
management with its 15th Ordinary General Assembly. The 30th 
anniversary of UFRAD was also celebrated at the meeting.
UFRAD Franchising Association, the only organization of the 
Turkish franchise industry, celebrated its 30th anniversary with 
the 15th ordinary General Assembly Meeting. The cake was cut 
to commemorate the 30th anniversary with the participation of 
President Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın.

The Agenda Of The General Assembly
The General Assembly held at Istanbul Aydın University Social 
Sciences Campus which started with a moment of silence and the 

DERnEk hABERLERi • ASSocIATIon nEwS

UFRAD Franchising Derneği, 15’inci Olağan Genel Kurulu ile yeni yönetimini belirledi. 
Toplantıda ayrıca UFRAD’ın 30’uncu kuruluş yıl dönümü kutlandı.

UFRAD Franchising Association determined its new management with its 15th Ordinary
General Assembly. UFRAD 30th Anniversary also was celebrated at the meeting.

UFRAD 15’İNCİ OLAĞAN
GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
UFRAD 15TH ORDINARY GENERAL ASSEMBLY WAS HELD
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Kurulu faaliyet raporlarının okunup görüşülmesinin ardından 
onaylanmasıyla devam etti. 

Gündemdeki tüzük değişikliklerinin ve yeni dönem bütçe 
taslağının görüşülüp onaylanmasının ardından yeni Yönetim 
ve Denetleme Kurulu belirlendi.

Yeni Yönetim Kimlerden Oluşuyor
Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın Genel Başkanlığa devam kararının 
alındığı Genel Kurulda, yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden 
oluştu: Doç. Dr. Mustafa Aydın, Ahmet Polat, Osman Bilge, 
Cem Helvacı, Sebastian Ponce, Yaman Yardımcı, Özgür Çe-
tinkaya, Gürkan Donat, Alpay Erüs, Hüseyin Aymutlu, Mu-
hammet Nezif Emek ve Erol Işık. Denetleme Kurulu’na ise 
şu isimler girdi: İlhan Erkan, Süleyman Soysal, Selen Deniz, 
Bedriye Hülya ve Mükremin Özdemir.

National Anthem. The presentation, in which the activities of UFRAD 
were explained after the formation of the Council Committee, 
continued with the approval of the Board Directors and Supervisory 
Board activity reports after they were read and discussed. The code 
changes and the new budget draft on the agenda were discussed and 
approved, the new Board Members and Auditors was determined.

Who are the existing new management?
The decision taken that Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın will 
continue as President at the General Assembly, the new Board 
Directors was composed of: Assoc. Dr. Mustafa Aydın, Ahmet 
Polat, Osman Bilge, Cem Helvacı, Sebastian Ponce, Yaman 
Yardımcı, Özgür Çetinkaya, Gürkan Donat, Alpay Erüs, Hüseyin 
Aymutlu, Muhammet Nezif Emek and Erol Işık. The following 
names entered the Supervisory Board: İlhan Erkan, Süleyman 
Soysal, Selen Deniz, Bedriye Hülya and Mükremin Özdemir.

DERnEk hABERLERi • ASSocIATIon nEwS
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Ağustos ayı UFRAD Yönetim Kurulu toplantısı, UFRAD Yönetim Kurulu Üyesi 
TURYAP ev sahipliğinde Anadolu Feneri Vapuru’nda gerçekleştirildi. Genel 
Kurulun ardından uzun zaman sonra UFRAD Yönetim Kurulu Toplantısı ilk 
kez yüz yüze gerçekleştirildi. Sektörel gelişmelerin değerlendirildiği toplan-
tıda, UFRAD’ın 29 yıldır desteklediği Bayim Olur musun Franchising Fuarı 
hakkında planlamalar istişare edildi.  
Her zaman gündemin en sıkı takipçisi olan UFRAD, ülkemizi yakından ilgi-
lendiren son zamanlarda artan orman yangınları ile ilgili Genel Başkan Doç. 
Dr. Mustafa Aydın önderliğinde başlatılan “Yeşil Vatan Paltformu” projesi hak-
kında bilgilendirildi. 

#BirFidanTümVatan sloganıyla yola çıkılan projede başta 2021 yaz mevsi-
minde yaşanan orman yangınları olmak üzere, doğal afetlerden etkilenen ai-
lelere destek verme noktasında organize olmak, bir tek fidanı kaybetmenin, 
vatan toprağından bir parça kaybetmek anlamına geldiği anlayışıyla, bireyle-
rin çevre sorunlarının önemini kavraması ve bu sorunları ortadan kaldırmak 
üzere önlemler alma bilincine erişmesine sağlayarak, çevre ve iklim sorunu 
konusunda, uzun vadeli, döngüsel ve sürdürülebilir bir yaklaşım sergileyip 
çevreye daha duyarlı ve farkındalığı yüksek bir toplumun oluşturulması he-
deflenmektedir.

UFRAD August Board meeting was held on Anadolu Feneri Ferry 
hosted by UFRAD Board Member, TURYAP. After the General 
Assembly and the new management election, new Board Members 
met face-to-face for the first time after along time. The Franchising 
Fair plans, which UFRAD has been supporting for 29 years, were 
discussed as well as to the evaluations of sectoral developments 
at the meeting. UFRAD, which is always the best follower of the 
agenda, talked about the forest fires, which are closely related to 
our country, and the President Assoc. Prof. Mustafa Aydın informed 
about the “Green Homeland Platform” project initiated under the 
leadership of himself. Organizing to support families affected by 
natural disasters, especially forest fires in the summer of 2021, 
with the understanding that losing a single sapling means losing 
a piece of the homeland, enabling individuals to understand the 
importance of environmental problems and to take measures 
to eliminate these problems, creating more sensitive and aware 
society about the environment by adopting in long-term, cyclical 
and sustainable approach to the issue of environment and 
climate is targeted with the project which started with the slogan 
“#OneSaplingWholeHomeland”.

Ağustos Ayında TURYAP ev sahipliğinde uzun bir sürenin ardından bir araya gelen UFRAD 
Yönetim Kurulu Üyeleri, gerçekleştirilecek Franchising fuarı ve gündemdeki diğer konular 
hakkında görüş alışverişinde bulundu.  
UFRAD Board Members, who came together after a long time, hosted by TURYAP 
in August, exchanged views on the oncoming Franchising Fair and other issues on 
the agenda.

UFRAD YÖNETİM KURULU
AĞUSTOS AYINDA BİR ARAYA GELDİ
UFRAD BOARD DIRECTORS MET IN AUGUST
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UFRAD Yönetim Kurulu Üyeleri Eylül ayı Yönetim Kurulu toplan-
tısını Marmaris Cettia Beach Resort Hotel’ de gerçekleştirdi. 
Yeni dönemde hedeflenen çalışmaların değerlendirildiği top-
lantıda, üyesi olduğumuz WFC, EFF gibi kuruluşlarla gerçek-
leştirilen toplantıların değerlendirilmeleri paylaşıldı. Dernek 
kurumsal faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda sektörel 
gelişmeler istişare edildi. Toplantının ardından Yeşil Vatan Plat-
formu Arama Konferansı’na geçildi.

UFRAD Board Members held their September Board 
Meeting at Marmaris Cettia Beach Resort Hotel. The WFC, 
EFF meetings evaluations, of which we are members, were 
shared at the meeting where the targeted studies in the 
new period were discussed. The sectoral developments and 
association activities were evaluated in the meeting. After the 
meeting, the Green Homeland Platform Search Conference 
was held. 

Marmaris Cettia Beach Resort Hotel’de gerçekleştirilen UFRAD Eylül Ayı Yönetim Kurulu 
toplantısında gündemdeki konular ve önümüzdeki günlerde yapılması planlanan organizasyonlar 
hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 

UFRAD September Board Meeting was held in Marmaris Cettia Beach Resort Hotel,
the views were exchanged on the agenda and the organizations planned to be held in the 
coming days at the meeting.

UFRAD EYLÜL AYI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI 
MARMARİS’ TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
UFRAD SEPTEMBER BOARD MEETING WAS HELD IN MARMARİS
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UFRAD Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın Kurucu Başkan olduğu Yeşil Vatan 
Platformu, ilk konferansını Marmaris’te gerçekleştirdi. Konferansa UFRAD Yönetim Kurulu 
üyeleri de katıldı. 

Kurucu Başkan Doç. Dr. Mustafa Aydın, yangının etkilerini azaltmak amacı ve 7’den 70’e herkesi 
eğitimlerle bilinçlendirmek, yangınlardan etkilenen ailelerin eğitim çağındaki çocuklarına eği-
tim bursları ile destek vermek, bu konuda en geniş toplumsal birlikteliği sağlamak hedefleriyle 
yola çıktıklarını ifade etti. Amaçla-
rının uzun vadeli çözümler üretmek 
olduğunu ifade eden Başkan Aydın, 
“Platform olarak, Marmaris’i hedef 
ilçe seçmiş bulunmaktayız. Çünkü 
Marmaris, doğası çok az bozulmuş bir 
ilçemizdir. Bir sigara izmaritinin nele-
re mal olacağını, ormanın insan haya-
tı için önemini ve kişilerin torunlarına 
bırakacağı miras olduğunu, yeşilin 
vatan anlamına geldiğini anlatamaz, 
bu bütüncül bilinci oluşturamazsak; 
ağacın, toprağın tespit edilip hazır 
hale getirilmesinin hiçbir anlamı 
yoktur.” dedi. 

Konferansta aşağıda yer alan konular konuşularak görüş alışverişinde bulunuldu. 
➤ Okul öncesinden başlayarak bir hayat boyu devam edecek topyekûn
bir eğitim seferberliği başlatılması,
➤ Belirli bir müfredat dahilinde çevre bilincinin öğrencilere verilmesi,
➤ Görsel, yazılı ve sesli yöntemlerle dijital oyunlar geliştirilerek çocuklara “yangını hissettire-
cek” çalışmaların ortaya konulması,
➤ Mevcut şartları göz önünde bulundurarak yönetmelik ve kanunlarda değişikliğe gidilmesi,
➤ Afet anında olaylara daha organize müdahale etmek için afet merkezlerinin daha donanımlı 
ve günümüz teknolojisine uygun hale getirilmesi,
➤ Afetlere kolay ve hızlı müdahale edebilmek için erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi,
➤ Afet yönetimi ile ilgili “ulusal müdahale planı”nın hazırlanması,
➤ Afet yönetim merkezlerinin yazılı ve görsel medyanın doğru kullanımıyla
“medyanın afet yönetiminin bir parçası olduğu” düşüncesini sürece dahil etmesi,
➤ Çevre bilincinin oluşması için yılın bir gününün “Yeşil Vatan Orman Günü” olarak kutlanma-
sı ve halkın duyarlılığının artırılması,
➤ Yaz ve kış okulları ile hem bölgenin tanıtımının yapılması hem de ağaç sevgisinin
oluşturulması gibi konular konuşularak görüş alışverişinde bulunuldu.

UFRAD President Assoc. Prof. Mustafa Aydın is also the Founding President,of Green Homeland 
Platform and the first conference was held in Marmaris. UFRAD Board Members attended to the 
conference.

Founding President Assoc. Prof. Mustafa Aydın stated that objectives set out like to reduce 
the effects of the fire, increase the awaraness with educational informations to whole 
society,support the children of the families affected by the fires with educational scholarships 

and to provide the widest social 
unity in this regard. Expressing that 
their aim is to produce long-term 
solutions, President Aydın said, 
“As the platform, we have chosen 
Marmaris as the target district. 
Because Marmaris is a district 
whose nature is slightly degraded. 
If we can not explain what cigarette 
end will cause,the importance of 
the forest for human life and the 
legacy that people will leave to 
their grandchildren,green means 
homeland If we cannot create this 
holistic consciousness; There is no 

point in determining the tree and the soil and making it ready.” said.

During the conference, the following topics were discussed and views were exchanged.
➤ Starting from pre-school, full education campaign that will continue for a lifetime,
➤ Giving environmental awareness to students within a certain curriculum,
➤ Developing digital games with visual, written and audio methods and presenting studies that 
will “feel the fire” for children,
➤ Making changes in regulations and laws, taking into account he current conditions,
➤ Making disaster centers more equipped to respond to events in a more organized manner and 
adapting it to today’s technology during disasters.
➤ Developing early warning systems to respond to disasters easily and quickly,
➤ Preparation of “national response plan” related to disaster management,
➤ Including the idea that “media is a part of disaster management” in the process, with the 
correct use of written and visual media by disaster management centers,
➤ Celebrating one day of the year as “Green Homeland Forest Day” to raise environmental 
awareness and increasing public awareness,
➤ With summer and winter schools, both promoting the region and creating a love of trees.
Issues such as these were discussed and views were exchanged.

Çevre ve iklim konusunda sürdürülebilir bir yönetim geliştirerek toplumdaki her kesimin
çevre bilinci ve duyarlılığının geliştirilmesi amacıyla arama konferansı düzenlenmiştir.
Ortak akıl yaratmak için düzenlenen konferansta önerileri masaya yatırarak tartışılmıştır. 

The search conference was held in order to develop environmental awareness and sensitivity 
of every segment of society by developing a sustainable management on environment and 
climate. The suggestions were discussed in the conference which provide a common mind.

YEŞİL VATAN PLATFORMU ARAMA
KONFERANSI MARMARİS’TE DÜZENLENDİ
GREEN HOMELAND PLATFORM SEARCH CONFERENCE ORGANIZED IN MARMARIS
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UFRAD ‘ın Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Dünya Franchise Kon-
seyi -WFC- toplantıları,  15 Eylül Çarşamba ve 16 Eylül Perşem-
be günü olmak üzere iki gün şeklinde düzenlendi.  48 Katılım-
cıyı ağırlayan toplantıda, WFC yeni üyelik değerlendirmelerinin 
yanı sıra faaliyet raporları okundu ve değerlendirildi. 

2022 WFC toplantılarının planlamalarının da görüşüldüğü top-
lantıda gündemdeki sektörel gelişmeler paylaşıldı. Toplantının 
ikinci gününde de üyelik gelirleri ve dernek gelirlerini iyileştir-
menin yolları masaya yatırıldı. Ayrıca  Franchise sistemindeki 
işlemlerin dijitalleştirilmesi ve Franchisee üyelik girişimlerinin 
değerlendirilmesi istişare edildi. 

The World Franchise Council -WFC- meetings, which UFRAD is a 
Board Member, were held in two days, on Wednesday,September 
15 and Thursday, September 16. The annual reports were read as 
well as the WFC new membership evaluations evaluated.

The sectoral developments on the agenda were shared, where 
the planning of 2022 WFC meetings were also discussed at the 
meeting. On the second day of the meeting, ways to improve 
membership revenues and association revenues were discussed. 
In addition, the digitalization of transactions in the franchise 
system and the evaluation of franchisee membership initiatives 
were consulted.

Dünya Franchise Konseyi tarafından 15-16 Eylül günlerinde online olarak gerçekleştirilen 
toplantılarda yeni üyelik başvurularının değerlendirilmesi yapılarak faaliyet raporları okundu. 
The new membership applications were evaluated and annual reports were read at the 
meetings held online by the World Franchise Council on September 15-16.

UFRAD, EYLÜL AYINDA DÜZENLENEN VE
İKİ GÜN SÜREN, WFC TOPLANTILARINA KATILDI
UFRAD ATTENDED TWO DAY LONG TO THE WFC MEETINGS
ORGANIZED IN SEPTEMBER
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Pandemi sürecinde iş dünyasının evden çalışmaya adaptasyonunun ne kadar hızlı olduğu-
nu  online eğitimlerin, zoom toplantılarının, ve webinarların ne kadar önem kazandığını, 
ülkemizde ve globalde dijital dönüşümün ne denli hız kazandığını ve ihtiyaçlara göre nasıl 
evrildiğini hep birlikte gözlemlemiş olduk. Markalarımızdan dijital dönüşüme hızlı bir şekil-
de adapte olanların da süreci çok daha kolay ve daha az hasarla atlatabildiğine hep birlikte 
şahit olduk. 

Dijitalleşmeyi yapılan her işe adapte 
etmek mümkün, yeni normalle gelen 
ve belki de pandemi döneminde en 
az iş yapan sektörler ;spor, güzellik 
salonları vb. sektörlerden bu dijital 
dönüşüm periodunu yakalayabilenler 
atağa geçebilir ve rakiplerini geride 
bırakabilir.

Markaların, dijitalleşme olmadan 
herhangi bir gelişim kaydetmesi 
imkansız. Artık insanlar mağazaya 
gitmeden yemek yemek; üniversiteye 
gitmeden eğitim almak, uzaktan em-
lak işlerini halletmek, ev bulmak iste-
yecekler. Günümüzde online fitness 
programları ile hizmet vermeye baş-
layan spor salonları mevcut, insanlar 
hayat koşturmacaları içerisinde çok  
daha kolay bir şekilde ihtiyaçlarını 
karşılamak istemekteler.

Peki dijitalleşme ile hayatımızda neler değişecek ? Sanayide, yönetimde ve bilimsel ve tek-
nik işlerde insan emeğinin daha verimli kullanılacağı veya işlerin otomatik işleyen araçlarla 
yapılacağı bir dönem başlayacak. Bilgi kaynaklarının düzeni, değeri ve hızı artacak, tedarik 
zincirlerinde farklı bir konsepte geçiş yapılırken üretimde bilişim teknolojileri kullanılarak 
farklı üretim modelleri geliştirilecek, evden çalışma çok daha fazla benimsenerek farklı iş 
modelleri gelişecektir. Veri, bilişim temelli yazılımlara yatırımlar artacaktır. Bir ülkeyi istila 
etmek artık topla, tüfekle olmuyor. Markalarınızı yurt dışına açılımlarınızla büyütürseniz 
hem iktisadi hem de kültür yönünden o ülkeyi esir alıyorsunuz. “Markalaşma” bu denli önem-
li, markalaşmaya giden ve uzun vade planlaması gerektiren bu yolda franchising sisteminin 
doğru bir şekilde yürütülmesi ve teknolojiyi yakalamak oldukça önemli. Ekonomisi bağımsız 
olmayan bir ülkenin, tam bağımsızlığından bahsedilemez. Daha çok marka üretmek ve bu 
markaların uç beyleri gibi at koşturması için daha çok çalışmak zorundayız. Dünya gene-
linde birçok marka, Türkiye’de üretim yaptırıyor. Ama o ürünler Türk markası olarak pazara 
sürülmüyor. Biz kendi markamız altında o ürünleri pazarlarsak ülkemize girdi sağlarız. Aksi 
takdirde markaların istilasına uğrar, işin sadece hamallığını yaparız. Markaların uluslararası 
pazarlarda iş yapmalarına ön ayak olmamız lazım. 

Bir marka olmanın yanı sıra, gelişim sürecine katkı sağlayan başka önemli faktörler de var-
dır; sistem için gerekli sermaye tutarı, girişimcinin motivasyonu ve sistemin kaliteli yöneti-
mi gibi. Vasat yönetime sahip bir zincirin gelişmesi asla mümkün değildir.

Bizler de UFRAD olarak daha fazla markamızın yurt dışına açılmasını, Turquality ve marka 
yönetimi programlarına katılmasını her zaman destekliyoruz. Dünya çapında işbirliği içeri-
sinde olduğumuz kurum ve  kuruluşlarda Derneğimiz ve üye markalarımızı temsil etmeye 
devam edeceğiz.

We all witnessed how fast the business world adapt to home office is during the pandemic process, 
how important online trainings, zoom meetings, and webinars became, the digital transformation has 
gained speed in our country and globally and how it has evolved according to the needs.

It is possible to adapt digitalization to every sector. The sectors that came with the new normal and may 
did the least work during the pandemic period ; sports, beauty salons, etc. those who can catch this 

digital transformation can take the 
attack and leave their competitors 
behind.

The brands do not make any 
progress without digitizalition. The 
people anymore will want to eat 
without going to the restaurants, 
get education without going to 
universities, deal with real estate 
problems distant and find a house. 
Today, there are gyms that started to 
serve with online fitness programs, 
people want to meet their needs 
much more easily in their chaos of 
life.

So what will change in our lives 
with digitalization? The period will 
begin in which human labor will be 
used more efficiently in industry, 
administration, and scientific and 

technical works, or the works will be 
done with automated tools. The information resources order, value and speed will increase. While 
transitioning to a different concept in supply chains, different production models will be developed 
by using information technologies in production. Adopting home-office models will increase, more 
different business models will develop. Also, investments in data, based software, informatics will 
increase.

Invading a country is no longer with guns and rifles. If you can expand your brands abroad, will enslave 
that country both economically and culturally. “Branding” is so important, it is crucial to carry out the 
franchising system correctly and to catch up with the technology in this path leading to branding and 
requiring long-term planning. It is not possible to talk about the full independence of a country whose 
economy is not independent. There should be more brands and we have to work harder make these 
brands more successful.

Many brands around the world poduct in Turkey. However, those products are not put on the market as 
a Turkish brand. If we market that products under our own brand, we will provide input to our country. 
Otherwise, we are invaded by brands and and will only be the porter of the business. We need to lead 
brands to do business in international markets.

Besides being a brand, there are other important factors that contribute to the development process 
such as; the required capital amount for the system, the entrepreneur motivation and the quality 
management system. The chain with mediocre management is never likely to improve.

As UFRAD, we always support more of our brands to go abroad and participate in Turquality and 
brand management programs. We will continue to represent our association and member brands in 
institutions and organizations that we cooperate and have close relations around the world.

BAŞKAN AYDIN: FRANCHISING SİSTEMİNDE DİJİTALLEŞME DEVRİ BAŞLADI
PRESIDENT AYDIN: DIGITALIZATION PERIOD IN FRANCHISING SYSTEM
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ALİZE MÜHENDİSLİK’TEN SU SİSLİ FİLTRE: PROMATE MISTIO
A NEW FILTRATION APPARATUS WHICH HAS A WATER MISTING SYSTEM FROM
ALIZE ENGINEERING : PROMATE MISTIO
Alize Mühendislik, su sisli 
filtre Promate MISTIO ile 
kömürlü pişirmeler için 
ideal çözüm sunuyor. 
Alize Mühendislik 
tarafından üretilen 
Promate MISTIO, ileri 
tasarımı ile endüstriyel 
mutfaklarda kullanılan 
katı yakıt kaynaklı pişirme 
gruplarından çıkan 
kirletici partiküllerin 
filtrelenmesi için ideal 
çözüm sunuyor. 
Türk mutfağının 
vazgeçilmez geleneksel lezzetleri çoğunlukla kömürlü ızgaralarda pişirilen 
gıdalardan oluşuyor. Neredeyse tüm yaşam alanlarında bu tarz pişirme yöntemi 
ile hizmet veren restoranlara ve mutfaklara rastlamak mümkün. Ne var ki, bu 
yöntem pişirme sonrasında oluşan kül, kurum, is gibi kirletici partiküller ile hem 
hava kirliliğine neden oluyor hem de filtreleme tekniğini zorlaştırıyor. 

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

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

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

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

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

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

In the Turkish kitchen 
traditional flavours are usually 

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

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

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

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

It can be used together with an electrostatic filter
As this new invention is in essence a step by step system to supply a high performance the 
water misting is produced and designed  to ensure that the misting will not damage the 
electrostatic filters when passed to them.With this new generation canal type water mist filter 
system Promate MISTIO puts an end to the dampness, steam and aerosol based problems 
which presently exist.Because of this method of primarily water misting it also does away with 
the problems that the said dampness,steam,aerosol and electrostatic fibers can cause to the 
electricity.With MISTIO this doesn’t exist.Additionally it eliminates the  negative effects of 
the stated above situations on the cylindrical or cassette active carbon filters. With this new 
generation product, its very high quality, its module shape, its ability to work with additional 
filters and its secure step by step filter technique the Promate MISTIO has introduced new 
methods which are certainly going to change our cooking on coal techniques.
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PIZZA STATION HİKAYESİ THE STORY OF PIZZA STATION
20 yıllık yurt içi ve yurt dışı gıda, ticaret, ihracat, tekstil ve restoran işletmeciliği 
deneyimlerimizi ardımıza alarak 2017 yılında Global Food Station’ı kurduk. Restoran 
işletmeciliğinde yatırımcı tarafını yaşamış olmamız sistemimize büyük güç katmıştır. 
Franchise işletmelerimizin güvende olması ve yüksek karlılıklar sağlaması öncelikli 
ilkemiz olmuştur.

2 yılı aşkın sürede Ar-Ge çalışmalarımızı tamamlayarak 2019 yılı itibariyle franchise 
vermeye başladık. Bugün 5’i merkeze ait olmak üzere 9 restoran ile hizmet veriyoruz. 
Yurt dışında ilk adımı Irak ile başlattık ve master franchise sözleşmemizi imzaladık. Orta 
Doğu, ilerlemeyi düşündüğümüz ilk hedefler arasında. Marka değerimiz bizim en hassas 
olduğumuz noktalardan biridir. Kalite, lezzet ve sağlık bizim için en önemli unsurlardır. 

Pizza Station Franchise Sistemi
İnsan sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda sektörü, günümüzde çok daha fazla 
önem kazanmaya başlamıştır. Pizza Station olarak öncelikli ilkemiz insan sağlığını 
korumaktır! Bu sebeple pizzalarımızı tedarikçi ağından başlayarak, en kaliteli ürünleri 
kullanarak hijyen standartlarına uygun şekilde restoranlarımızda üretip tüketicisi 
ile buluşturuyoruz. Günlük hazırlanan hamurumuz ve kendimize özel formülümüz ile 
hazırladığımız özel pizza sosumuzu Pizza Station misafirlerinin beğenisine sunuyoruz.

Pandemi süreci ile birlikte Dünya hibrit çalışma sistemine geçmiş ve paket servisin 
önemi çok daha fazla artmıştır. Misafirlerimize hızı ve lezzeti bir arada sunuyoruz. 
Pizza Station olarak daima iş ortaklarımızın yüksek ticari kazanç elde etmeleri için 
çalışmaktayız. İşletme başarısının sürekliliğini sağlamak için planlama ve uygulamalar 
yapmaktayız. Bu nedenle Pizza Station, tüm sistemini Dünya standartlarına göre 
belirleyerek sürekli olarak geliştirmektedir.

Düzenli olarak çalışanlarımıza sektör, rekabet, uzmanlık, müşteri memnuniyeti ve 
belirlenen alanlarda eğitimler veriyoruz. Pizza Station olarak yatırımcılarımıza, 
kiralama, dekorasyon, mimari, pazarlama, satın alma, lojistik, tedarik, bilgi işlem, 
insan kaynakları, operasyon alanlarında tecrübeli ve profesyonel bir kadro ile 
destek sağlıyoruz. Ürün tedariki konusunda lojistik süreçleri dahil olmak üzere tüm 
süreci kendimiz gerçekleştiriyoruz. Operasyonel mükemmelliği ve lider pazarlamayı 
destekleyip markamız için sürekli güven oluştururuz. 
Yeni duraklarımızı seçerken uzman bir ekiple lokasyon analiz çalışmaları yapıyor ve 
bölgenin fizibilitesini çıkartıyoruz. 

Mevcut lokasyonlar ile yeni açılacaklar arasında koruyucu sınır mesafesi konusuna 
dikkat edip farklı ticari bölgelerde olmasına özen gösteriyoruz. Sizleri de Pizza Staion 
ailesinde görmek ve birlikte büyümek istiyoruz.

After 20 years of experience domestically and internationally in the food, business, export, 
textiles and restaurant sectors we formed the Global Food Station in 2017. As we had 
lived the restaurant investment situation we knew that it would bring great strength to 
our enterprise so while working to ensure our franchising was secure we also made it a 
principle that our franchisees earned a high profit margin.

After 2 years of work we completed our development R&D and from 2019 onwards we 
began to offer franchises.  Today we have 9 restaurants 5 of which belong to our central. 
Our first step abroad was Iraq where we effected a master franchise contract. That was 
among our plans to enlarge in the Middle East. The value of our brand name is one of the 
most important points for us. Quality,taste and health are our additional most important 
criteria.

The Pizza Station Franchise System
The food sector has now become much more important in modern times as everyone 
knows what we eat plays an important role on our health. At Pizza Station our primary 
principle is to protect people’s health! This is the reason that starting from the supplier 
network we use only the highest quality of ingredients so as to offer the highest standards 
of hygiene when we produce for the guests in our restaurants. Our dough is prepared daily 
and we have our privately formulated pizza sauce which we offer for the enjoyment of our 
guests.

During the period of the pandemic the world changed to a hybrid working system and 
packet service gained importance. We offer to our guests speed and tastiness together. At 
Pizza Station we constantly work to ensure that our partners obtain a high profit. We effect 
ongoing planning and actions to ensure that the business is successful. These are the 
reasons that Pizza Station works all its systems according to world standards.

On a regular basis we educate those working with us on subjects like the sector, the 
competition, the expertise and customer satisfaction. We at Pizza Station support those 
investing with us on renting, decorating, architecture, marketing, buying, logistics, 
supplies, computing, human resources and operations this support is given by our 
experienced and professional teams. On the subject of product supplies everything is 
effected by us. Our operational perfection added to our leading brand name ensures 
complete trust in our brand. While choosing new locations our expert team effects a 
location analysis to determine the feasibility of the district.

We pay particular attention to where existing locations are so that new locations are 
distanced from them and will be in different business districts to them. We at Pizza Station 
would be pleased for you to join our family so that we shall all enlarge together.
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YATIRIMIN 3’TE 1’İNE 9 AY FAİZSİZ TAKSİT İMKANI…
9 MONTH INTEREST FREE INSTALLMENTS FOR 1/3 OF THE INVESTMENT
Döner sektöründe, düşük ürün fiyatları ile satış yaparak sürümden kazanmaya 
çalışan firmaların yanı sıra, kaliteli ve pahalı ürün satan başka bir kesim daha var. Biz 
HOT DÖNER olarak, kendi üretimimiz olan et ve tavuk döneri en kaliteli hali ile son 
tüketiciye en uygun fiyatla satışa sürdüğümüz için daha farklı bir grupta yer alıyoruz.

 35 yıllık başarılı geçmişiyle et piyasasında son derece itibarlı, kaliteyle özdeşleşmiş 
OKSİJEN ET firmasıyla aynı çatı altındayız. Kendimize özel doğal üretim 
tekniklerimizle, hiçbir katkı maddesi kullanmadan piyasanın en kaliteli, lezzetli ve 
hijyenik dönerlerini biz üretiyor ve bu tespitimizi tüketicilerimizden yoğun bir şekilde 
gelen geri bildirimlerle de pekiştiriyoruz.  Çok fazla talep oluyor, çok fazla görüşme 
yapıyoruz, biz de daha detaylı analiz çalışmaları ile bayi adayımızı ve lokasyonu 
seçiyoruz. Hızlı büyüme amacında değiliz, hedefimiz daha dengeli ve sağlıklı 
büyümektir. Açtığımız şubelerin 10 yıldan daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak 
şekilde, doğru noktalara doğru kişilerle, yatırımı 18 ayda geri döndürebileceğimiz 
planlamalar yapıyoruz.

Yeni bayi adayları için çeşitli destek kampanyalarımız var, Yatırım 
miktarının üçte birlik kısmını teminat karşılığı 9 ay vade farksız 
taksitlendirebiliyoruz. Döner işletmesi olarak çalışan iyi lokasyonda 
fakat işi zayıf olan no name şube sahiplerine de dönüşüm destek 
kampanyalarımız mevcut.  Çok tecrübeli bir saha kadrosuyla çalışıyoruz. Güçlü 
bir Eğitim ve denetim sistemimiz var.  Ürün standartlarını tamamıyla merkez olarak 
biz sağlıyoruz. Merkezi tedarik ve lojistik sistemiyle çalışıyoruz. Şubelerimiz kendi 
inisiyatiflerini kullanarak farklı satıcılardan standart dışı ürünler almıyorlar. 

Biz HOT DÖNER olarak pandemi sürecini zarar görerek değil, fırsata çevirerek ciddi 
bir başarı ile sürdürüyoruz. Cirolarımız düşmediği gibi tam aksine yükseliş gösterdi. 
Biz paket servisi pandemi öncesinde de çok başarıyla yapan bir firmayız. Bu dönemde 
biz şubelerimizi yasaların müsaade ettiği çerçevede sürekli açık tuttuk.  Kapatan veya 
paket servis yapamayan çok fazla restoran olduğu için çok farklı bir müşteri kitlesine 
kendimizi gösterme fırsatını yakaladık. Lezzetimiz ve servis kalitemizi deneyen bu yeni 
kitleyi elimizde tutmayı başardık. Dolayısıyla eski müşterilerimizin üzerine pandemi 
döneminde gelenler birleşti ve bizim yeni portföyümüzü oluşturdu. Çoğu bayimizde 
ciromuzu iki katına çıkardık, hatta üç katına çıkardığımız şubelerimiz dahi oldu. 
Hali hazırda ayda 3 ile 4 şube açarak ilerliyoruz. Bu yıl hedefimiz 25 yeni şube açmaktı, 
10 şube Batı Karadeniz ve 10 şube Trakya bölgesine 2 Master Franchise anlaşması 
yaptık. Hedefimizi güncelleyerek 45 yeni şube olarak belirledik. Böylelikle 2021 yılını 
%80 büyüme ile tamamlamış olacağız. 2022 yılında master franchise görüşmelerini 
devam ettirdiğimiz Azerbaycan, Hollanda, Rusya, Belçika ve Afrika ya açılmış olmayı 
hedefliyoruz. 

In the döner sector there are companies which work with low prices and aim to profit by means of volume 
turnover and there are those which sell quality products made from expensive ingredients.We at HOT 
DÖNER differ from the two mentioned groups we serve our own products of meat and chicken döner 
made from the highest quality of ingredients and offer this to every one of our customers at extremely 
feasible prices. We work under the same auspices as the OKSİJEN ET company which is well known for 
its successful 35 years of work and which has a name equated with respect.Our products are effected by 
our private natural production methods, we include no additives and we produce the most high quality, 
the tastiest and the most hygienic döner in the sector.This conclusion has also been hugely confirmed by 
our customers. We are receiving so many applications and are effecting so many meetings after which 
we effect a more detailed analysis of our franchise applicants and in the choosing of the position of 
the premises.Our intention is not simply to rapidly enlarge we intend to move in a balanced and healthy 
manner.We wish for our branches to have rather than 10 years of business a much longer lifetime and we 
effect openings under our planned methods those being with the right candidates in the right positions 
resulting in an 18 month period of return of investment.Our other two important conditions for investors 
is their having the financial strength and the correct mentality for our sector. We work with our very 
experienced field teams.
We have various support campaigns for new dealer candidates. We pay one-
third of the investment amount in 9-month installments with no interest in 
return for collateral. We also have conversion support campaigns for the 
owners of no-name branches in a good location, but with weak business, 
working as a doner kebab business.

We have strong systems for both education and for controlling.The standard quality of our 
products is totally ensured at our central.Our systems for ingredient buying and logistics is also 
centrally worked.Our branches do not have the right to buy provisions under their own initiatives 
from any other sources. During the period of the pandemic we at HOT DÖNER are not being faced 
with losses on the contrary we have turned this period into a great success.Our volume didn’t 
decrease on the contrary it showed a high increase.Prior to the pandemic we were a company 
which was working well with our packet services.We remained open whenever the law permitted. 
Also those companies which had to close or which did not have home services resulted in our being 
able to introduce ourselves to totally different new customers.Now we are successfully keeping 
these additional new customers as they have greatly appreciated our flavors and the quality of 
our services and in this way to our old customers we have added these new ones and formed our 
today’s portfolio.Most of our branches have doubled their sales volumes we even have some which 
have trebled it. Currently we are opening 3 or 4 new branches monthly. Our aim for this year is to 
open 25 new branches,10 in the West Black sea regions,10 in the Thrace region and we have already 
effected 2 Master Franchises.Resulting in the number of our new branches being rectified and 
brought from 25 to 45.In this manner we shall be creating an enlargement of 80% in 2021.In 2022 
we shall continue to hold meetings for Master Franchises and open in Azerbaijan, Holland, Russia, 
Belgium and Africa.

HOT DÖNER, YATIRIMINIZ 18 AY’DA GERİ DÖNER.
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KAYLA GURME GIDA SANAYİ 
THE KAYLA GURME FOOD INDUSTRY
Kayla Gurme, insanlara yeni tatları ve lezzetleri ulaştırmak gayesiyle 2015 yılı başlarında 
“karadut suyu” ile başladığımız yolculuğumuzda, Geçen 6 yıllık bu süreçte ürün 
yelpazemizi yaklaşık 130 farklı çeşit ürün gamına ulaştırdık. Müşterilerimizin talepleri 
doğrultusunda çeşitlendirmeye devam etmekteyiz. 2015’te öncelikli hedef olarak 
kafe, restoran ve hotel grubu müşterilerini dikkate alarak yaptığımız çalışmalara daha 
sonrasında ise piyasa taleplerini de gözeterek perakende ve online satış alanına girme 
çalışmalarına hız verdik. Ürünlerimizin tamamını İzmir’de bulunan 1500 metrekare 
kapalı 1000 metrekare açık alanı olan fabrikamızda gerçekleştiriyoruz. Diğer tüm 
operasyonel işlemler ise İstanbul’da bulunan Merkez ofis ve depolarımız aracılığıyla 
gerçekleştirmekteyiz. Başta Türkiye olmak üzere Dünya’ya karadut ve benzeri farklı özel 
ürünleri ulaştırmak gayesiyle 
çıktığımız yolculuğumuza hız 
kesmeden ve emin adımlarla 
devam ediyoruz.

Karadut orjinli ürünlerle dikkat 
çeken bir firmayız. Çünkü 
karadut bu işe giriş hikâyemizin 
meyvesi oldu. Limonata her yerde 
bilinen ve tüketilen bir ürünken 
alternatif bir ürün olarak karadut 
suyu neden tüketilmesin diye 
düşündük. Karadut gündelik 
hayatımızda sadece elimizde 
leke bırakan bir meyve olarak 
bilinirken daha farklı lezzetlerle 
bu ürünü birleştirerek yeni 
tatlar oluşturup insanların 
beğenisine sunduk. Karadut 
bizim hikâyemizin başlangıcı 
noktası olduğu için genel olarak 
karadut orjinli ürünler üzerine 
yoğunlaşmayı uygun bulduk. 
Portföyümüz Doğal Meyveli 
Çaylar, Doğal Bitki Çayları, Doğal 
Meyve Çayları, Soğuk İçecekler, Lokumlar, Sıcak İçecekler ve Kahvelerden oluşmaktadır. Bu 
ürünlerimizi farklı gramajlarda müşterilerin beğenisine sunmaktayız. Kayla Gurme olarak 
mevcut müşteriler ile kurulan ilişkilerimizde,  güvene dayalı ve iki tarafın da kazanacağı 
ticari bir ilişki, çağdaş pazarlama anlayışımızın temel dayanağıdır. Günümüz pazar ve 
müşteri davranışlarını göz önünde bulundurduğumuzda perakende sektörü giderek daha 
da hızlanan, esneklik ve çeviklik gerektiren bir yapıya dönüşmüştür. Bu yapıya etkili bir 
şekilde uyum sağlayabilmek adına firmamız farklı kanallardan müşterilerine ulaşmaktadır.
Önümüzdeki yıllarda sektörümüzle ilgili fuarlara katılmayı ve yeni bağlantılar kurarak yurt 
dışı satışlarımızı artırarak devam etmeyi düşünmekteyiz. Kayla Gurme olarak ilk 
yurt dışı ihracatını Suudi Arabistan’a yapan firmamız daha sonra ise Birleşik Arap 
Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan, Amerika, Almanya, Hollanda, İngiltere, Belçika ve Fransa’ya 
ürün tedarikine başlamış ve bu yönde çalışmalarına devam etmektedir. Kayla Gurme olarak 
kısa vadede hedeflerden ziyade uzun vadede proje odaklı çalışmalar yaparak global bir 
marka olma ideali içerisinde çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Ürünlerimizi çeşitlendirerek 
yeni ekipman ve makineleşme anlamında yatırımlarla alt yapımızı daha da güçlendirerek 
kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu minvalde önümüzdeki yıllarda uluslararası 
fuarlara katılımlarla firmamızın bilinirliğini arttırarak yurt dışı satışlarımıza ağırlık 
vereceğiz.

We wished that people could enjoy new tastes and flavors and so at the beginning of 2015 
we began our journey with “black mulberry” syrup, however over the following 6 years 
we have introduced other products and now we offer 130 different choices. As our clients 
are still asking for even more products we are effecting them.When we began in 2015 we 
aimed for cafes, restaurants and hotel groups however seeing also the requests from the 
sector we have also introduced retail and online sales.Our total production is effected in 
Izmir in 1500sq.m closed premises and 1000sq.m open position.All our other operational 
activities are effected from our Istanbul Central office and warehouses. We set off with 
the intention of reaching clients first in Turkey then in the world. We continue working 
non stop to have our special black mulberry and similar other products reach our clients 

and continue to do so with sure 
strong steps.

We are a company which 
attracts attention with our 
black mulberry based products. 
Actually black mulberry is 
the reason for our starting.
We thought about lemonade 
which is known and drunk by 
all and asked ourselves why 
black mulberry shouldn’t be. 
Previously we had known it 
only as a berry which left stains 
but when combined with other 
things it becomes new and 
enjoyable and this is what we 
offered. As black mulberry was 
the start for our formation we 
believe that all our products 
should include it and we 
specifically gave our attention 
to this. In our portfolio we have 
Natural Fruit Teas, Natural 
Herb Teas, Cold Drinks, Turkish 

Delight, Hot Drinks and Coffees.We offer these to clients in different weights.Kayla Gurme 
has formed links with its present customers which are based on trust, profit for both and 
an understanding of the modern market.In today’s market one must keep in mind the 
actions of the customers and for the retail sector act more rapidly, show flexibility and 
agility this is what is now needed.Our company under the mentioned conditions reaches 
customers by many different channels. In upcoming years we wish to participate in fairs 
which are of interest for our sector so as to effect contacts with more clients abroad and 
so boost our sales. We at Kayla Gurme effected our first international export to Saudi 
Arabia and have contacts with the United Arab Emirates, Kuveyt, Lebanon, USA, Germany, 
Holland, England, Belgium and France. Our company rather than effecting short term 
business prefers long term so as to become a global brand, with this as our ideal we 
widen our choice of products, invest in new equipment and machinery and strengthen 
our foundations we follow this path with determination and we will attend the upcoming 
fairs so that our brand becomes well known and fix our attention on forming partnerships 
abroad. Additionally in Turkish retail we plan to franchise Kiosks /Kayla store points in 
Central positions and in Shopping Centers in this way we shall enlarge our network. We 
also intend to improve our on line sales channel to have it totally up to date as well as 
adding new ones.
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Will you please tell 
us briefly about Little 
Caesars?
The brand was formed in 1959 by 
Mike and Marion llitch in Michigan 
in the USA.Presently the brand 
has near to 6 thousand branches 
spread through 5 continents.In 
our country the brand under the 
auspices of Çelebi Holding has 
been active since 1996. Presently, 
we are getting together with pizza 
lovers with our team of 1700 people 
in 16 different cities.” Our brand 
has a major difference to others 
in the sector: we do not use frozen 
or even weekly dough in all our 
branches we use fresh daily dough.

In America for the last 14 years we have been chosen as “ the brand which best gives value for money “.

Will you tell us about the vision, the mission and the product of Little Caesars?
Our main mission is to serve pizza lovers each day with our made daily dough, our real mozzarella cheese 
and our special Sezar sauce which result in our pizzas being as tasty as if they had been home cooked. 
While continuing our work we are constantly renewing ourselves and our goal is to serve more people 
in more countries with pizza that suits their palates.From this point of view we in Turkey are known as 
the inventors of firsts.In Turkey we introduced Nefis Kenar (Superb Tastiness) in 2020 they continued to 
be  the leading sales points. Additionally prior to the pandemic we began to offer our Sezar Meat Doner a 
superb example of our products.During the pandemic this became famous as the most ordered food from 
our range taking a 17% figure of our sales.This is of great interest as something we had set up which was 
not intended to be a main product became the one of choice.

Will you tell us of your goals for 2021 and of opportunities for franchisers?
We intend to open 15 new branches by the end of 2021 so that our enlargement will be location based. 
Everything included investment with us is 850  thousand TL+KDV. The return of investment is 36 months.
Even during the pandemic- including the no going out-we continued our services and so became a brand 
bringing in ready cash and at the end of 2020 we had opened 14 new branches and so completed that year 
in a very successful manner.
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LITTLE CAESARS PIZZA

Kısaca Little Caesars’ı anlatabilir misiniz?
Little Caesars Pizza, 1959 yılında Mike ve Marian Ilitch tarafından ABD’de Michigan’da kuruldu. 
Günümüzde 5 kıtada 6 bine yakın şube ile hizmet veriyor. Ülkemizde ise, 1996 yılından bu yana 
Çelebi Holding yönetiminde faaliyetlerine devam ediyor. Şu anda 16 kentte 1.700 kişilik bir ekip ile 
pizzaseverlerle buluşuyoruz. 
En önemli farkımız; donmuş ya da haftalık hamur değil, şubelerimizde her gün taze ve günlük hamur 
kullanmamız. Son 14 yıldır Amerika’da “ödenen paranın karşılığını en iyi veren marka” seçiliyoruz.  

Little Caesars olarak vizyonunuz, misyonunuz ve ürünlerinizden bahsedebilir misiniz?
Little Caesars olarak pizzaseverlere, günlük taze hamurumuz, gerçek mozzarella peynirimiz ve özel 
Sezar sosumuz ile hazırladığımız ev yapımı kadar lezzetli pizzalar ulaştırmak en büyük misyonumuz. 
Faaliyet gösterirken de kendimizi sürekli yenileyerek, daha farklı ve daha ülkemiz insanının damak 
tadına hitap eden lezzetlere ulaşma vizyonumuzla hareket ediyoruz. Bu anlamda da Türkiye’de ilklerin 
mucidi olarak anılıyoruz. Ülkemizde Nefis Kenar’ı pizzaseverlerle ilk tanıştıran şirketiz ki Nefis Kenar, 
2020’de satışlarımız içerisindeki liderliğini korumaya devam etti. 

Ayrıca pandemiden daha önce çıkardığımız Sezar Et Döner’imiz de ülkemiz için ürettiğimiz ürünlere 
en güzel örneklerden biri. Özellikle pandemi döneminde efsane oldu. Sezar Et Döner, ürün gamımızda 
yüzde 17’lik bir paya ulaştı ki bu bizim sektörümüzde ana ürün olmayan bir başlangıç ürününün 
gördüğü en yüksek tercih edilme oranı oldu. Ayrıca yine ülkemize özel bir lezzet olan Pide de Pizza’yı da 
misafirlerimiz ile buluşturduk. Bu ürünümüzün dışı ramazan pidesi içinde ise eşsiz Sezar lezzetimiz var. 
“Pide de Pizza” ürünümüzü peynirli, sucuk peynirli ve pastırmalı karışık olarak 3 farklı içerikle çıkarttık.

Little Caesars Pizza Türkiye için 2020 yılı nasıl geçti?
2021’in ilk altı ayında nasıl bir tablo elde ettiniz?
Tüm gıda sektörünü olumsuz etkileyen pandemi etkisindeki 2020’de bile bir önceki seneye göre yüzde 
29 satış artışı sağladık ve tüm şubelerimizde online sipariş ve al-götür sistemini mükemmel bir şekilde 
sürdürdük. 2021’in ilk 8 ayında ise aynı şube adedi bazında satışlarda toplam yüzde 45 büyüme, web 
sitesi ve mobil aplikasyon satışlarında ise yüzde 49 artış kaydettik. Bütün bunların ışığında küresel bir 
krizin ortasından büyüyerek geçtiğimizi söyleyebilirim. Online sipariş ve gel-al hizmetimizin hızıyla 
yatırımcılarımıza kazandırmaya devam ettik. Bunu yaparken kalite ve yenilikçilikten de ödün vermedik 
ve sektör ortalamasının çok üstünde bir müşteri sadakat puanı elde ettik.

Başarımızda sektörün önünde olan dijital dönüşüm hızımızın ve şirketimizin çevik yaklaşımlarının da 
payı var. Nitekim dijitaldeki yenilikçi uygulamalarımız ve dijital dönüşüm hamlelerimizle birçok ödül 
de aldık. Little Caesars Türkiye olarak 2020’de İstanbul Marketing Awards 2020’de 6 Ödül, Social Media 
Awards 2020’de 2 Ödül (Gümüş ve Bronz), Felis Ödülleri 2020’de 4 ödül ve Kristal Elma 2020 Ödülleri’nde 
Kristal Ödül olmak üzere toplam 13 ödül kazandık. 2021’de Mixx Awards Türkiye’den 2 ödül ve Türkiye 
Lider Marka Ödülleri 2021’de “Yılın Pizza Markası Ödülü”nün sahibi olduk. Son olarak da Altın Örümcek 
Ödülleri 2021’de Dijital Pazarlama – Online Reklam kategorisinde birinci, Dijital Pazarlama – Entegre 
Kampanya kategorisinde ise üçüncü olarak toplamda 18 ödülün sahibi olduk.

2021 büyüme hedeflerinizden ve franchise fırsatlarınızdan da bahsedebilir misiniz?
2021 yılının sonuna kadar 15 yeni şube açmayı ve böylece lokasyon bazlı büyümemizi franchise 
ağırlıklı şubeler olarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Her şey dahil franchise açma yatırım maliyetimiz 
850 bin TL + KDV’dir. Little Caesars Pizza franchisee’leri yatırımlarını 36 ay içinde geri alıyorlar. Bu 
hızda bir geri dönüş ve yüzyılın en büyük krizinde test edilmiş düşük risk avantajımız markamıza olan 
girişimci ilgisini yüksek tutuyor. Salgın dönemi boyunca hiç kapanmadan – sokağa çıkma yasağı 
olduğu dönemde dahi- hizmet vermeye devam eden ve nakit getirisi olan bir marka olduğumuz için; 
sonuçta 2020’de 14 yeni şube açılışı gerçekleştirdik ve hedeflerimizi büyük bir başarıyla tamamladık. 
Devamında da her alanda destekleyici bir küresel politika çerçevesinde iş ortaklarımızla birlikte 
büyümeyi planlıyoruz.

“1996 yılından bu yana Çelebi Holding yönetiminde faaliyetlerine devam ediyor. 
Şu anda 16 kentte 1.700 kişilik bir ekip ile pizzaseverlerle buluşuyoruz” diyen Little Caesars 
Türkiye Genel Müdürü Banu Arıduru sorularımızı yanıtladı. 
The General Manager of Little Caesars Turkey Banu Arıduru answered our questions and said: 
“We have been working under the auspices of Çelebi Holding since 1996. Presently, we are 
getting together with pizza lovers with our team of 1700 people in 16 different cities.”
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İSİMLER TAKLİT EDİLİR, LEZZETLER ASLA…
NAMES CAN BE COPIED… BUT FLAVOURS NEVER
1964 yılından bu yana sıcak, samimi ortamı ve bilinen tescilli lezzetlerimizle artık sadece 
büfelerimizde değil, hastane ve okul kantinleri (ilk, orta, lise, üniversite), marketler ve ev 
siparişleri hizmetimiz başlamıştır. 
Marmaris Büfe imalathanesi olarak 57 yıllık tecrübemizle hiçbir katkı maddesi kullanmadan 
ürettiğimiz Hamburger köftesi, Ev Yapımı Izgara Köfte, Amerikan Salata ve Özel Sosumuzu artık 
imalathanemizden sipariş verebilirsiniz.  Ürünlerimiz %100 dana etinden üretilmektedir ve hiçbir 
katkı maddesi yoktur. Siparişleriniz için Marmaris Büfe imalathanesine 1 gün önceden sipariş 
vermeniz gerekmektedir. 

Türkiye’de ilk ruhsatlı imalathaneye sahip olan yerli fast food markası olan Marmaris Büfe 
1964 İşletmeleri, ürünlerini Türk Gıda Kodeksi’ne ve Et – Et Ürünleri Tebliği’ne uygun olarak 12 
derecelik ortamda; veteriner hekim ve gıda mühendisleri kontrolünde imal etmektedir. İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğü TR34-0246 İşletme onay numarası ile hizmet vermekte olup, rutin olarak 
denetlenmektedir. İşletmemiz HACCP şartlarını sağlamış 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 Sertifikası’na sahiptir. İmalatta kullandığımız tüm ürünler %100 Dana etinden 
yapılmakta ve rutin olarak laboratuvar ortamında analiz ettirilmektedir. Bayilerimiz, gıda 
mühendislerimiz ve denetim ekibimiz tarafından denetlenmekte, gerek görülen durumlarda 
cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Büfelerimizde kullanılan özel hamburger köftesi, özel sos, 
özel amerikan salata, özel ızgara köfte ürünleri imalathanemiz tarafından kendi bünyemizde 
üretilmektedir.

We have been in action since 1964 with our friendly atmosphere and our registered 
flavours but we are not only in our kiosks we serve also in hospital and school canteens ( 
primary, middle, lise, university) and presently we have begun home deliveries.

In the Marmaris Kiosks production center with our 57 years of experience we make our 
Hamburger köfte, our Home Made grilled köfte and our Amerikan Salad which has our own 
special sauce. Our products are totally without additives and made from 100% calf meat.
Now it is possible to give an order to that center for next day delivery.

In 1964 Marmaris Büfe was the first company to have a licenced Food producing unit. 
Products are made under the Turkish Food Codex and in the 12 degrees temperature 
Notification for Meat and Meat Products; Veterinary and Food Specialists are present to 
control.From the Province Harvesting and Forestry Board we have the TR 34-0246 right to 
produce and we are controlled by them on an ongoing basis.Our production works under 
the HACCP and we also have the Certificates of the TS-EN ISO 22000-2005 Food Security, 
the TS EN ISO 9001-2015 Quality Management Certificate, the EN ISO 10002-2014 Customer 
Satisfaction Certificate and the Helal Certificate.All our products are made from 100% 
Calf meat and it is routinely laboratory analyzed.Our dealers are checked by our food 
specialists and check teams and should the necessity arise fines are imposed.Our kiosks 
use only our special hamburger köfte,our special sauce, our special Amerikan salad and 
our special köfte products all which are produced only by us.

Değerler 2000 kcal/gün üzerinden hesaplanmış olup cinsiyete, yaşa, fiziksel aktiviteye ve diğer faktörlere göre değişiklik 
gösterebilir. Marmaris Hamburger ve Izgara Köfte için vakumlu ambalajda 0 derece – 4 derece de raf ömrü 4 gün, derin 
dondurucuda (-18 derece) 3 ay saklayabilirsiniz. Çözüldükten sonra tekrar dondurmayınız. Belirtilen raf ömrü, uygun saklama 
koşullarında, orijinal ambalaj açılmadığı sürece geçerlidir. İmalathanemizde 12 derecelik ortamda üretim yapılmaktadır. 
Pişirerek tüketiniz. (En az 72 derece)
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35 YILLIK TECRÜBE: ORTAKÖY KUMPİRCİSİ 
35 YEARS OF EXPERIENCE: ORTAKOY KUMPIRCISI
Ortaköy Kumpircisi, kumpiri ilk bulan ve imal eden firma olduğu bilinmektedir. 
Ortaköy Kumpircisi, kumpir ve waffle alanında 1986’dan beri hizmet vermektedir. 
Ulusal alanda markanın güvenirliğini arttırırken, uluslararası alanda da kumpir ve 
waffle ürünlerini dünyaya tanıtarak 1986 dan beri milyonlarca müşteri ağırlamıştır. 
Geleneksel kültürümüze ve değerlerimize bağlılığımızı kaybetmeden, 35 yıllık 
geçmişimizle, sizlere orijinal kumpir ve waffle lezzetlerini yaşatmaya devam ediyoruz.

 Ortaköy Kumpircisi olarak, müşterilerimize geniş bir ürün yelpazesi sunmaktayız. 
Mezelerden, şarküteri grubuna, deniz ürünlerinden, şekerlemelere; çikolatalardan, 
sütlü tatlılara ve dondurmalara kadar zengin ürün çeşitliliğine sahibiz. Ürünlerimizde 
kullanılan hammaddeler 1. kalite olup, işinde uzman ustalar tarafından el emeği ile 
üretilmektedir. Ürünlerimizde glukoz yerine şeker pancarı, gıda boyası yerine ise doğal 
kök boyası ve doğal meyve özlerini tercih etmekteyiz. 

Geleneksel lezzetlerimizle birlikte günümüzün damak tadına uygun ürünler 
çıkartmaktayız. Tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkarak, müşterilerimize en iyi 
kalitede hizmet sunmaya özen gösteriyor ve müşterilerimizin memnuniyetine çok 
önem veriyoruz. Güvenilir marka algımızı koruyarak, ulusal ve uluslararası alanlarda 
faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

As is known the ORTAKOY KUMPIRCISI was the first company to discover and produce 
the kumpir. The brand has been in the kumpir and waffle sector since 1986. Domestically 
confidence has grown more and more in our brand which has also introduced kumpirs 
and waffles to the world. Since its starting in 1986 it has served millions of customers. 
Our company has never deviated from our traditional cultures and values. We, with our 
35 years of experience continue to have customers enjoy the original kumpir and waffle 
tastiness.

ORTAKOY KUMPIRCISI offers to its customers a wide range of products. From the 
appetizers, the delicatessen, the sea foods and onto the sweets, chocolates, milk sweet  
desserts and the ice creams we have such a wide range. The raw ingredients for our 
products are all of first class quality and are hand produced by our master cooks. In our 
products we use beetroot sugar rather than glucose, natural root coloring rather than 
food coloring and prefer to use true fresh fruit.
In addition to our traditional flavours we make products which suit our palates. In 
conjunction with our historical and cultural roots we always take great care to give our 
customers very good service as we on principle attach great importance to customer 
satisfaction. We shall continue to work as a really trustworthy brand as we continue our 
activities here and abroad.



00EYLÜL SEPTEMBER 2021



40 EYLÜL SEPTEMBER 2021

AkTÜEL • cURREnT

CAMELLIA COFFEE YENİ İŞ ORTAKLARI İLE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR… 
CAMELLIA IS TAKING MORE PARTNERS AS IT CONTINUES ITS ENLARGEMENT…
Ortalama 24 ayda geri dönecek yatırım avantajı, uygun yatırım ve işletme 
maliyetleri ile siz de Camellia Coffee franchisee’si olarak kendi işinizin patronu 
olma fırsatını yakalayabilirsiniz.

Camellia Coffee; Zincir kahve evleri anlayışıyla özgür ve rahat ortamı, butik kahve 
evi anlayışıyla da nitelikli kahveyi birleştirerek, gün boyu sağlıklı yiyeceklerin 
sunulduğu, CoffeEatery konseptini konuklarına sunuyor.

Özel kavrulmuş nitelikli kahve çekirdeği ile kahvenin başrolde olduğu Camellia 
Coffee, özel olarak harmanladığı dünyanın en özel çaylarından geleneksel ve batı 
tarzı kahvaltılara, günün her saatine uygun yiyeceklerden sağlıklı atıştırmalıklara 
ve vegan yiyecek alternatiflerine kadar kendine has bir menü sunuyor.
Camellia Coffee’da, masaya servis, al götür ve self servis hizmetleri hibrit olarak 
bir arada sunuluyor. “Casual Service” olarak belirledikleri hizmet anlayışı, 
konuklarının ilgi odağını bozmadan ve alışkın oldukları servis şekliyle hizmet 
akışını sağlıyorlar. 

Camellia Coffee, #BirKahveBirMama projeleri ile
can dostlarımızı da unutmuyor

Camellia Coffee şubeleri, ev rahatlığında tasarladığı sıcak mimarisiyle, arkadaş 
buluşmalarından iş toplantılarına, nitelikli kahve eşliğinde kitap keyfi yapmaktan 
sağlıklı yiyecekler yemeye kadar birçok amaç için ziyaret edilebilecek mekanlardır.

Sürdürülebilir bir büyümenin, doğru alt yapının yanı sıra doğru yatırımcılarla 
olacağı bilinciyle, tüm deneme ve alt yapı çalışmalarını tamamladıktan sonra ilk 
şubesini Şubat 2020’de Beylikdüzü Beykent’te açmıştır. Pandemi şartlarına rağmen 
Temmuz 2020’de 2. Şubesini Yeniköy Sahil’de ve 3. Şubesini de Büyükçekmece Sahil 
’de açarak büyümesine devam etmiştir. 

Marka Kurucusu Kerem Çiftçi; ‘’2022 yılında büyüme stratejimiz doğrultusunda 
Mağazacılık kadromuzu alanlarında uzman kişiler ile daha da güçlendirdik. Şirket 
yatırımlarının yanı sıra doğru yatırımcılarla açacağımız Şubelerle birlikte 2022 
yılının sonunda 8 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. Siz de emin adımlarla büyümekte 
olan bu yapıya şimdiden avantajlı bir şekilde iş ortağı olmak istiyorsanız doğru 
yerdesiniz. Birlikte yürümeye karar verdiğimiz anda başarı, keyif ve karlılık dolu bir 
sürece girmiş olacağız.’’ demektedir. 

You have the opportunity to become your own boss when you become a franchisee of 
Camellia Coffee, the brand offers the possibility of low investment and working costs 
which have the ability of returning of investment in an average of 24 months.

Camellia Coffee; It is a brand working as a chain coffee house it offers a free and comfortable 
atmosphere and combines the principles of a boutique coffee house with specialized coffees, 
all day it serves healthy foods consequently offering its guests a CoffeEatery concept. It uses 
specially roasted coffee beans for its all important coffee, its tea is a special blend of the 
worlds most special teas. Breakfasts both traditional and European are served, there are also 
foods suitable for different hours of the day and alternatives of healthy snacks and vegan food 
resulting in the brand having a really special menu.

At Camellia Coffee a hybrid system of service at table combined with self service named “ 
Casual Service “ is in action which ensures guests do not lose their interest in the food but 
allows them to receive the table service they are used to.

Camellia Coffee has a #BirKahveBirMama project
thus ensuring close friends are not forgotten.

The Camellia Coffee branches thanks to their cosy style in fact emanate a home 
atmosphere, a place where friends can meet or business meetings can be held or one can 
read while having ones special coffee,healthy food can be obtained in fact their premises 
are places to call at for various reasons

The brand was well aware that on going enlargement was dependent on correct 
foundations and correct investors after the system was well set up and all controls had 
been effected they opened their first branch in February of 2020 in Beykent Beylikdüzü. 
Despite the conditions that were arising because of the pandemic they opened their 
second branch that was on the coast in Yeniköy and their  third  branch on the coast in 
Büyükçekmece and so enlargement continued.

The creator of the brand Kerem Çiftçi stated; In 2022 our enlargement plans are to place 
more specialized people in our branches. With our own and correct investors we aim to 
have 8 branches. If you are a person who wishes to become a partner in a business which 
with sure steps is enlarging you are in the correct place. The moment we have decided 
to make the journey together we shall be entering a successful, enjoyable and profitable 
period”.
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TÜRK BARTER ’DAN KRİZDE BARTER DESTEK KREDİSİ
SUPPORT CREDIT FROM TÜRK BARTER DURING THE CRISIS
Türk Barter International Yönetim Kurulu Başkanı M. Sırrı Şimşek; krizi Barter ile ticarete ve 
kazanca çevirmenin yollarını, işletmelerin finansal ve ticari yapıları için bankacılık çözümlerine 
alternatif olan Barter sistemini ve avantajlarını, iş adamlarımızın çıkış yolu olarak kullanmaları 
gerektiğini belirtti.
Ülkemizde Barter sektörünün kurucusu ve öncüsü olarak faaliyet gösteren Türk Barter, yaşanan 
kriz ile birlikte ülkemiz ticaretinin, alternatif finans ve ticaret sistemi olan Barter ile krizi 
atlatabilmek için her türlü sektöre özel Barter projesi hazırlamakta ve uygulamaktadır. Her 
sektörde kullanılabilen Barter sistemi ile firmalar, bir araya geldikleri ve birbirleriyle alışveriş 
yapabildikleri Barter ortak pazarında satın aldıkları mal ya da hizmetin bedelini para ile değil, 
üretilen mal veya hizmet ile ödüyor. Bu sistem ile firmalar hem stoklarını eritme fırsatı yakalıyor 
hem içinde bulundukları ekonomik çıkmazı kolaylıkla atlatıyor, hem de yatırımlarını tamamlayıp 
yeni yatırımlara başlayabiliyor. Alternatif finans sistemi olan Barter’ı kullanarak nakit ödeme 
yapmadan ürün ya da hizmet alan firma, enflasyondan ve likidite sıkışıklığından etkilenmeden, 
güvenli ve sürekli satış yapma imkânı elde ediyor. Yaşanan kriz nedeni ile şirketlerin faaliyetleri 
Barter’a doğru yönelmektedir. Bu mali çalkantı döneminde şirketler ekonomik tutunma ve krizi 
atlatma fırsatları olarak Barter modeline oldukça sıcak bakmaktadırlar. Barter sistemi, Türk 
Barter garantörlüğünde işletilmektedir. Türk Barter; güçlü finansal araçları, teknolojik alt yapısı, 
uluslararası tecrübesi ve yetişmiş personeli ile hizmet vermektedir. Barter sisteminin en önemli 
iş süreci, firmaların likidite sıkışıklığında Barter modeli ile ihtiyaçlarını karşılamalarına aracı 
olmaktır. Bu süreçte alıcının özellikle kredilendirmeleri söz konusu olduğunda sistemin borç-
alacak dengesi gözetilmektedir.  Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı M. Sırrı Şimşek: ‘’Son yüzyılın 
en sancılı ekonomik krizlerinden birini yaşadığımız bu günlerde arka arkaya pek çok işletmenin 
kapandığını üzülerek görüyoruz. Türk Barter olarak tüm dünyanın aktif olarak kullandığı ve büyük 
kriz dönemlerinde ülke ekonomilerine nefes aldıran Barter sisteminin, ülkemizde daha yaygın 
kullanılmasını, işletmelerin kriz dönemlerinde ayakta kalabilmelerini istiyoruz. Ülkemizin önünü 
tıkayan kriz fırsatçılarına engel olmak için tüm işletmeleri, ticari işlemlerini alternatif finans 
ve ticaret modeli olan Barter sistemi ile gerçekleştirmeye davet ediyoruz. İşletmeler çalışarak 
ayakta kalmaya çalışıyor ama bu dönemlerde bazı başka yapılar, çalışmadan, üretmeden haksız 
kazanç peşinde koşmaktadır. İşte biz bunu azaltmayı hedefliyoruz. Daralan ve sıkışan şirketler 
karlılıklarını yüksek maliyetli finansmana feda etmeyecek. Ticarete ve üretmeye konsantre 
olabilecekler. Türk Barter olarak firmalara sağladığımız tam güven ve ticaret potansiyeli ile ve 
uluslararası arenada üstlendiği ve akredite edilmiş bu görev ile bu sistemi en mükemmel şekilde 
ilerletiyor ve büyütüyoruz ‘’dedi.

Chairman of the Board of Türk Barter İnternational M.Sırrı Şimşek stated that during the 
crisis as an alternative to solutions by way of a bank for financial and business companies 
the advantages of the barter system could be used as a solution by business men. The 
founders and path finders of the Barter system in our country Türk Barter is setting up 
and putting into action different kinds of Barter projects. The system can be used in every 
sector by different companies the principle being that they can rather than buying goods 
or services obtain them in exchange by the services or goods that they produce.Under 
this system there is the opportunity to use up existing stock and allows them to pass 
through this time of crisis more easily also without having to find cash they can complete 
their existing projects and begin new ones.Using the Barter system as an alternative 
financial system the companies using a service or goods, without making down payments 
can escape being financially squeezed and not being affected by inflation and have the 
possibility of ongoing, secure sales.

Because of the crisis that we are living through companies are veering towards Barter 
and its opportunities so as to survive this period. The Barter System under the guarantee 
of Türk Barter is effected by strong financial supports, its technological foundations, 
its international experience and its very competent staff.The most important aim of the 
system is to supply the needs of a company without resorting to credit.In this process the 
debt-credit balance is taken into account especially when it comes to lending.

The Türk Barter Chairman of the Board M.Sırrı Şimşek said” As we live under one of 
the most serious economic crises of the last hundred years regrettably we see many 
companies having to close. We at Türk Barter wish to see that this system which is used 
throughout the world be used more generally throughout our country in times of crisis. 
Companies try to work more so as to be able to carry on however there are other elements, 
which without working, without producing are running after dishonest gains.It is our duty 
to decrease this situation. Companies should not have to sacrifice their already squeezed 
profitability to high cost financing. They should be able to concentrate on production 
and business. We at Türk Barter are a company which offers total security and business 
potential we effect this as an accredited company in the international arena we moving 
forward effecting this duty in the very best manner”.

Türk Barter International
Yönetim Kurulu Başkanı 
M. Sırrı Şimşek
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Dealer’den bahseder misiniz?
Ne zaman kuruldu ve ne iş yapar?
Biz Dealer olarak, iki hedef gruba hizmet 
ediyoruz. Birincisi, franchise verenler di-
ğeri de franchise yatırımcısı olmak iste-
yenler. Franchise verenler için franchise 
modelinin kurgulanması, pazar doğrula-
ma işi ve doğru kiralama işlerini yapıyo-
ruz. Yani pazarda çalışmayacak bir iş mo-
deli varsa bunu tespit edip çalışabilir hale 
getiriyoruz. 

Diğer yandan franchise yatırımı yapacak 
girişimciler için çalışıyoruz; bu kitlenin 
de doğru yatırımı yapmasını sağlıyoruz. 
Öncelikle onlara pazarı doğrulanmış bir 
marka sunuyoruz. Bu da büyük oranda ya-
tırım riskini izole ediyor. Diğer konu da işi 
nerede ne şartlarda yapacağı. Bugün ki-
ralama görüşmelerinden doğru işletme-
nin oluşturulmasına kadar ki süreç en az 
doğru marka yatırım kararı kadar önemli.

Bu iş konsantrasyon ve ciddi bir takip sü-
reci gerektirdiğinden dolayı yönetilebilir 
sayıda marka ile çalışmayı tercih eden 
bir şirketiz. Bu iş modeli; bizim, franchise 
verenin ve yatırımcıların kazanan tarafta 
olmasını sağlıyor.
Perakende yönetimine yeni bir bakış açı-
sıyla; alışa geldik tüm deneyimleri yeni 
nesil dijital verilerle yorumluyoruz. Ger-
çek nihai tüketicinin ihtiyaçlarını tespit 
ederek çalıştığımız markaların doğru yol 
almalarını sağlıyoruz.
Biz Dealer olarak; 1997 yılından beri 
yurt içi ve yurt dışında onlarca markanın 
sahada konumlanması ve birçok başarılı 
organizasyonu markalar bünyesinde yü-
rüttük. Haliyle Dealer işin sadece teorisi-
ne değil pratiğine sahip oldu. 23 yıldır pe-
rakende sektörünün Türkiye’de gelişimine 
şahit olmuş bir yapıyız. 

Pandemide franchise sektörü nasıl
bir süreç geçiriyor? Bu süreçte
firmalara ayakta kalabilmeleri için
neler önerirsiniz?
Pandemi sürecinde oldukça zor zamanlar 
geçiren ve halen tam ayağa kalkamayan, 
perakende sektöründe yeniden toparlan-
ma başlıyor. Bu toparlanma sonucu sek-
törün eskisinden daha güçlü ve nitelikli 
olacağı düşünüyoruz. Pandemi sürecinde 
tüketicilerin farkındalığının artması ve 
markaların bu farkındalığı dikkate alarak 

gerekli iyileştirmeleri yapmalarının etkisi 
çok büyük.

Sektörün 4 temel probleminin çözümü 
tüm işletmeleri koruyup ayakta kalmala-
rına katkı sağlayacak

➤ Analiz : Tüm sahayı / Tüketiciyi / Perso-
neli ve verimliliğini / ürünü vb.. 
➤ İletişim : Kendini ifade edebilen öz gü-
venli ve kimlikli
➤ Vizyon transferi ( analiz bu alanı besle-
yecektir)
➤ Ağırlıklardan kurtulup hızlı bir hareket 
kabiliyeti

Tüketici eğilimleri nasıl değişti? 
Bu değişime ayak uydurmak için 
markalar ne yapmalı?
Tüketici Özlemini 
Gidermeye İstekli
Tüketici eski günlere özlem duyuyor ve 
her güven ortamında mağazaları dolduru-
yor.  Temeli olmayan ve işini yatırım yap-

mamış firmaların sahadan silinmesiyle 
Ayakta kalanlar doyurucu cirolara erken 
ulaşabilecek. Normalleşme sürecinin ta-
mamlanmasıyla birlikte talep fazlası olu-
şacak ve yeni iş yatırımları eskisinden de 
hızlı olacak.

Sektör pandemi sürecinde dibi yaşadı ve 
şimdi dipten ne kadar güç aldıysa o kadar 
hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Yatı-
rımcı sayısının artması, sektörün kurum-
sallaşması ve tüketicilerin özlemlerini ya-
şama arzusu bir noktada buluştu. 
Daha temkinli ziyaretler yaşansa da mar-
ka tercihi daha ön planda olan bir döneme 
girdik.

Sizce yeni dönemin kodları neler?
İyiler Kazandı
Pazarda iyi olmak için müşterisine kulak 
veren ve geçmişte müşterisiyle kuvvet-
li bağ kurmayı başaran markalar bu sü-
reçten güçlenerek çıkacak. Bu onlar için 
müşterilerine kulak vermenin öneminin 

ŞİMDİ KAZANMA ZAMANI 
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ne kadar büyük olduğunu kanıtladı. 
Şimdi daha özgüvenliler ve saha onlar için 
fırsatlarla dolu durumda. Yeni dönemde 
markalar için performans metriklerinin 
takibi ve en ufak detaydaki verimliliği ya-
kalamak her zamankinden daha önemli.
➤ Branş işlerde uzmanlık
➤ Her şeyi olan değil az ama
doğru ürün vaad eden 
➤ Ekip niteliği ve eğitimdeki yeni
kodlara göre değişimi sağlayan 
➤ Dijitalleşme , (Takip, Tahmin ve
alışkanlık ölçümü ) yatırımı yapan
➤ Doğru bir ajans hizmeti ile olması ge-
reken mecralarda kendisini ifade edebilen

İşletmeler yeni dönemde
kolay yol alabilecekler.

İnternet üzerinden satıştaki artış
franchise sektörüne ve markalara
nasıl yansıyor?
Kolay ve Doğru Ürüne Hızlı Ulaşma 
İhtiyacı Bu Dönemde Satın Alındı.
Pandemi’nin en önemli etkisi 8 - 35 yaş 
olan Teknoloji kullanım kabiliyetini 55 yaş 
hatta daha detaylı bir taramada 60 lı yaş-
lara kadar taşındığını tecrübe etmekteyiz.
Franchise sektörü bu ihtiyaca hazırlıksız 
yakalansa da yeni dönemde gerek Kira ge-
rekse personel gideri baskısı da bu alana 
büyük yatırımlar yapılmasını sağladı.

Bu sebeple markalar: Sanal marketler, 
Hayalet Mutfaklar, Yemek vb. her ürünün 
taşındığı firmalarla önemli iş birlikleri 
yaptılar.  

Pandemi birçok markaya daha cesaretli 
oma şansı tanıdı. Büyük m2 ve gereğinden 
fazla ekip yerine tüketicinin asıl talepleri-
nin giderilmesine odaklanıldı.

Gerekli yatırımlar ile kendini ifade edebi-
len Franchise markaları;( özellikle sosyal 
iletişimi kuvvetli) eski cirolarına erken 
ulaşsa da sektör artık ticaretin ofisten 
veya dükkanlardan yapılmadığını, çok yön-
lü bir oyun olduğunu anladı.
Sahanın tamamına basmayan formasını 
terletmeyen ve takım olamayan işlerin ne-
redeyse tamamı sahadan silindi / silinme-
ye devam etmekte. 

Pandemi sonrası yeni dönemde neler 
değişecek? (Örneğin eskinin büyük res-
toranları geri mi gelecek vs gibi...)
Sektör Kurumsallaştı
Tüketicinin farkındalığı yükseldi. İyi işletme-

ler örnek teşkil etti ve yıllardır çözülemeyen 
nitelikli personel sorununa yatırım başladı. 
Şirketler verimliliklerini gözden geçirip ağırlık-
larından kurtuldular. Yeniden yapılandılar. Eski 
büyük restoranlara Hayalet mutfaklar ve cheff 
lerin branş işleri katılacak. Yeteneklerin sava-
şını izleyeceğiz açıkçası.. Markaların durumu 
okuyup pozisyon almalarına gerek olan bir dö-
nem. Bir çok marka için çok iyi bir hazırlanma 
süreci yaşandı. Personel arz fazlası nitelikli 
personel bulmayı mümkün kıldı. Artık kendisi-
ni bu sektöre adamış ve geliştirmiş çalışanların 
dönemi olacak.

Franchise sektöründe
konsolidasyon bekliyor musunuz?
Pazar Konsolide Olacak
Zor zamanlarda maalesef finansal kaynak üre-
temeyen ve müşterilerine alternatif çözümler 
sunamayan işletmeler kepenk kapatmak zo-
runda kaldı. Bugün Türkiye’nin en büyük cad-
delerinde dahi boş mağaza sayısı her zaman-
kinden daha fazla. 

Ama ayakta kalan işletmeleri analiz edince üç 
temel grup karşımıza çıkıyor; 
1) Kurumsal, çok mağazalı işletmeler 
2) Alternatif satış kanalları üretip ayakta kal-
mayı başaranlar. 
3) Branş işlerle dikkat çekip dijital alanda bir-
çok baskıdan kurtularak ayakta kalan işletme-
ler. İkinci grup nispeten çok az sayıda ve paza-
rın büyümesinde önemli rol oynamayacak. Bü-
yük zincirlerin boşlukları kısa sürede doldurup 
hızlı bir büyüme sürecine girecek. Artık sahada 
daha az ama nitelikli markaları görmeye baş-

layacağız. Sektöre giriş bariyerinin yükselmesi 
yeni marka yatırımlarını zorlayacak. Sistemi 
olan, markasına geçmişte yatırımı yapmış mar-
kalar için iş çok daha kolay.

Her kriz fırsatlar doğurur
sizce bu dönemin fırsatları neler?
Yatırımcı Sayısı Arttı
İnsanların bu dönemde kendi kabuklarına çekil-
meleri ve hayatı sorgulamaları onları istedikleri, 
hayalini kurdukları işlere daha çok yönlendirdi.  
Özellikle 500 bin - 1 milyon TL bandındaki orta se-
viye yatırımcı adayı sayısında ciddi bir patlama oldu. 
Bu kitlenin rasyonel iş yapma kabiliyeti ve kurumsal 
güven arayışları çok üst seviyede. Dolayısıyla paza-
rın konsolide olmasını tetikleyecek kitle bu gruptaki 
yatırımcılardan oluşuyor. Franchise yatırımcısına iyi 
düşünülmüş bir sistem vaad eden markalar ön-
celikli olarak tercih edilecek. Sistem kurmak her 
zamankinden maliyetli ve zor artık.

Eklemek istediklerimiz
Pandemi döneminde virüs Sadece insanlara 
değil birçok işletmeye de bulaştı .. Biz Dealer 
olarak bu dönemde Tam zamanlı sahada, an-
lık toplantılarla markaların ayakta kalabilme-
si ayrıca fırsatları görebilmesi için onlara güç 
verdik. Bir kez daha gördük ki markaların yap-
tıkları işe duydukları Heves ve dışarıdan des-
tek alabilme özgüveni onların başarılarında en 
önemli rolü oynadı. 
Gemi Limanda Güvendedir Ama Gemiler Li-
manda Beklemeleri İçin Yapılmaz” bu sebeple 
bulunduğumuz sahanın tüm fırsatlarını doğ-
ru okuyarak hata yapmaktan ve denemekten 
korkmadan yola çıkmak gerekiyor. 
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MURAT AKYOL GÜZELLİK SALONLARI
MURAT AKYOL BEAUTY SALONS
Ben Murat Akyol. 1987 İstanbul doğumluyum. Profesyonel hayatımı özetlemem 
gerekirse, çıraklığından başlayarak uzmanlaştığım güzellik sektöründe kendi 
markasını, kendi güzellik salonlarını kuran bir girişimci, yatırımcı ve danışman olarak 
konumlandırıyorum. 15 yıllık mesleki tecrübemin 9 yılını farklı firmalarda çalışarak 
edindim. Bu firmalarda saç ve makyaj alanında tecrübe kazanırken, kalfalık ve ustalık 
yolunda adımlarımı daha güvenli atabilmek adına, mesleki belgelerimi içeren derslere 
katıldım. Edindiğim diplomalar genç yaşımda bana daha da şevk ve cesaret verdi ve 
bugünkü Murat Akyol Güzellik Salonlarının 
temelinin atılmasını sağladı. Yıllar 
boyunca edindiğim müşteri portföyüm, 
kendi deneyimimle birleşince ortaya 
güzellik konusunda güvenilir ve aranan 
bir marka çıkması zor olmadı. Bugün 
Murat Akyol Güzellik Salonları deyince 
eminim ki, müşteri memnuniyetini en üst 
düzeyde tutan, fabrikasyon değil kişiye 
özel stil ve tarz oluşturan bir marka akla 
gelmektedir. Biz de bu markayı artık farklı 
il ve hatta farklı Avrupa ülkelerine taşıma 
kararı aldık. Bunda da hem yatırımcı hem 
de girişimcilere kazandıran bir sistem 
olarak gördüğümüz franchise sisteminden 
faydalanacağız. Bu çerçevede de zaten 
yatırımcılarla bir araya gelmeye başladık.
 
Güzellik ve güzel görünmenizi sağlayan her 
uygulama ana faaliyet sahamız. Bunun için 
kadın, erkek ve yaş sınırı ayırt etmeksizin 
kişisel bakımına özen gösteren müşteri 
kitlelerini hedefleyen geniş yelpazeli bir 
hizmet ağına sahibiz. Saç kestirme yaşına 
gelen bir çocuktan tutun da yetişkin 
insanın cilt bakımına kadar her adım, her 
aşama bizim işimiz diyebilirim. Geçmiş 
çağlardan gelen güzel bir görünüme sahip 
olma isteğinin hiçbir zaman bitmeyeceği 
kesindir. Saçın, kaşın, tırnağın uzaması, 
cildin zamanla yorulması, yağlanması, 
istenmeyen tüylerden kurtulma çabası 
bitmediği sürece bizim işimizin potansiyeli 
de hiçbir zaman sona ermeyecektir. 
Kaldı ki güzelliğin ve stilin de artık trendleri, 
hatta modası olduğuna göre, her daim güncel kalma isteği bizim sektörümüzün 
diğerlerine göre daha fazla ayakta kalmasına destek olmaktadır. Bir işe yatırım 
yapmak isteyen girişimcilerin ilk amacı, yatırımlarının kısa zamanda kendisini 
döndürmesi ve kâra geçmesidir. Özellikle güzellik sektörü bu anlamda yatırım 
yapmak için en doğru karar olacaktır. Çünkü güzel görünmek, güncel kalmak, toplum 
içinde itibarını yönetmek isteyen her insanın yolu mutlaka güzellik salonlarından 
geçmektedir. Bu anlamda her yetişkinin ayda en az 2 kez  bu işe ve gelir seviyesine 
göre daha da yüksektir- yolu güzellik salonlarına düşer. Biz müşteri sirkülasyonu gün 
geçtikçe artan bir sirkülasyona sahibiz. Yatırımcı adaylar markamıza sadece 
güzellik salonu olarak değil, kuaför, tırnak bakımı, makyaj stüdyosu, epilasyon 
ve solaryum salonu açık için de yatırım yapabilirler.

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

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

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

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

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

The first goal for those investing in a business is that their investment will be swiftly 
returned and they will be receiving their profits. From this point of view the beauty sector 
is the right one to invest in. The route of all who wish to be up to date, to look beautiful 
and gain respect must pass through a beauty salon. Which means that every adult needs 
to visit a beauty salon twice a month- dependent on income and position even more often- 
We have a constantly increasing client circulation. Those who are candidates for investing 
with us do not need to invest only in a beauty salon but can complete their investment 
with hairdressing, nail care, a makeup studio,or an epilasyon and solarium studio. 
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ÖZGÜR OFİS PODA THE LIBERATED OFFICE PODA

Magna Ventures şirketi olarak vizyonumuz odağımıza insanı 
alarak fayda sağlayan teknolojiler üretmek. Dolayısıyla, 
yenidünyanın ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda 
insanlara fayda sağlayabilecek projeler, pandemi sürecinden 
önce de gündemimizdeydi. Uzaktan çalışma düzeni ile ilgili 
yaklaşık 2 sene önce çalışmaya başlamıştık.

Digital Dönüşüm trendi ile birlikte, iş yapış şekillerimiz de 
dönüşüyor. Geleceğe hazırlanmak için dönüşüm planımızın 
bir ayağı da “Türetici (Prosumer)” stratejimiz. Önümüzdeki 
yıllarda, pandeminin hızlandırdığı dijital dönüşümün de etkisi 
ile insanların istediği yerde, istediği saatte kendi istedikleri işi 
yapabilecekleri bir iş hayatları olacak. Yani hizmet veren profili 
“producer-consumer” a dönüşecek. Bu “Türetici” profilinden 
yola çıkarak, “Poda” isimli bir  “uzaktan çalışma platformu” 
projesini hayata geçirdik. Basitçe anlatmak gerekirse, PODA, 
UV ile sterilize edilmiş, hızlı internet erişimi olan sadece kişiye 
özel bir alanda çalışmana destek olan bir platformdur. 

Poda Mobil uygulaması üzerinden üyelik sistemi ile rezerve 
edilen PODA, kişilerin istedikleri zaman, güvenli ve konforlu bir 
şekilde özgürce çalışmanı destekler. Uzaktan çalışma her ne 
kadar çalışanlara özgürlük sağlasa da, gürültü ve güvenlik gibi 
sorunlar yaratabiliyor. Poda, farklı sektörlerin çalışanlarının 
bu problemlerini ortadan kaldırıyor. 
Poda’ları artık kafelere ve AVM’lere kurduk. Kullanıcılar, gittikleri 
bir kafede Poda’yı süreli olarak kiralayıp oradan toplantılarına 
katılabilecek, çalışmalarını sürdürebilecekler. Kahvelerini 
içerken bir anda konforlu, hijyenik, güvenli ve kendilerine ait 
bir çalışma alanına geçiş yapabilecekler. 

Bu süreçte Poda’ya olan talep nasıl?
Üç ay gibi kısa bir sürede 3.000 üye sayısına ulaştık. Dijital 
Pazarlama kanallarının etkin kullanımı ile kısa sürede 
üye sayımızı artıracağız. Bugün itibariyle İstanbul’da 17 
farklı noktada 21 adet Poda kullanılabilir durumda. Kısa 
süre içerisinde Poda’ları Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı 
hedefliyoruz.  

Poda’yı nasıl kullanabiliriz?
Kullanıcılarımız mobil uygulama marketlerden indirebilecekleri Poda Mobil 
Uygulaması üzerinden bir dakikalık üyelik işlemini gerçekleştirdikten sonra kullanmak istedikleri 
Poda’yı liste ya da harita üzerinden seçerek uygulama üzerinden rezerve edebilirler. Rezervasyon 
saatinde, yine uygulama üzerinden okutacakları kare kod aracılığı ile Poda’yı açıp, kendilerine 
sunulan kişiye özel hızlı internet erişimi ile çalışmalarını yapabilirler. 

We at Manga Ventures have the vision of producing 
useful technology for people. For this reason, we were 
already working on new generation needs and by way of 
that effecting useful projects even before the Pandemic 
appeared. Working at a distance was something we 
had started two years ago. Along with the Digital 
Transformation trend, our way of doing business is also 
transforming. Another pillar of our transformation plan 
to prepare for the future is our “Prosumer” strategy. In the 
coming years, with the effect of the digital transformation 
accelerated by the pandemic, people will have a business 
life where they can do what they want, wherever they 
want, whenever they want. In other words, the service 
provider profile will turn into a “producer-consumer”. 
Based on this “Prosumer” profile, we implemented a 
“remote working platform” project called “Poda”. Simply, 
PODA is a UV-sterilized platform that helps you work in a 
private space with fast internet access.

Reserved with a membership system through the Poda 
Mobile application, PODA supports people to work freely 
whenever they want, safely and comfortably.

Although remote working provides freedom to employees, it can 
create problems such as privacy, noise and security. Poda eliminates 
these problems of employees of different sectors.

We have now installed Poda in cafes and shopping malls. Users 
will be able to rent Poda for a period of time at a cafe they visit 
and attend their meetings from there and continue their work. 
While drinking their coffee, they will be able to switch to a 
comfortable, hygienic, safe work area of their own.

How is the demand for Poda in this period?
We reached 3,000 members in a short period of three months. 

With the effective use of Digital Marketing channels, we will 
increase the number of our members in a short time.

As of today, 21 Poda are available at 17 different points in Istanbul.  
We aim to spread Poda throughout Turkey in a short time.

How can we use Poda?
Our users can select the Poda they want to use from the list or map, after completing the one-minute 
membership process through the Poda Mobile Application, which they can download from the mobile 
application markets, and reserve it through the application. At the reservation time, they can open the 
Poda via the QR code they will read through the application and do their work with the personalized high-
speed internet access offered to them.

Pandemi zaten hızlanmış olan dijital dönüşüm trendini daha da hızlandırdı. Bu süreçte uzaktan 
çalışma ve uzaktan şirket eğitimi gibi kavramlar hayatımıza girdi. Sizin bu alanda sunduğunuz 
çözümler var mıdır? Bu süreçte hizmetlerinize olan talep arttı mı?

The Pandemic has further accelerated the already accelerated digital transformation trend.  
In this process, concepts such as remote working and remote training entered our lives.  
Do you offer solutions in this area? 
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PROFİLO ANDROIDPOS TERMİNALLERİ ÜZERİNDE
BANKA VE YEMEK KARTI UYGULAMALARI BİR ARADA!
BANK PAYMENT AND MEAL CARD APPLICATIONS TOGETHER ON A SINGLE PROFİLO ANDROID POS TERMINAL

Profilo Ödeme Sistemleri, Nisan ayında AndroidPOS’lar üzerinde Ticket Restaurant (Edenred) 
yemek kartı uygulamasını entegre etmiş ve sektörde ilk olarak yemek kartı ile ödeme dönemini 
başlatmıştı. Ağustos ayında yapılan çalışmalarla birlikte AndroidPOS cihazları üzerinde Multinet 
ve Metropol yemek kartı uygulamaları ile de entegrasyon çalışmalarını başarıyla gerçekleştirdi. 
İşletmeler artık istedikleri markalara ait yemek kartı uygulamalarını ve banka uygulamalarını tek 
bir cihaz üzerinde kullanma avantajına sahipler.

Profilo Android POS Terminalleri, İşletmelere
Maliyet Avantajı ve Tasarruf Sağlıyor
Profilo Ödeme Sistemleri’nin pazara sunmuş olduğu AndroidPOS’lar sayesinde restoranların 
ödeme almak için kullandığı “Yemek Kartı POS” ları için ayrıca bir yatırım yapmasına veya kişisel 
telefonlarını mobil uygulamalara tahsis etmelerine gerek kalmıyor. Tamamen ödeme sistemleri 
için tasarlanmış, ileri teknolojiye sahip tek bir cihaz ile sağlanan kusursuz ödeme deneyimi, 
maliyet ve bakım avantajlarının yanı sıra işletmelerin tezgâhları üzerinde yaşadığı cihaz ve kablo 
karmaşasına da son veriyor. İşletmeler, ödeme için özelleştirilmiş donanımlara ve yüksek güvenlik 
sertifikalarına sahip olan Profilo Android POS’lara, akıllı telefonlara kıyasla daha uygun fiyatlara 
sahip oluyor.

Profilo Android POS’lar ile İşletmeler Geleceğe Hazır
Elektronik belge regülasyonlarıyla uyumlu, yeni nesil tüm ödeme teknolojilerine uygun (Chip, 
MSR, NFC, QR kod) ileri teknolojiye sahip Profilo Android POS cihazları sayesinde işletmeler, 
e-arşiv, e-fatura entegrasyonu sağlayabiliyor.
Profilo Ödeme Sistemleri,  sağlamış olduğu yüksek güvenlikli Profilo Android Hizmetler 
Platformu ve Android teknolojisinin açık platform özelliği sayesinde işletmelere cihazlarını 
sektörel ve ticari ihtiyaçlarına göre kişiselleştirme fırsatı da sunuyor. İşletmeler Profilo AppStore 
üzerinden yemek kartı uygulamaları, kredi kartı ödeme, satış, sadakat ve özel olarak geliştirilen 
3. parti uygulamaları yükleyebiliyor. Profilo AndroidPOS cihazlarına sahip işletmeler, terminaller 
üzerinde hazır gelen Profilo BKM TechPOS yazılımı sayesinde istediği banka uygulamasını 
yükleme ve en avantajlı banka komisyonlarına erişebilme avantajına sahipler.

Türkiye Genelinde Yaygın Servis Ağı
Profilo Ödeme Sistemleri, Türkiye’de 81 il ve 222 ilçede 500’ü aşkın hizmet noktası üzerinden 
sağlamış olduğu ürün temini, ücretsiz hat desteği, yerinde kurulum, arıza ve teknik servis 
hizmetleriyle birlikte işletmelere “Tek Hizmet Noktasından Tam Hizmet” prensibiyle yüksek 
kalitede hizmet sunuyor. 

In April Profilo on its AndroidPOS integrated its Food Ticket Restaurant (Edenred) with its 
Profilo Payment Systems they are the first in the sector to have begun such a system for food 
ticket payments.With the additional work that Profilo effected in August on their AndroidPOS 
apparatus they have also been able to successfully integrate the Multinet and the Metropol food 
tickets. This results in the advantage to people of their being able to have both bank and food 
tickets on one single apparatus.

The Profilo Androidpos Terminals Give A Material
Advantage And Save Expense
With the Profilo Payment Systems thanks to the AndroidPOS the restaurants using the Food Card 
POS system do not now need to make additional investment for instruments nor do they need to 
allocate personal telephone mobile systems especially to it. This has been designed especially 
for payment systems, it is a new technology which ensures that payments are perfectly effected 
and in addition to the no added investment and the advantages of care of apparatus not been 
needed it also means that the terrible mix up on the counters of various instruments and their 
cables will be cleared out.In businesses with the Profilo AndroidPOS compared to the intelligent 
phones they will have a price advantage and their payments will be effected on private hardware 
with high security certificates owned by Profilo.

With The Use Of Profilo Android Pos Businesses
Become Prepared For The Future
This new system complies with all the electronic certificates requirements, it is suitable for 
all the new generation payment technologies (Chip, MSR, NFC, QR code) thanks to these new 
generation Profilo Android POS instruments businesses will be able to integrate them with 
their e-archives and e-invoices. The Profilo Payment Systems, the high security Profilo Android 
Services Platform and the Android technology open platform are even able to offer businesses 
the opportunity to have their and their sectors requirements personalized to their wishes.
Businesses can effect from the Profilo AppStore food card procedures, credit card payments, 
sales, loyalty and privately developed 3rd party procedures. The businesses which own a Profilo 
AndroidPOS instrument can on the terminal view  the prepared Profilo BKM TechPOS software 
can effect payments on whichever bank they prefer the banks formalities of and also have the 
advantage of reaching the best bank commissions.

A Net Work Service Which Is Spread Through Out Turkey
The Profilo Payments System is available in 81 provinces and 222 districts it has almost 500 
service points on which it is obtained, it supports with a free of charge line, the setting up of the 
service, break down and technical service availability and it works with businesses under the 
principle of “Total Service from One Single Point“ as it offers its high quality services.
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TFI TAB GIDA YATIRIMLARI PANDEMİ DÖNEMİNDE DE HIZ KESMEDİ
EVEN DURING THE PANDEMIC TAB GIDA YATIRIMLARI NEVER SLOWED DOWN
TFI TAB Gıda Yatırımları, Türkiye’nin hızlı servis restoran zinciri sektörüne Burger King, 
Sbarro, Popeyes, Arby’s, Usta Dönerci ve Usta Pideci’nin de bulunduğu 6 markada 
1.200’ü aşkın restoranıyla liderlik ediyor. Şirket, bünyesinde oluşturduğu benzersiz gıda 
ekosistemi sayesinde franchise yatırımcılara anahtar teslim işletme modeli sunuyor. 
TFI TAB Gıda Yatırımları, Türkiye, Çin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya 
Cumhuriyeti ve Gürcistan gibi 5 farklı ülkede, 5 farklı operasyonu başarıyla yürüten bir 
şirket olarak global bir işletme markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.  Gıda 
işletmeciliği konusunda tüm çözümleri kendi bünyesinde sunan iş modeli ile dünyada 
benzersiz bir gıda ekosistemine sahip olan TFI TAB Gıda Yatırımları, bünyesindeki 
markalara yatırım yapmak isteyen yatırımcılara tedarik zinciri yönetimi, operasyonel 
ve pazarlama tecrübesinin yanı sıra satın alma gücünden faydalanma imkanı sağlıyor. 
Ortaya koyduğu müşteri deneyimine 
odaklı yenilikçi ve verimli iş modeli ile 
yatırımcısını destekleyen şirket, üretim 
alanında sahip olduğu et, salata, ekmek 
ve patates fabrikalarıyla da franchise 
yatırımcılara avantajlı fırsatlar sunuyor.

“Kontrollü büyümek isteyen 
girişimcileri bekliyoruz”  
Yatırımcılara sundukları avantajlı franchise 
fırsatları ile sektöre yön vermeye devam 
ettiklerini ifade eden TAB Gıda Finans ve 
Franchise Yatırımlarından Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Özgür Çetinkaya, sahip 
oldukları ekosistemin kapısını ardına kadar 
yatırımcılara açtıklarına dikkat çekti. Risk 
almak istemeyen, kontrollü büyümek 
isteyen girişimcileri beklediklerini belirten 
Çetinkaya, “TAB Gıda çatısı altında hizmet 
veren Burger King, Sbarro, Popeyes, Arby’s, 
Usta Dönerci ve Usta Pideci markaları 
için yatırımcılarımıza dünya markalarını 
anahtar teslim işletme imkanı sunuyoruz.  
Pandemi gibi tüm sektörleri zorlayan, 
olağanüstü bir dönemde, sistemimize 77 
yeni restoran ekledik. İşletme modelimiz 
ve eşsiz ekosistemimizden aldığımız güçle 
sektöre yön vermeye devam ediyoruz.” 
açıklamasında bulundu. 

 “Girişimcilere iki alternatif: İster 
Anahtar Teslim İster Kendin Yap”
TAB Gıda markalarında yatırım maliyeti 
restoranın yerine, tipine, bulunduğu 
konuma ve büyüklüğüne bağlı olarak 
değişiyor. Bununla birlikte franchise yatırımları Burger King için 500 bin USD+KDV 
’den, Popeyes için 400 bin USD+KDV’den, Sbarro için 250 bin USD+KDV’den, Arby’s için 
400 bin USD+KDV ’den, Usta Dönerci için 250 bin USD+KDV’den, Usta Pideci için ise 
150 bin USD+KDV ’den başlıyor. TAB Gıda yatırımcılara iki ayrı opsiyon sunuyor. Birinci 
opsiyon AVM dışında yer alan restoranları kapsıyor ve yatırımcılar dilerse inşaat ve 
ekipman yatırımını kendileri üstleniyor. İkinci opsiyonda ise yatırım tamamen TAB Gıda 
tarafından yapılarak anahtar teslim modeliyle hayata geçiriliyor. 

The TFI TAB Gıda Yatırımlar is the leader in the sector of fast food chains in Turkey it has 
under its auspices Burger King, Sbarro, Popeyes, Arby’s ,Usta Dönerci and Usta Pideci and 
with these 6 brands has almost 1200 restaurants.The company has established a brilliant 
ecosystem and offers to franchise investors the possibility of the key to the door model.

The Company is successfully in action in five different countries they are Turkey, China, 
Northern Cyprus Turkish Republic, the Republic of Northern Macedonia and Georgia and is 
continuing its enlargement to become a global brand with strong sure steps.

TFI TAB Gıda Yatırımlar is a company which has the capability of solving any problem by 
use of its own systems and is also the only company in the world to have such a superb 

food ecosystem. People who invest with 
this brand have use of its product chain 
management, its experienced operational 
and advertising systems and they also have 
the price advantage of the company’s market 
strength. The new systems the company 
offers are based on their experience with 
customers and are very productive work 
models. The company has its own production 
factories for its meat, its salads, its bread and 
its potatoes with these it is able to offer price 
advantages to its franchisees.

“We look for entrepreneurs who
wish to effect controlled growth”
The TAB Gıda Assistant to the Manager of 
Finance and Franchising Özgür Çetinkaya 
drew attention to the fact that the doors of 
their ecosystem were wide open to investors 
who did not wish for unnecessary risks 
but who wished to enlarge in a controlled 
manner. He said “ Under the auspices of 
TAB Gıda the world brands of Burger King, 
Sbarro, Popeyes, Arby’s, Usta Dönerci and 
Usta Pideci offer the possibility of ‘the key 
to the door’ method. Even during the time of 
the pandemic when all sectors were having 
difficulties we added 77 new restaurants to 
our chains. With our work system and unique 
ecosystem we continue to strongly lead the 
way in the sector.”

“Investors have two alternatives: 
they can have ‘key to the door’ 

or ‘do it yourself’
The investment for TAB Gıda brand differs according to the type of restaurant its position 
and its size. Evaluating these for Burger King 500 thousand USA+KDV, Popeyes 400 
thousand USA+KDV, Sbarro 250 thousand USA+KDV and for Arby’s 400 thousand USA 
+KDV. While the prices start at for Usta Dönerci 250 thousand USD+KDV and Usta Pideci 
150 thousand USD+KDV.TAB Gıda offers two different options the first being if the position 
is not in a Shopping Center then the investor has the right to effect building and obtaining 
of equipment himself the second being ‘ key to the door ‘ by TAB Gıda.

TAB Gıda Finans ve Franchise 
Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Özgür Çetinkaya
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ÇENGELKÖY BÖREKÇİSİ FRANCHISE İLE DÜNYAYA AÇILIYOR...
THE ÇENGELKÖY BÖREK MAKER BY WAY OF THE FRANCHISING SYSTEM IS OPENING TO THE WORLD…
İstanbuldan dünyaya lezzet efsanesi yayılmaya devam ediyor. İstanbul’da en iyi 
börekçiler arasındaki yerini yarım asırdır koruyan ve gurmelerin en çok uğrak 
mekanlarından olan Çengelköy Börekçisi artık İstanbul dışına da açılmaya başladı. 
Börek denince akla gelen ilk lezzet mekanlarından olan Çengelköy Börekçisi uzun 
yıllar İstanbul’da boğaz hattı üzerinde kendi şubeleri ile hizmet veriyordu. 2018 yılında 
İstanbul ve İstanbul dışına bayilikler vermeye başlayan Çengelköy Börekçisi 2020 
yılında bayileri ile birlikte 16 şube sayısına ulaştı.

‘Bir İstanbul Klasiği’ mottosu ile kendini ifade eden Çengelköy Börekçisi, yakın zamanda 
hizmete başlayan Ataşehir Örnek Mahallesi şubesi ile 16. bayiliğini vermiş oldu.

Klasik lezzetleri kadar ürün ve hizmetteki kalite ve titizlikleri ile de bilinen Çengelköy 
Börekçisi Türkiye’nin ilk TSE helal sertifikalı börekçisi olarak kayıtlara geçmiştir. 
TSE HYB, TSE Helal Uygunluk Belgesi TSE Covid-19 Gıda Üretim Belgesi, ISO 22000 
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgeleri de bulunan marka artık kaliteli, lezzetli ve 
güvenilir ürünlerini modern üretim, paketleme ve lojistik imkanları ile Türkiye’nin her 
yerine ve Türkiye dışındaki bazı lokasyonlara ulaştırmaya hazır.

Çok beğenilen kol börekleri ve sade börekle birlikte su böreği, çengelköy lokumu, 
patentli spesiyal böreği, meşhur sokak poğaçaları ile beraber %100 halis tereyağlı 
baklava ve kadayıf seçenekleri ile zengin ürün gamına sahip  Çengelköy Börekçisi’nin 
franchise hedefi kısa zamanda gelen teklifleri de değerlendirerek şehir merkezlerinde 
öncelikli olarak bayilikler vermek. Bu konuda en hassas oldukları nokta çok sayıda 
bayilikten ziyade etkin lokasyonlarda iyi ve sürekli hizmet verecek, markanın 
geleneksel çizgisini bozmadan, kaliteli hizmetten taviz vermeyecek bayilerle çalışmak. 

From Istanbul to the world the legendary taste continues to spread. The Çengelköy Börek 
maker has maintained its position among the best borek makers for half a century and 
is one of the most visited venues for those who love gourmet. Now it has begun to open 
outside of Istanbul. When borek is mentioned it is one of the first names that comes to 
mind. The Çengelköy Börekçisi has served for long years along the Bosphorus regions in its 
own branches. In 2018 it began to open inside and outside Istanbul by franchising.In 2020 
the brand together with its branches had reached 16 in number.

Çengelköy Borek maker works under the motto of ‘An Istanbul Classic’.With the recent 
opening of the Ataşehir Örnek District branch it has given 16 dealerships.It is known for its 
Classic flavours and its careful high quality service.It became the first Turkish borek maker to 
obtain the TSE helal certificate additionally it has the TSE HYB, the TSE Helal Accordination 
Certificate the TSE COVID -19, Food  Production Certificate and the ISO 22000 Food Security 
Management System added to all these proofs of quality, flavour and trustworthiness of their 
product are their modern production, packaging and logistical abilities it is well prepared to 
reach the whole of Turkey and even some locations outside of it.

The brand has a wide range of products as well as the much favored kol borek and plain boreks 
it has Çengelköy Turkish Delight, patented special börek, its famous street pastry and then 
baklava and kadayıf made with 100% real butter. The Çengelköy Börek Maker has the short 
time plan with franchising of swiftly evaluating the requests coming in they wish to first give 
to the city centers.It is on this point that they are most careful it is not having a large group of 
franchisors it is having the correct positions and being able to give good ongoing service there, 
it is essential that the normal lines of the brand are maintained along with its high quality 
service.It is with that type of dealer that the brand wishes to work.
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CARREFOURSA, BAYİLİK SİSTEMİYLE KÜÇÜK ESNAFA DESTEK VERİYOR
CARREFOURSA IS SUPPORTING SMALL BUSINESSES BY ITS DEALER SYSTEM
Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, sahip olduğu güçlü marka 
imajını, modern ve doğru ticaretin nasıl yapılması gerektiğine dair bilgi birikimini, 
çalıştığı binlerce tedarikçiden kaynaklanan gücünü, yıllardır yatırım yaptığı tedarik 
zinciri ve dijital avantajlarını küçük esnafın hizmetine sunarak küçük esnafa destek 
amacıyla başlattığı bayilik sistemi kapsamında bu yıl süper ve mini formatlarda 100 bayi 
hedefliyor. 

Geçen sene Kasım ayında başlayan yeni bayilik sistemi ile büyük bir talep alan 
CarrefourSA’da kısa sürede 36 bayi faaliyete geçti. 

Motivasyonu yüksek olan, yerel bir market sahibi veya farklı bir bayiliği olup kazan – 
kazan ilişkisine dayalı bir işletme açmak isteyen, müşteri hizmetlerinde yetenekli olup 
yönetim becerisi bulunan, ticaret yapmak için herhangi bir sicil engeli olmayan her 
adayı değerlendiren CarrefourSA, bu kriterleri sağlayan adaylarla 100 – 280 metrekare 
alana sahip yerler için Mini ya da 280 – 600 metrekare arası alanı bulunan yerlere Süper 
formatlarına market 
açılabilmesi için güç 
birliği yapıyor. 

Hedef Doğru Ürünü, 
Doğru Hizmet ve Fiyat 
Politikasıyla Müşteriye 
Ulaştırmak
Bayilik sistemiyle 
CarrefourSA, yalnızca 
güçlü bir marka ve 
tedarik gücüyle çalışma 
fırsatı değil, bayiliğin 
kurulacağı bölgedeki 
müşterilere doğru ürünün 
doğru hizmet ve fiyat 
politikasıyla ulaşmasını 
sağlıyor. 
CarrefourSA, uzun 
yıllardır doğru üreticilerle çalışmak adına sürdürülebilir tarım, hayvancılık ve balıkçılık 
projelerine yatırım yapıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, TİGEM ve TAGEM’le iş birliğine 
devam eden CarrefourSA, üreticilere yerli tohum desteği verip üretim sürecinin yerinde 
kontrol edilmesiyle güvenli meyve – sebze ürünlerinin reyonlara gelmesini sağlıyor. OYAK 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık şirketlerinden HEKTAŞ iş birliği çerçevesinde hayata geçen 
İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu projesi başlatan CarrefourSA, müşterilerine sebzelerin 
üzerinde yer alan QR Kod sayesinde o ürünün nerede, nasıl yetiştirildiği bilgilerini 
aktarıyor. Yerli besi projesiyle müşterilerine veteriner hekim kontrollü, kaynağı belli, 
%100 yerli besi kırmızı et sunan CarrefourSA, Türk halkının yıllık balık tüketim seviyesini 
artırmak amacıyla üretiminden reyona gelene kadar her süreci kontrol edilen çiftliklerle 
çalışıyor, her marketine bir balık reyonu açmak için yatırımlarına devam ediyoruz. 

Yerli Üreticinin Destekçisi
Yerli üreticilerle uluslararası standartlarda kontrol esaslarına göre iş birlikleri 
gerçekleştiren CarrefourSA, çalıştığı binlerce üreticiyle organik sütten bebek bezine, 
bakliyattan temizlik ve hijyen ürünlerine kadar 600’ü aşkın Carrefour öz markalı ürünü 
müşterileriyle buluşturuyor. Böylece hem üretimde verim artıyor hem de oluşturulan 
ekosistem ile ekonomiye katma değer sağlanıp dolaylı olarak istihdamın da artmasına 
katkıda bulunuluyor.

CarrefourSA the brand which has such a strong image which effects honest modern 
trading while being an example to all in its sector is formed  by the participation of the 
Sabancı Holding together with the participation of the Carrefourr Group. It has vast 
experience, works with thousands of suppliers consequently has great strength in the 
market, it has invested for years in setting up a chain supply system with its digital 
advantages and its intention of helping small dealers by way of the dealer branch method 
it intends to open 100 new positions of super or mini size.

Last year in November CarrefourSA started this system and already it has 36 dealers in 
place. CarrefourSA will evaluate every application from those with great motivation, who 
wish to open a market and work with a domestic brand, who can deal with customers 
and have managerial capacities and who have no record against their name which might 
prevent them and who wish to work as dealers in a win-win partnership. Those candidates 
who fulfill such conditions can effect a mutual contract for 100-280 sq.m premises for a 
Mini or 280-600 sq.m for a Super formation Market.

The Aim Is To Offer The 
Customer The Correct 
Merchandise, The Correct 
Service And A Correct 
Price Polıcy
A partnership with 
CarrefourSA does not 
mean the opportunity 
to simply work with a 
strong supply brand it also 
ensures that the correct 
produce and the correct 
price are offered to the 
customer and also that the 
produce be correct for that 
particular district.
CarrefourSA has for long 
years invested in harvesting, 

live stock and fishing projects so as to work with the correct suppliers.The brand works 
together with the Harvest and Forest Ministry, TİGEM and TAGEM and supports suppliers by 
giving domestic seeds and controlling the production period so as to ensure that the fruit 
and vegetables on sale in their markets are reliable. CarrefourSA together with OYAK Food, 
Harvesting and Livestock company HEKTAŞ works in partnership. They offer the Trustworthy 
Food Platform and the QR code to be found on the product shows exactly how and where that 
product was grown. The Domestic Food  Project ensures that all 100% red meat is obtained 
domestically and worked under veterinary control. CarrefourSA has the aim of increasing the 
amount of fish that Turkish people eat.It works with reliable suppliers which ensure every step 
leading to its reaching the store counters is controlled.The brand continues to invest in fish 
counters for the its stores.

It Is A Supporter Of Domestic Products
CarrefourSA works with domestic producers to ensure that all products are of 
international standards. The brand works with thousands of producers making everything 
from organic milk to baby nappies. The cleanliness of vegetables the hygiene of the items 
are ensured. CarrefourSA offers 600 of its special products to the customer. With their 
method of working production is increased while the eco system indirectly enlarges 
employment numbers.
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YENİ KONSEPTİYLE CAFE ITALIANO FARK YARATIYOR
THE CAFE ITALIANO HAS BROUGHT OUT A NEW CONCEPT WITH WHICH IT HAS CREATED A GREAT DIFFERENCE
Cafe Italiano 1995 senesinde Global Restoran Group bünyesinde kuruldu. İlk şube 
2003 senesinde Bakırköy’de açıldı. Sonrasında Cafe Italiano konsepti Taksim ve Şişli 
şubeleriyle hizmet vermeye başladı. 

Cafe Italiano aslında Türkiye için yeni bir kulvar. Çünkü işleyiş sistemi gereği hem 
misafirlerine hem de yatırımcılara benzersiz bir deneyim sunuyor. Trattoria tarzı şık, 
rahat dekorasyonu, İtalyan mutfağının en özel lezzetlerini barındıran menüsü ile 
müşterilerine restoran konforu yaşatıyor ancak bu hizmeti makul, erişebilir fiyatlarla 
gerçekleştiriyor. Personel sayısını minimize ederek, daha düşük bir metrekarede daha 
uygun kira marjları olan mekanlara odaklanıyor.
 
Şişli şubesinin gerçekleştirilen yeni formatı sayesinde sistem franchise ile uygun hale 
geldi ve bu yılın Ocak ayında franchise uygulaması başladı. Hem kurumsal hem de 
franchise olarak 2021 yılında 10 yeni şube planlanmaktadır. 

En iyiyi ve lezzetliyi, en uygun koşullarda, en hijyen ve güzel atmosferde makul 
fiyatlarla misafirlerimize sunma vizyonuyla sektörde fark yaratıyoruz. Restoranlar, 
cafeler ya da kahvehaneler aslında halkın farklı bir tat almak için buluştuğu kamusal 
alanlar. Dolayısıyla dinamikleri toplumun hareketleriyle eş güdümlü olmalı. Yeni 
konsepti geliştirirken insanların satın alma alışkanları ve harcama güçlerini dikkate 
aldık. Gözlemlerimiz sırasında fark ettik ki dışarıda ailesi ya da dostlarıyla yemek 
yemek isteyen birinin önüne sadece iki seçenek çıkıyor. Ya ekonomik olarak gerçekten 
pahalı hizmet sunan restoran veya cafe bistroları tercih edecek ya da fast food 
kanalına yönelecek. Yani iki segment arasındaki “meso”  - orta alanda müşteriyi 
memnun edecek bir işletme stili yok. İşte Cafe Italiano bu “meso – restoran” fikrinden 
ortaya çıktı ve mevcut bu boşluğu doldurdu. 
Kaliteli lezzetleri, erişebilir fiyatlarla restoran kalitesinde tüketicilere sunuyoruz. Bu 
sektörde 25 yıldır edindiğimiz tecrübelerin ortalaması dediğim bu konsept aslında 
Türkiye’de restoran işletmeciliği sınırlarının arasında yeni bir vaha yaratıyor. Bildiğiniz 
üzere “meso”, Türkçesi “mezo” orta/ara anlamına gelir. “Mezopotamya – Mezoamerika” 
kulağımızın aşina olduğu terimler. Aynı zamanda bereketli, medeniyetin doğduğu 
toprakları da simgeliyorlar. İşte mezo – restoran da son derece kaliteli bir hizmeti 
erişebilir fiyatlara sunduğu için hem tüketici hem de yatırımcı gözünde bir vaha. 

Cafe Italiano was set up in 1995 under the auspices of the Global Restoran Group. It opened its 
first branch in Bakırköy in the year 2003. Followed by its Taksim and Şişli locations.

In actual fact Cafe Italiano was a new direction for Turkey. The reason being that it was 
offering to both its guests and to its investors a new experience. The premises were chic in 
the Trattoria style, comfortably decorated and its menu was offering special tastes from the 
Italian kitchen. It was effecting this by enabling the guests to have the comfort of a restaurant 
however that service was being offered at reachable prices. This was being effected by 
minimizing the number of personnel and focusing on smaller premises with lower rents.

When the Şişli branch was opened under this new format the brand became able to work by 
franchising and this year in January franchises were obtainable. The plan for the year 2021 is 
10 new branches, including both corporate and franchising.

We have the vision of offering on our premises our best, tastiest foods, in favorable conditions 
in a pleasant atmosphere at viable prices. In actual fact restaurants, cafes or coffeehouses 
are the places that people visit to enjoy a new flavor, a new taste and meet other people in a 
public place. This is the reason that our dynamics must equate with those of the public. While 
we were developing our new concept we took into consideration what people bought and the 
force of their spending abilities. While studying the subject we became aware that someone 
who wished to have a meal with friends or family had only two choices, it was a preference of 
expensive offered in cafe bistros or restaurants otherwise they were obliged to look at the fast 
food places. Meaning between the two segments “ meso “- medium style which could please 
the guests was simply not in action. That is why the Cafe Italiano positioned itself as a “meso-
restaurant” and fills that position which was empty but really needed.

We offer our guests tasty qualities, viable prices and a restaurant of quality. With our 
experience of 25 years in the sector we have with our new concept opened a different oasis 
in the Turkish restaurant sector. As you know  “ meso” in Turkish becomes meso or middle/
between “Mesopotamia-Mesoamerika are terms familiar to us. At the same time it is a 
symbol of fertile land where people came into being. A meso-restaurant offers high quality 
service together with viable prices and so becomes an oasis for both the guest and the 
investor.



Franchise seçiminde Markalarımızın bü-
yümesine yönelik en büyük kararlarımızın, 
nerede olmalıyım, burası benim Markam için 
uygun mu?  Markamda yatırımcı olmak iste-
yen adaylardan beklentilerim neler olmalı, 
kimlerle birlikte yol almalıyım? Sorularının 
doğru cevaplanması gerekir. Lokasyon ara-
yışına başlamadan önce, neye sahip olmanız 
gerektiğine, neye sahip olmak istediğinize, 
neye kesinlikle tahammül etmeyeceğinize ve 
ne kadar ödeyebileceğinize dair net bir resme 
sahip olmanız gerekir. Bu resmi geliştirmek 
hem heyecan verici hem de sıkıcı ve zaman 
alıcı bir süreç olabilir. Ancak ona hak ettiği il-
giyi vermeniz çok önemlidir. Birçok başlatma 
hatası daha sonra düzeltilebilirken, kötü bir yer seçimi bazen markalar için onarılamaz sıkıntıla-
rında doğmasına neden olabilir. Bu sebeple; İşletmelerimiz için en uygun gayrimenkul arayışına 
başlanıldığında dikkat etmemiz gereken birçok farklı konu vardır. Her iş için karar aşamasında 
toplanan verilerin elde edilen bilgilerin çok önemli olduğu asla unutulmamalıdır. Gayrimenkul 
aramaya başlamadan önce mutlaka iyi bir iş planınız olmalıdır. İyi bir iş planı, seçeceğiniz konum 
için size yardımcı olacak bilgileri ve özellikleri unutmamanız ve kullanmanız için yol gösterici 
olacaktır.

Doğru nokta mı? Dikkat etmeliyiz;
 Franchisor olarak verilmesi gereken en büyük kararlardan birisi markamız, işletmemiz için doğru 
lokasyonda, doğru yatırım yapılabilecek gayrimenkul bulmak olmalıdır. Büyüyen markalar sürek-
li yeni ve uygun büyüklükte lokasyonlar bulabilmek için ciddi çalışmalar, araştırmalar yaparlar. 
Markalarına göre oluşturulmuş olan veya belirledikleri kriterleri, yeni bulunan lokasyonlarda, 
sürekli gözeden geçirerek uygunluğunu değerlendirmek ve o noktaya göre uyarlamak durumun-
dadırlar. Tabii ki burada önemsenmesi gereken konunun, doğru lokasyonda, doğru konumlanma, 
fiziksel yeterlilik ve yeterli büyüklük olmalıdır. İşletmelerimiz için yeni bir gayrimenkul ararken, 
karşılaşılan veya yapılan değerlendirmelerde, Markalarımız için olmazsa olmazların dikkate alın-
dığına, hataların yapılmadığına veya gözden kaçırılmadığına dikkat edilmelidir. 

Yerin eski geçmişi çok önemli
Bir gayrimenkul seçiminde bulunan yerin geçmişi size çok açıklayıcı ve son derece yardımcı ola-
bilir. Örneğin bir Pizza restoranınız için yer arıyorsunuz. Ve karşınıza düşündüğünüz özelliklerde 
harika olduğunu düşündüğünüz bir gayrimenkul çıktı. Bu aşamada genelde yapılan en büyük yan-
lışlar orada daha önceki işletmelerin geçmişini araştırmamak yönünde oluyor. Bölge ve lokasyon 
güzel görünse bile aynı yerde başarısız olmuş sektörünüz ile ilgili markaların hikayelerini ve başa-
rısızlık nedenlerinin araştırılması sizlere çok büyük bilgiler verecektir. Elde edeceğiniz bu bilgiler 
sizin markanız için başarısız olunacağı anlamını taşımasa da karar vermeden önce kesinlikle o yer 

For brands when they are adding new 
franchises so as to enlarge one of the most 
important decisions is where should our 
brand be,is this location the correct one for 
the brand? What do we search for in those 
who wish to invest with us and are they 
the correct kind of people that we wish to 
work with? It is essential to answer these 
questions correctly. Prior to even starting to 
think of a location think of what is needed, 
think of what you wish to become owner of, 
think of what you simply could not be faced 
with and decide on how much you are able 
to spend it is essential that this very clear 
picture is formulated. It is imperative that 

the necessary time be spent on these decisions. The time that you spend while forming it can 
be really enjoyable but also very boring and time consuming. Regardless of that it is essential 
to give to it  the attention it needs. Many of the mistakes which are made in the beginning can 
be rectified later however a bad choice of location is irreparable. This is the reason that; When 
the choice of a suitable location is being effected there are many factors involved. All and any 
information that is collected during that decision time is useful this is true regardless of the 
work sector. Prior to beginning the location search there must be a work plan. A well thought 
out work plan will be a great help during the search for the location and will also remind you of 
the special priorities needed for your work place.

Is this the correct spot? We need to take care;
One of the most important decisions that the franchisor has to take is with the choice of 
the correct location, it must be right for the brand and must be the correct building in 
which to make the investment. Those brands which are enlarging effect on going serious 
work in searching for new and correct size of locations. They constantly review new 
positions and evaluate if they could be useful to the brand or if at least they equate with 
the required size for them. At this point the location position, the premises, the physical 
wherewithal and the size must be large enough. While people are searching for new 
premises they are evaluating everything which could be useful. When attention is paid to 
the criteria of our absolute essentials, they must avoid making mistakes or missings out 
during their evaluation.

The Past History Of The Locatıon Can Be Very Important
While choosing business premises some knowledge of what they were previously used 
for can be very helpful and clarifying. As an example let’s say you are searching for 
premises for a Pizza restaurant. You come across a building which is wonderful and fits 
all criteria. It is at that point that one of the largest mistakes is made if the previous firms 
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hakkında daha derin bir araştırmanın size başarılı olabilmeniz için yol gösterici, rehber olabilir.

Markamız için doğru büyüklük nedir?
Markalarımız, işletmelerimiz için gayrimenkul alırken veya kiralarken yapılan önemli bir hata iş-
letmeler için, ihtiyaç duyulan yerin büyüklüğünün yanlış hesaplanmasından kaynaklanmaktadır. 
Daha büyük her zaman daha iyi değildir. Tüm işletmeler için yatırım aşamasında harcanan her 
kuruş önemlidir. Bu nedenle herhangi bir satın alma veya kiralamada büyüklük ile ilgili doğru se-
çim yapmak ve doğru karar almak çok önemlidir. İyi bir kontrat yapıyor olmanın, doğru bir seçim 
yapıldığı anlamını taşımadığını bilmemiz gerekir. Bazen metrekare başına büyük bir maliyetle, iyi 
bir lokasyonda güzel bir gayrimenkul bulunabilir. Burada gözden geçirilmesi gereken, değerlen-
dirmelerimizde daha büyük olmak başta çok cazip gelse de, daha sonra gerekli değildi, şeklinde 
tanımlayacağınız büyük metrekareler sizi sıkıntıya sokabilir. Lokasyon seçiminde markalarınız 
için yapacağınız tüm çalışmalarda maksimum ve minimum ihtiyaçlarınızın iyi belirlediğinizden 
emin olmalısınız. 
Yapacağınız anlaşmalar kâğıt üzerinde ne kadar iyi görünürse görünsün, gerçekte ihtiyaçlarınız-
dan daha büyük metrekareye sahip bir gayrimenkul, yaratacağı ekstra maliyetleri ile hem yatırım 
aşamasında hem de işletmeye başladıktan sonra, sizleri rahatsız edebilecek finansal sıkıntılar ile 
karşı karşıya kalmanıza neden olabilir.

Mevcut bina mı? Boş araziye mi? 
İşletmelerimiz için satın almaya veya kiralamaya karar verilen gayrimenkul, mevcut bir bina veya 
boş bir alan olabilir. Bazen boş bir alana yapılacak yatırım, mevcut olan binaya, markalarınızın 
ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak yatırım-
dan çok daha az olabilir. Mevcut bir yapıya, 
markalarımız için ihtiyaç duyulan özellikleri 
dikkate alarak hazırlanacak proje için har-
canan iş gücü ve maliyetin, yeniden inşa 
etme maliyetlerini çok aştığını, hele hele 
bazı uluslararası franchisee sistemlerinde-
ki zorlayıcı prosedürlerin, devreye girdiğin-
de bunun daha çok arttığını gözlemlediğimi 
belirtmek isterim. 

İmajınıza Uygun ve size özgün mü?
Lokasyon her ne kadar güzel olarak ta-
nımlasanız bile yapacağınız seçimlerde 
görünürlüğü iyi olan ve imajınızı iyi şekilde 
sergilemenize olanak sağlayabilecek bir 
gayrimenkulü seçmelisiniz. Her sektörün 
ve markanın, kendine özgü tarzı ve kimliği sebebiyle, birilerini kopyalamanın veya benzemenin 
markalarınızın değerini düşüreceğini bilmelisiniz. Uluslararası franchisee zincirleri için seçile-
cek gayrimenkul için ciddi bağlayıcı kuralları ve uygulamak zorunda oldukları projeleri vardır. 
Bu o markalar için çok önemli olan kendi pazarlarında bilinirliliklerini sağlayan kriterleri ile yeni 
büyümekte olan markalar için aynı olmayabilir. Bu konunun da iyi incelenmesi ve değerlendiril-
mesi gereklidir.

Pazarlama ve tanıtım planı hazırlanmalı
Seçilen lokasyondaki gayrimenkul kadar daha sonraki süreçlerdeki uygulanacak pazarlama ve 
tanıtım stratejisi de çok önemlidir. Lokasyon seçiminde yapılan çalışmaların, işletmenin açılış 
öncesi ve sonrası yapılacak pazarlama çalışmaları kadar önemli olduğu asla unutulmamalıdır. 
Hangi gayrimenkul yatırım kararını vermiş olursanız olun yeriniz için bir pazarlama planı oluştur-
manız markanızın geleceği açısından çok gereklidir.

Özetle; yukarıda aktardığım bilgiler doğrultusunda, Markalarınız için mevcut bir binaya yapılacak 
olan metrekare yatırım maliyetleri ile boş bir alana yeni yapılacak bina için metrekare başına ma-
liyetlerini ciddi bir şekilde araştırmanızda yarar olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. Lokasyon 
ve konumun çok önemli olduğunu, yine ilgilenilen ve alma, kiralama aşamasındaki lokasyondaki 
daha önceki işletmelerin hikayesinin araştırılmasının markalar için işin başında çok önemli ipuç-
ları barındırdığını, seçilen lokasyonda projenin markanıza özgün olması ve açılıştan önce ciddi 
bir tanıtım ve pazarlama planının hazırlanmasının, değerlendirilmesinin, markalarınıza değer 
katacağını belirtmeliyim.

are not checked up on and the reasons for their failures are not learnt it’s a great loss. This 
knowledge does not mean that your business would be unsuccessful there but does mean 
that you need to assess more deeply that location what you learn then could be a guide to 
what is needed of you for your success.

What Is The Correct Size For Your Brand?
One of the biggest mistakes our brands make while buying or renting premises for you 
often comes about when estimating the largeness of the premises. Bigger is not always 
better. While all the business set up is being effected every penny is important. It is for 
this reason that the size of the premises being built or being rented must be correct. The 
fact that a good contract is being effected does not necessarily mean that the choice was 
correct.Sometimes it happens that a super location in an attractive building sometimes 
the sq.m price carries a high price. Here we need to evaluate if even though before setting 
up the large size premises appear very appealing to one but when the business is set up one 
realizes that its being so large was unnecessary and the size can become a problem. When 
choosing the location for your brand you must ensure that your estimates of maximum and 
minimum brand needs be correct. While on paper the contract appears excellent if the size 
of the premises is too large the extra expenses both during the investment and once the 
business is in action could entail financial problems appearing.

An Existing Building Or An Empty Ground?
While you are deciding on buying or renting premises there is also the question of an 

existing building or an empty ground. 
Sometimes the investment on a newly 
built place when compared with the 
changing of existing premises to fit to the 
needs of the brand, turn out much lower. 
An existing building naturally needs to 
be changed to fit the criteria of the in 
coming franchisee. The man power and 
costs of those changes totaled comes way 
above starting from zero and especially 
in the case of some international brands 
their special franchising systems with 
their forceful procedures considerably 
increase the costs.

Is It Suitable To The Image
As Well As Specific To You?

However beautiful and well appointed what you choose premise wise must be in the right 
kind of building to show off your business. You need to be aware that whatever the sector 
and whatever the brand if others start to copy or become like you the value of your brand 
diminishes. In the international franchise chains when choosing their premises there are 
very serious rules and procedures which must be applied. For those brands the knowledge 
of them and their criteria may not be applicable to new set ups. This is a subject which 
needs research and evaluation.

A Marketing And Introductory Plan Must Be Set Up
After the opening and the choice of premises is effected the marketing and introductory 
work gains priority and its importance must never be diminished. Whichever location or 
type you have chosen for your premises you must be aware that for the future of your 
business that marketing plan is essential.

In summing up; based on the details I have offered to you above, when choosing premises 
for your brand it is often found that it is more rational to effect a new building rather than 
effecting rebuilds to an existing building I wish to draw to your attention the fact that a very 
serious price comparison should be effected. Position and premises are very important it 
is well worth the effort to obtain background on the previous businesses which had been 
there sometimes very important points can be learnt. The location must be correct for the 
project and prior to its opening a detailed plan of the opening and the marketing plan must 
be made, I can state that evaluating these points will definitely add value to your brand.
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TESCİLLİ LEZZET: WAFFLE’CI AKIN
A REGISTERED TASTE: AKIN WAFFLES

Yıllardır ödüle doymayan Wafflecı Akın, waffle’a gönül vermiş girişimcilerle tüm Türkiye ve yurt 
dışında büyümeye devam etmek için kolları sıvadı. Waffle’cı Akın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Geren, her zaman Dünya standartlarında bir ürün sunmanın gururunu yaşadıklarını belirterek 
“Lezzeti tescilli markamızın kapıları girişimcilere sonuna kadar açık. Düşük yatırım maliyetlerine 
rağmen bu tatlı ve basit iş için iyi bir gelir de vadediyoruz” dedi. İlk ödülünü 2012 yılında Tüm 
Tüketicileri Koruma Derneği’nden alan Waffle’cı Akın, hiç şikayet gelmemesi nedeniyle “Tüm 
Tüketicilere Tavsiye Ediyoruz” logosuna hak kazandı. 2017’de ise aynı derneğin “Tüketici Ödülü” 
olan “Altın Marka”ya layık görülen Waffle’cı Akın, aynı yıl kalite ve lezzetini dünya genelinde ilan 
etti. Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü’nün Belçika’da düzenlediği ve 120 ülkenin 2 binin üzerinde 
ürünle katıldığı yarışmada “Üstün Lezzet Ödülü”ne layık görüldü. Geçtiğimiz yıl da Michelin yıldızlı 
şeflerin değerlendirmesiyle Üstün Lezzet Ödülü’nün sahibi oldu. Lezzetini defalarca tescilleyerek 
Türkiye ve Fas’ta toplam 26 şubeye ulaşan Waffle’cı Akın, bu yıl da pandemiye rağmen başarısını 
katladı.

Sürdürülebilir lezzet
Geren, tescilli lezzet waffle için ilk günden beri aynı kalite için çabalamaktan hiç 
vazgeçmediklerini söyleyerek “Ne mutlu bize ki çabalarımızın karşılığını ödüllerle aldık. Hangi işi 
yaparsanız yapın kural aynıdır, yaptığınız iş sürdürülebilir olacak. Bu ödüller bizim lezzetimizin 
başarısının sürdürülebilir olduğunun kanıtı” dedi. Lezzet dünyasında da en önemli konunun da 
bu olduğunu belirten Geren “Lezzetimiz hem iyi hem aynı. Hangi şubemize giderseniz gidin, üstün 
lezzeti bulursunuz” dedi.

Evdeki güven
Sağlığın kıymetinin her zamankinden daha fazla anlaşıldığı bu dönemde mutluluk veren bu 
tadı herkes evlerindeki kadar güvenle tüketebilsin diye ellerinden geleni yaptıklarını belirten 
Geren “Waffle üretiminde kullanılan tüm gıda ürünlerini yerli üreticilerden ve özel üretim yapan 
kalite sertifikalı işletmelerden tedarik ediyoruz. Ürünlerimizin içinde hiçbir katkı maddesi yok. 
Kullanılan meyvelerimizi günlük tercih ediyor, hamurumuzun ilk günkü lezzetini hala koruyoruz” 
dedi.

Kadınlara ve genç girişimcilere destek
Girişimci ruha sahip olan herkesi bu uluslararası lezzete ortak olmaya davet eden Geren, özellikle 
de genç ve kadın girişimcilere yönelik kendi destekleme modelleri olduğunu belirterek “Bu, 
kaybetme endişesi yaşamadan kazandıran bir yatırım fırsatı” diye konuştu.

Hedef 50 şube
Bayilik vererek büyümek istediklerini ve hedeflerinin 50 şubeye ulaşmak olduğunu ifade eden 
Geren, girişimcilere davette bulundu: 
“Biz bu yola waffle mutluluktur diyerek çıktık. Bugün hem biz hem de yatırımcılarımız, lezzet ve 
başarının mutluluğunu yaşıyoruz. İşimizi mutlulukla yaptığımız gibi bunu paylaşmak da istiyoruz. 
Türkiye’nin 81 ilinde bu mutluluğu görmek istiyoruz. Çünkü 7’den 70’e herkesin sevdiği bu lezzet 
yatırımcıyı da mutlu edecek her türlü potansiyele sahip. Biz bu mutlu aileyi çok daha fazla 
büyütmek istiyoruz. Gelin siz de bu mutluluğa ortak olun, bu ailenin bir üyesi olun.”

For years the Waffle Maker Akin has never stopped winning awards. The entrepreneurs who gave 
their hearts to this business are energetically continuing to enlarge both in the whole of Turkey and 
Internationally. The Chairman of the Administrative Board Mehmet Geren says that the company is 
proud to offer their world standard product. He said “ The doors of our registered flavor brand are 
always wide open to entrepreneurs. We promise that although requiring only a small investment this 
sweet,simple business will produce a good income”. The brand won its first award in 2012 it was from 
the Association of Customer Protection as there were never any complaints against Akin Waffles it 
won the right to use  the logo “ Advised to all Customers “.In 2017 from the same Association it was 
awarded the gold of “the  Consumers Prize “and in the same year this was announced to the world in 
general. In the International Taste and Quality Institutes competition which was held in Belgium there 
were 120 countries resulting in more than 2 thousand flavours competing. There Akın Waffles was 
chosen winner of the “Best Flavor Award”.Last year when top Michelin chefs effected the evaluation 
again the brand won the “ Best Flavour Award.” Their flavor has received awards over and over again. 
Akın has a total of 26 branches which are in Turkey and Morocco and this year despite the pandemic it 
has gained even more success.

A Sustainable Flavor
Geren said that from their very first day they had never deviated in their efforts to always maintain 
the same quality of their registered waffle flavour and continued by saying “How great for us that we 
have received rewards for our efforts. Whichever business you are in the rule is the same maintenance 
of the product. The awards which we have received have proved that we have sustained our quality.” 
In the World of tastes that is the most important subject.” Our flavors are always good and the same 
whichever of our branches you go to.”

Security In The Home
In this period when we have realized much more the value of our health we have done everything in 
our power to produce our much loved flavor so that customers can confidently eat it at home.” In our 
production all the ingredients which we use are from domestic suppliers who produce under private 
certificated qualities. There are absolutely no additives in our product. We prefer fruit obtained daily 
and we still maintain our flavour just as it was the first day.”

We Give Support To Women And Young Entrepreneurs
Geren invites all those with entrepreneurial desires to become partners and the company has its 
special support system for the young and women entrepreneurs.He also said “ This is an opportunity 
to effect an investment without a fear of failing”.

We Aim To Have 50 Branches
Geren said they wished to enlarge to having 50 branches with dealers and gave this invitation to 
entrepreneurs “Our company set off by saying happiness is in waffles and today both we and our 
investors are enjoying the flavour and its success. We enjoy effecting our work and we wish to share 
this feeling with others. We wish to see this happiness in the 81 provinces of Turkey. Because this is a 
taste which is loved by everyone 7 to 70 so has lots of  potential.We wish to enlarge our happy family 
much more.Come along become a partner in happiness by becoming part of our family.”
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BURSA’DAN DÜNYA’YA MİS GİBİ KOKULAR YAYILIYOR

UYGUN FİYAT, HIZLI SERVİS: BURSA İSHAKBEY 

WONDERFUL PERFUMES EMANATING FROM BURSA SPREAD THROUGH THE WORLD

AFFORDABLE PRICES AND QUICK SEVICE: THAT IS THE BURSA ISHAKBEY BRAND

Bursa’da uluslararası standartlara uygun ve %100 yerli üretim yapan Bargello Perfume 
yurtdışında da büyümeye devam ediyor. Yüzlerce farklı kokuya sahip ürünlerini Almanya’dan 
Ürdün’e, 30 farklı ülkede kullanıcılarına sunan marka, kalite ve ürün çeşitliliği ile uluslararası 
alanda söz sahibi olmayı hedefliyor. 1950 yılında kurulmuş, döneminin ünlü kolonya markası 
Gonca Kolonyalarının satın alınmasıyla faaliyetlerine başlayan Bargello ürün çeşitliliği ve yüksek 
kar marjı sunan bayilik çözümleriyle dünya çapında 350’den fazla satış noktasına ulaştı. Yurtiçi 
ve yurtdışında mağazalaşma çalışmalarına hızla devam eden marka yatırımcılara yüksek kar 
marjının yanı sıra anahtar teslim kurulum, tanıtım ve personel gibi birçok destek sunuyor. 2012 
yılında online alışveriş sitesi www.e-bargello.com ‘u kurarak ürünlerini dijital dünyaya taşıyan 
Bargello, pandemi sürecinde hazır ve doğru işleyen bir e ticaret sürecine sahip olmanın önemini 
ve markanın vizyoner yapısının bir örneğini daha ortaya koymuş oldu.

Baydöner Restoranlarının sektördeki deneyimini arkasına alan Bursa İshakbey; geleneksel iskender 
ve döner lezzetini müşterilerine güvenli ve taze bir şekilde sunarak, fast food formatı sayesinde 
uygun fiyatlı ve hızlı servis prensibiyle müşterilerine hizmet vermektedir. Bursa İshakbey restoranları 
AVM’lerin yemek katlarında 50-80 metrekare, caddelerde ise 100-120 metrekare aralığında alanlarda 
sahip olduğu self servis şube modeliyle küçük metrekareli alanlara sığarak inşaat, ekipman, işçilik 
gibi yatırım kalemlerini minimum seviyelerde tutmayı başarmaktadır. Buna paralel olarak ürün satış 
fiyatlarını da uygun seviyelerde sağlayarak, toplumun büyük bölümüne hitap etmektedir. Pandemide 
kafe ve restoranların yeniden açılma dönemlerinde hızlı ve pozitif şekilde müşteri sayılarına ve satış 
cirolarına tekrar ulaşan Bursa İshakbey, bu zorlu dönemde de başarılı bir sınav vermiştir. %3 royalty oranı 
belirleyen Bursa İshakbey, franchise yatırımcılarına restoranın açılış hazırlıkları sürecinde ve açılışın 
ilk gününden itibaren yoğun destek hizmetleri sağlamaktadır. Yeni ürün inovasyonu, pazarlama, satın 
alma, lojistik, eğitim, insan kaynakları, operasyon, kalite kontrol gibi alanlarda işletmecilerine destekler 
vermektedir. Türkiye genelinde 14 ilde 22 şubeye ulaşan Bursa İshakbey, yatırımlarını kesintisiz bir şekilde 
sürdürürken, şube sayısını arttırmaya devam edecektir. Bursa İshakbey, kendisini bu hedeflere uygun 
gören, yeniliklere, gelişime ve geliştirmeye açık, yatırdığı paranın geri dönüşünü hızlandırmaya katkı 
sağlayacak girişimcilerle iş birliği yapmayı hedeflemektedir.

Bargello Perfume produces a 100% domestic product which is of international standard the brand 
continues to enlarge abroad. It offers its more than one hundred different perfumes to customers 
everywhere from Germany to Jordan the brand sells to its clients in 30 different countries and with 
the quality and the choice of products intends to become an important name in the international 
sector. The company was founded in 1950 when it bought the famous Gonca Cologne brand and 
Bargello offering its wide sphere of products and high profit margin now has more than 350 dealers. 
Working constantly both domestically and internationally it offers businesses which carry large profit 
margins for its investors and meets them with key to the door premises and support in advertising 
and obtaining staff.In the year 2012 the brand set up its online sales site- www.e-Bargello.com and so 
carried its products to the international digital world.During the pandemic it was an example of on 
going correctly effected business which once again showed the vision of its brand.

The Baydoner Restaurants have behind them the Bursa ISHAKBEY brands experience for 
offering traditional Iskender Doner freshly cooked and trustworthy and by the fast food 
format maintains a reliable quick service together with reasonable prices. The Bursa Ishakbey 
restaurants are to be found on the food floors of shopping centers and are of 50-80 sq.m. 
while its restaurants in the streets are of 100-120 sq.m.the model is self service and it has 
successfully managed to place premises, its equipment and its personnel all in a small space 
and has kept to minimums. Parallel to this it has maintained its viable prices so as to appeal 
to most of the population. In the period of reopening after the pandemic restrictions on cafes 
and restaurants they have swiftly and positively returned to their usual sales turnovers. Bursa 
Ishakbey succeeded in passing through that very difficult time with flying colors. The brand 
takes a royalty fee of 3% and offers constant support to its franchisees.It supports with product 
innovations, marketing, logistics, training, human resources, operations and quality control.
Spreading through 13 provinces of Turkey it has a total of 21 branches now and plans to increase 
that number. Bursa Ishakbey has set goals to bring these plans into action by being open to 
growth and development and by speeding up the return of investment capitals as they work 
together with their entrepreneurs.
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FRANCHISING.MARKET NEDİR?

EL EMEĞİ, GÖZ NURU: J CLUB 

WHAT IS FRANCHISING.MARKET?

EYE CATCHING HANDICRAFTS :J CLUB

Franchising.Market franchise ve bayilik zincirlerini girişimcilere tanıtan bir portal. PROFİT 
SYSTEM GROUP’a bağlı, Türkiye’de Franchise&More tarafından temsil ediliyor. Franchising 
portalları 4 kıtada, 21 ülkede, 18 dilde yayınlanıyor. Franchise konusunda uzman yerel danışmanlık 
firmaları eliyle yönetiliyor. Zincir markaları girişimcilere tanıtıyor, yerel zincirleri dünyaya açıyor. 
Franchise alanında 20 yılı aşkın deneyimle, sektörün en önemli bilgi kaynaklarından biri.

Franchising.Market ile neler kazanırsınız
Franchising.Market ile dünyaya açılabilir, franchise ve bayilik verebilirsiniz. Markanızın ve 
konseptinizin Türkiye’de ve dünyada tanıtımı yaparsınız. Hedef pazarlarınızı seçer, markanızı 
tanıtır, konseptinizi uyarlar, franchise ve bayi adaylarını bulursunuz. Portal ve dergilerimizde 
haber ve reklamlarla kendinizi tanıtır, fuarlarımızda yatırımcılarla buluşursunuz. Temsil 
edildiğimiz ülkelerde etkin franchise danışmanlığı desteği alırsınız.

Üç kuşaktır ayakkabı sektöründe faaliyet yürüten Polat Ailesinden Ahmet Polat’ın sahibi olduğu 
J Club, el yapımı ürünleriyle tanınıyor. Ürettiği ayakkabılar, Türkiye’de olduğu kadar dünya 
pazarlarında da talep görüyor. Müşterileri arasında siyasetçilerin ve önde gelen iş insanlarının 
bulunduğu J Club ürünleri, en son ünlü İtalyan marka toptancılarından lntermode Grubu’nun 
patronu Angelo Lacagnina ile bir ticari anlaşmaya imza attı. Pandemi koşulları sebebiyle 
müşterilerle mağazalarda buluşma imkanları kısıtlandığı için e-ticaret sitelerinden satışlara 
önem verilmiş ve öncelikle www.jclub.com.tr olmak üzere tüm güvenilir online satış sitelerindeki 
online mağazalar ile müşterilerine ulaşmaktadır. Yeni müşteriler kazanmak ve satışları 
desteklemek amacıyla sosyal medya hesaplarından yapılan kampanyalar ile faaliyet gösteren 
şirket, aynı zamanda özel üretim ürünler için müşterilere bizzat giderek hem satış deneyimini 
daha özel kılmış hem de pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri olmasına rağmen ayakta 
kalmayı başarmıştır.  İlerleyen süreçte geleneksel pazarlama yöntemlerinden sıyrılıp çağın 
gerekliliklerine ayak uydurarak sektörün önde gelen şirketlerinden biri olmaya devam edecektir.

It is a portal that allows new entrepreneurs to enter a chain of franchisees.This is attached to the PROFIT 
SYSTEM GROUP, it is represented in Turkey by Franchise and More. It works on 4 continents in 21 countries 
and broadcasts in 18 languages.On the subject of Franchising it is managed by local consultants. It 
introduces chain brands to entrepreneurs and opens domestic chains to the world.With its almost 20 years 
of experience in the Franchising sector it is one of the most important sources of information.

What advantages do you gain with franchising.market?
Together with it one can open to the world and give franchises and dealerships. You can make your 
brand known both in Turkey and the world.It chooses the markets to aim for, it introduces your brand 
there and has it adapted there it finds franchisees and dealers. With its portal and its magazines its 
news and its advertising you become known and you find investors at our fairs. In the countries where 
we represent you we give the most effective consulting support.

The Polat Family has been in the footwear sector for three generations and its handmade 
goods are very famous. Ahmet Polat is the owner of the J Club brand. It’s footwear is 
searched for not only in Turkey but in the whole world.Among it’s customers are politicians 
and top businessmen, recently it has signed a business agreement with  Angelo Lacagnina 
the owner of the famous Italian wholesalers the Intermode Group.

Because of the pandemic it was restricted from receiving customers in the shop so J CLUB 
turned its attention to e-mail and by www.jclub.com.tr it was able to reach its clients in a 
secure manner.In order to gain new customers and increase sales it also on social media 
made special campaigns while for special orders it went to the customer to ensure excellent 
fit this resulted in ordering being more special and in this manner this famous brand in the 
footwear sector-one of the most badly hit sectors-was successful in remaining in business.

In the upcoming period it will deviate from its traditional marketing systems and will effect 
marketing so as to suit today’s needs and in this manner will continue to be one of the 
leading brands in the sector.

MARKET
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EUROPE PRINT SHOP

BAKLAVAYA YENİ BİR SOLUK: MUSLUOĞLU BAKLAVA
BRINGING A NEW BREATH OF FRESH AIR TO BAKLAVA; MUSLUOĞLU BAKLAVA

Europe Printshop markamızla tasarım, grafik ve baskı işlerinde 40 yıllık tecrübemizi, yenilikçi 
anlayışla size sunuyoruz. İhtiyacınız olan tüm baskı ve çıkış işlemlerini, en yüksek kalite ve 
optimum maliyetle kapınıza teslim ediyoruz.

İster Baskı, İster Anahtar Teslim Çalışma
Yapmış olduğunuz tasarımı, sizin isteklerinize göre optimize eder ve dilediğiniz baskı türünde 
hazır olarak size ulaştırır. Eğer sadece bir fikriniz varsa ihtiyacınıza göre hem tasarım yaparak 
boyutlandırır hem de ihtiyacınıza uygun baskıları yaparak anahtar teslim, işinizi tamamlar. 

Matbaa Baskı Çözümlerinde Yanınızdayız
Europe Perinthos 40 yılı aşkın tecrübesiyle matbaa baskı gerektiren tüm ihtiyaçlarınızı, 
dilediğiniz tür ve sayıda ideal fiyatlarla temin eder. Dünya genelinde ücretsiz kargo imkanıyla 
size teslim eder. Teknoloji, hız, tecrübe ve uygun fiyatla tanışın. Tüm baskı ve basılı materyal 
ihtiyaçlarınız için şimdi iletişime geçin, gerisini bize bırakın. Detaylı bilgi almak ve ihtiyaçlarınıza 
hemen çözüm bulmak için bize ulaşın. 

“İşimiz Gücümüz Baklava” sloganıyla yola çıkan, Ankara ve İstanbul’da 15 lezzet noktasında 
hizmet veren Musluoğlu Baklava, modern teknolojiler kullanarak ürettiği ürünleri uygun fiyatla 
tüketicileriyle buluşturuyor.  İstanbul ve Ankara’daki lezzet noktalarında en iyiyi en uygun fiyata 
sunmayı hedeflediklerini belirten Musluoğlu Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Serdar EKER, 
‘ucuz baklava kalitesizdir’ algısını kırmak için çalıştıklarını açıkladı: “İnsan sağlığından ve ürün 
kalitesinden ödün vermeden, ISO, HACCP ve Helal Gıda sertifikalarımızla üretimde kaliteyi 
ilke haline getirdik. Fabrikamızda günlük olarak ürettiğimiz ürünlerde hiçbir katkı maddesi 
kullanmıyoruz. Ürün güvenilirliğini ve kaliteli baklava tüketimi prensibimizi maddi kazancımızın 
üstünde tutuyoruz. Müşterilerimizin canı her baklava istediğinde ve özel günlerinde yanlarında 
olmayı hedefliyoruz.” %100 müşteri memnuniyeti odaklı yapısıyla Musluoğlu Baklava, fabrika 
satış mağazası konseptli mağazalarında konuk ettiği müşteri sayısı ve kurumsal kimliği ile 
günden güne gelişiyor. Musluoğlu Baklava; 2021 yılı sonunda 30 mağazaya ulaşmayı; uzun vadede 
ise tüm Türkiye’de hizmet vermeyi, lezzet ve güven denince akla ilk gelen isim olmayı hedefliyor.

Our brand has 40 years of experience in design, graphics and printing we are now offering this to our clients 
with the new generation implementations. All the work that is needed is in the highest quality printing and 
exiting and we now deliver to your door.

Be It Prıntıng Or Key To The Door Work
To the design that you have effected we, according to your requests optimize them and print them in the 
type of print that you wish for and then effect delivery to you. Should it be that you simply have an idea then 
we can according to your wishes effect the design adjust it to the correct sizing print it, deliver it to you in 
other words we can give you turn the key service.

We Are Here To Help With Solutions For You
Europe Perinthos with its almost 40 years of experience in this sector can effect for you all your requirements, 
in the format that you wish for, in the number of copies you require at an ideal price. We then make the delivery 
to you anywhere in the world with free of charge cargo. Get to know the combination of technology, speed, 
experience and correct pricing. Contact us for all your requirements for printing and printing accessories and 
leave the rest to us. To obtain more details and help in solving your problems contact us.

Under the slogan of “ Our work and our strength is Baklava“ Musluoğlu has now 15 positions in Ankara 
and Istanbul where it serves its products which are prepared under modern technologies and the 
brand aims for them to be the best and the most reasonably priced the Chairman of the Board of 
Musluoğlu Serda EKER stated they are working to prove the belief that ‘ cheap baklava does not have 
quality ‘ is totally wrong:” Ensuring the health of customers and never deviating from making a high 
quality product we hold the ISO, HACCP and Helal Gıda certificates. In our factory where our product 
is made daily we do not use any kind of additives.We believe that the trustworthiness of our quality 
baklava is more important than our financial gains.We are together with our customers whenever they 
wish to eat or celebrate .”
The  Musluoğlu principle is 100% customer satisfaction and the concept is factory sale points and we 
see that the number of our customers is rising as our corporate image widens.The brand aims to have 
30 sales points by the end of 2021 whereas in the long term it wishes to serve the whole of Turkey so 
that when taste and trustworthiness are spoken of it is synonymous with its name.
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DÖNERSE DOMİNO’S, ÖDÜLSE YİNE DOMİNO’S
DONERSE DOMINO’S, IF THE PRIZE IS DOMINO’S AGAIN

360 derece pazarlama yaklaşımıyla fark yaratan Domino’s, pazarlama ve reklam etkinliği alanında 
dünyanın en zorlu ve en prestijli yarışması olarak kabul edilen ve 13’üncüsü gerçekleştirilen 
Effie Awards Türkiye 2021’de “Bronz Effie” ödülüne layık görüldü. Her yeni kategori lansmanıyla 
başarısı pazarlama dünyasında taçlandırılan marka, şimdi de damakları şenlendiren Dönerli 
lezzetlerin reklam filmiyle Effie ödülünü aldı. 

Dünya çapında 55 ülkede, EACA’e (European Association of Communciation Agencies) üye 
Reklam Ajansları Dernekleri ve Reklamveren Dernekleri tarafından ortak olarak düzenlenen Effie, 
dünyanın en prestijli pazarlama ve reklam etkinliği yarışması olarak dikkat çekiyor. Effie Türkiye, 
Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği tarafından, American Marketing Association 
(A.M.A.) ve Effie Worldwide Inc.’ten alınan lisansla 2005’ten beri düzenleniyor. 

Domino’s with its 360 degrees different approach to marketing and advertising was awarded the 
Effie Awards Turkey 2021 “Bronze Effie” trophy. In that competition which is considered to be the 
worlds most difficult and prestigious one to win when on the 13th time of that competition being 
held Domino’s was awarded it. The brand with its each and every new product makes such an 
excellent introduction to it that the taste buds tremble with anticipation when a new Doner taste is 
advertised. Now with its last advertising film the brand won the award. In 55 countries of the world 
the EACA (European Association of Communication Agencies) has its members and they together with 
Advertising Agents Associations and Advertising Associations organize the competition together. It is 
considered to be the worlds most prestigious competition of Marketing and Advertising. Effie Turkey 
Advertising Agency together with the A.M.A (the American Marketing Association )are the organizers.
It has been held in Turkey from 2005 since a license was taken from Effie Worldwide Inc.

KÖFTECİ YUSUF’TAN VERİLEN SİPARİŞLER, 
“HEMEN YOLDA’’ İLE HARİTADAN CANLI TAKİP EDİLİYOR
ORDERS WHICH ARE GIVEN TO KÖFTECİ YUSUF CAN THEN BE FOLLOWED ON SCREEN 
BY WAY OF THE “HEMEN YOLDA” SYSTEM
Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, Avrupa’nın en büyük köfte entegre 
tesisine sahip olan Köfteci Yusuf ile bir iş birliği gerçekleştirdi. İş birliği kapsamında 
Köfteci Yusuf’tan verilen siparişler Sodexo’nun ‘’Hemen Yolda’’ uygulaması sayesinde 
kullanıcılar tarafından anlık takip edilebiliyor. Çalışanlara, firmalara ve üye işyerlerine 
uçtan uca dijital yemek deneyimi sunmak üzere öncü projeler hayata geçiren Sodexo 
Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri yeni bir iş birliğine imza attı. Gıda ve restoran 
sektöründe hizmet veren Köfteci Yusuf, Sodexo’nun yatırım yaptığı yeni nesil akıllı paket 
servis uygulaması ‘’Hemen Yolda’’  müşterisi oldu. 

Sodexo with its Advantages and Prize Winning Services has the largest köfte intergrated facilities in 
Europe and has entered into a partnership with Köfteci Yusuf.Within this partnership orders which 
are given to Köfteci Yusuf can then be followed every second by way of the Sodexo system of “Hemen 
Yolda”. To the companies and their workers who work with them the Sodexo Advantage and Award 
Winning Company sets up a from start to finish digital system for its partners. Köfteci Yusuf which is 
in the Food and restaurant sector has became a customer of Sodexo by taking their system “ Hemen 
Yolda” which is a new generation intelligent packet service system.
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PANİNO PİZZA BELARUS’TA AÇILIYOR…

STUDIO MASTERPIECE

PANINO PIZZA IS NOW OPENING IN BELARUS
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 30’un üzerinde Franchise’ı olan Panino Pizza, rotasını yurt dışına 
çevirdi. Türkiye’nin birçok ilinde büyümeye devam eden, Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da 
Franchise ile büyümeye başladıklarını söyleyen Panino Pizza Kurucusu Ferhat Turan “Türkiye’nin 
diğer bölgeleri ve yurt dışında şube açmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz” dedi. 

Türk damak tadına uyarlanmış, “önceliği sağlıklı ürün” olan pizzalar üreten Panino Pizza, 
Pizza hamurunu süt ile yapıyor. Kendine özgü, taze domatesten doğal sosları ile pizzalarını 
çeşitlendiriyor. İzmir ve Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’de 30’u aşkın Franchise şubesi 
bulunan marka Türkiye’de büyümenin yanı sıra yurt dışında da büyümeyi hedeflemektedir. Bu 
doğrultuda İlk yurt dışı şubesi Belarus’ta kısa süre içerisinde açılacaktır.  Almanya, Londra, 
Bulgaristan’da da büyüme hedefi ile 2021 sonuna kadar 3 yurt dışı şube daha sisteme eklenecektir.

Studio Masterpiece olarak 2014 yılında faaliyete geçtik. Daha önce hiç yapılmamış, yepyeni 
bir konseptle,“sanat, müzik, keyif” mottosuyla yola çıktık. Küçük işletmelerde kazandığımız 
deneyimle Maslak’ta 1400 metrekare Sanat Merkezini açtık. İlk günkü heyecanla, her ay binlerce 
yeni sanatseverle buluşuyoruz. 2021 yılında altyapı çalışmalarımızı tamamlayıp franchise 
vermeye hazır hale geldik. Atölye, Studio ve Sanat Merkezi olmak üzere üç farklı franchise modeli 
oluşturduk.

Hangi bölgede hangi konseptin verimli çalışacağını belirledik. Büyük şehirlerde bağımsız 
çalışacak Masterpiece stüdyo ve atölyeler açtırıyoruz. Küçük şehirlerde kafe veya eğitim merkezi 
gibi hazır, çalışan, müşterisi olan yerlerin içinde Masterpiece bölümü oluşturuyoruz, hem 
yatırım ve masraf düşüyor, hem diğer işletmeye müşteri kazandırıyoruz. Franchise alanlarda 
geçmiş iş tecrübesi veya sanat yeteneği aramıyoruz. Aradığımız, girişimcilik azmi ile eğlence 
motivasyonunun bir araya gelmesi, beklentimiz markamızın sahiplenilmesi ve doğru şekilde 
temsil edilmesi.

The brand which has more than 30 Franchise branches in Turkey has changed direction. While it is 
still opening branches here it is also enlarging by opening abroad. The founder of Panino Pizza Ferhat 
Turan said” We are happy and proud of the fact that while continuing to open at home we are now 
opening abroad”.

The Pizza suits the Turkish palate and is, “primarily a healthy product”. It’s dough is made with milk 
and its sauce is a special one made with fresh tomatoes and varied by natural sauces. The brand has 
near to 30 branches in Turkey, they are to be found mainly in Izmir and the Aegean while it wishes to 
enlarge further in Turkey it also wishes to enlarge also abroad.In this direction it is shortly opening 
in Belarus.Panino Pizza also hopes to add 3 more  international branches by the end of 2021 it’s aim is  
Germany, London and Bulgaria.

We at Studio Masterpiece went into action in 2014.We began with our totally new concept of “sanat, 
music, enjoyment”. We had gained our experience working in smaller premises but we then opened 
in a 1400sq.m in the Sanat Merkez in Maslak. With the same enthusiasm as we had on our first day we 
meet with thousands of new lovers of art every month. In 2021 we completed our infrastructure so we 
became ready to give franchises. We offer three different franchise models for Workshop, Studio and 
Art Center.

We determined in which area which concept would be productive. In the big cities we are having 
independent Masterpiece studios and workshops. In the smaller cities we are setting up in working 
places where there are already customers such as cafes and educational centers which decreases the 
investment and expenses while gaining customers for the business already in place. We do not search 
for franchisees who have previous experience in franchising nor their being artistic. What we do look 
for is those with entrepreneurial perseverance together with entertainmental motivation, people who 
will value our brand and represent it correctly.
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KVKK FARKINDALIK EĞİTİMİ KVKK GIVES A DIFFERENT EDUCATION
“Teknolojik İnsan” mottosuyla farklı sektörlerde 1000’den fazla 
kuruma hizmet veren Rasyotek, Türkiye’nin önde gelen ilk 500 şirketi içerisinde yer alan 150 
kuruluş ve 40 farklı holdinge birçok referans proje sunmaktadır. 

Rasyotek; SGK ve İŞKUR teşvikleri, Kurumsal SGK Danışmanlığı gibi hizmetlerinin yanı sıra 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında iradi ve teknik tedbirlerde danışmanlık hizmeti 
vermektedir. Milyonlarca veriyi koruyan, sektör lideri Rasyotek; verilen danışmanlık hizmetine ek 
olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından şirketlerin çalışanlarına aldırmalarını zorunlu 
tuttukları “KVKK Farkındalık Eğitimi”ni de Akademi platformu üzerinden kayıtlı eğitim şeklinde 
sunmaktadır.

Rasyotek Akademi platformundaki KVKK Farkındalık Eğitimi içerikleri; alanında uzman avukatlar 
ve siber güvenlik ekipleri tarafından hazırlanmış, güncel mevzuatlar ve Kurul kararları ışığında 
oluşturulmuştur. On altı adet videodan oluşan toplam otuz yedi dakikalık eğitim, internet erişimi 
olan tüm cihazlardan 7/24 izlenebilmektedir. Eğitimin sonunda katılımcılara on sorudan oluşan 
bir sınav iletilmekte ve sınavda başarılı olan katılımcılara dijital, doğrulanabilir bir sertifika 
verilmektedir.

İşverenlerin Rasyotek Akademi platformu üzerinden eğitim ve sınav takip raporlarına 
kolaylıkla ulaşabilmesi ve çalışanlarına eğitimi aldıklarını belgeleyebilmeleri, sorumluluklarını 
yerine getirdiklerini kanıtlamalarına ve idari yaptırım riskini ortadan kaldırmalarına imkân 
sağlamaktadır.

Rasyotek under its motto of “Technological Person” Serves more than 1000 companies in 
different sectors 150 of those companies being within the strongest first 500 in Turkey as 
well as 40 different holdings and for them Rasyotek effects reference projects.

Rasyotek with the incentives of SGK and İŞKUR in addition to giving Corporate SGK 
Consultancy also for the KVKK gives Consultancy on The personal information legal 
protection law volition and technical. Rasyotek the sector leader protects millions of 
personal informations. It also gives the course that KVKK insists that its personnel take-
the “ KVKK Different Education Course” which is given on the Educational Platform of the 
Academy.

On the Rasyotek Academic platform for the KVKK Different Educational Course are to be 
found subjects which come up on a daily basis and the decisions taken for them these are 
prepared by specialists in their own fields lawyers and cyber security teams. There is a total 
of 16 videos which results in a total of a thirty seven minute education which can be reached 
on all internet instruments 7/24.At the end of the course those being taught are sent an 
exam of ten questions and those who succeed receive a certificate proving their success.

Employers can very easily reach the Rasyotek Academy platform which supplies 
class reports in this manner those succeeding in the course are able to effect their 
responsibilities correctly which will allow the management the possibility of clearing 
upcoming risks.



Sadece ilaçlar değil tüm süreçler hap şekline büründü. Yani kısaldı, küçüldü ve 
hızlandı. Uzun iş görüşmeleri, uzun toplantılar, temaslı buluşmalar yerini mobil 
ve dijital ürünlere bıraktı.

Bu mobil ve dijital ürünler vücuda zerk edildiklerinde hızla yayılan ilaçlar gibi 
kurumlara da hızlı ve etkili yayıldı. Pazara giriş ve elde ettikleri pazar payları bunu 
tüm dünyaya gösterdi. Yeni dijital ürünleri alıyoruz, arıyoruz ve hala öğreniyoruz. 

Ancak eskide kalıp yeniymiş gibi yapanlar geride kaldılar. 

Geleneksel ama dijital ürünler çalışmadı. Geleneksel kafadan çıkan “dijitalimsi“ 
ürünler bu yeni dünyanın ürünleri olamadılar. Eski ürünlerimizi yeni dijital amba-
lajla süslemek çözüm olmuyor. Bu yeni dijital dünyanın tüm bileşenlerini yeniden 
dijitalleştirmek lazım. Bu dünyanın dijital insanları çok daha hassas, duyarlı ve ref-
leksleri kuvvetli olmalı. Tepkilerini beğenmedikleri zaman anında yayabiliyorlar. O 
yüzden iş dünyası “dijital hap” şeklinde düşünmeyi öğrenmeli. 

İhtiyaçlar, beklentiler dijital ürün ve hizmetlerle çözüme kavuşmalı. Dijital hap 
şeklinde düşünmenin en önemli zorunluluğu insanların, kurumların ve şirketlerin 
sorunlarına anında amasız, fakatsız, lakinsiz çözüm bulabilmesidir. Ötelemeden, 
geciktirmeden ve mazeret üretmeden çözüm üretmek bu dijital ürünün olmazsa 
olmazı artık.

Dijital hap şeklinde düşünmek için tüm kurumlar önce kendi içinde entegre dü-
şünmeyi öğrenmeli. Üst yönetimden en alt çalışana kadar, anında ve duyarlı ileti-
şim süreçlerine sahip olabilmeli. Sorunları sümen altı etmeden düşünebilmeli ve 
çözümleri anında üretebilmeli.  Bu sayede Türkiye olarak yeni ürünler geliştiririz, 
yeni bilgiler üretiriz, yeni markaların kapısını aralamış oluruz. Yerelden ulusala 
küçük büyük demeden tüm firmalar bu “dijital hap düşünme biçimine” çalışmalı-
yız. Küçük bir fikrin büyük katma değerler yarattığını gördük bu dönemde. 

Biz de bu ürünlerden üretmeliyiz. Özellikle gençlerimizle tecrübeli iş insanlarımızı 
dijital hapları geliştirme konusunda bir araya getirmeliyiz. Dijital beyin fırtınala-
rından dijital yeni ürünlerimizi hep beraber çıkartmalıyız. 

It is not only medicines which are now in the form of pills time has also taken the same 
direction. Meaning it has become shorter, smaller and speedier. Long business interviews, 
long meetings and face to face ones are now leaving their places to mobile and digital 
products. The enterance into companies of the said digital and mobile products resembles 
a rapidly spreading medical injection given to a human body. The digital and mobile 
functions play a large role when a brand enters the market place and the whole world 
has seen how its uses enables companies to increase their slice of the market. We are 
obtaining new digital products, searching for more and still learning about them. However 
those who still live in the past and try to appear up to date are losing out. Traditional but 
not made by digital methods. The “kind of digitalized” made with traditional mentality can 
never be a product of the new world. Simply dressing up your old products with a new digital 
packaging is certainly not a solution. In this new digital world it has become necessary to 
make all its components digitalized again. In this digital world humans are much more 
sensitive and have stronger reflexes. The moment they become aware of something they 
do not like they can immediately send out their reactions. It is for this reason that we must 
in the business world learn to think of it as a “digital pill”. We must solve our needs and our 
ambitions by digital products and services. One of the most essential reasons that people 
must think of the “digital pill” manner is that they, organizations and companies must be 
able to solve problems immediately, with no buts, you are the solution.In today’s world 
without being late without saying “on the other hand” and without making excuses the 
correct new digital products must effect digital solutions. First of all so as to think of the 
digital pill all organizations must make their own company totally integrated. From the top 
management down to the lowest position all must be able to have momentarily sensitive 
connection. Problems without covering ups must be able to be discussed thought about and 
solved immediately. In such a manner we in Turkey shall be able to develop new products, 
have more know how and be making the way for new brands. All companies be they local 
or national regardless of their being small or large must work to change their mentality 
to “ thinking in the way of the digital pill”. We have begun to observe over the last period 
that a little idea can bring in a large amount of added value. This is the type of product 
that we must make. We particularly need to bring our young people into contact with our 
experienced businessmen so that the two groups can develop the process of the digital pill.
With digital brainstorms we can produce new digital products together.

DİJİTAL HAPLAR GELİYOR DIGITAL PILLS WILL SOON BE HERE
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Son dönemde müsilaj ile birlikte ülkemizin ve dünyanın en önemli gündem maddeleri arasında 
yer alan çevresel hassasiyetler ve su kullanımı her geçen gün önemini daha fazla artırıyor. Patent 
başvurusuna ilişkin veriler de bu durumu teyit eder nitelikte.

Çoğumuzun Marmara denizinin yüzeyinde oluşan tabaka ile ilgili haberler gündeme gelene kadar 
ne olduğu bilmediğimiz Müsilaj; Marmara Denizi’ndeki kirlenmenin görünür belirtilerinin son 35-
40 yıldan bugüne kadar var olan bir gerçeğinin adı oldu.
Ülkemizde kirliliğinin menşei Marmara gibi görülse de Batı Karadeniz, Marmara ve Ege denizin 
birçok bölümü bu salya ile kaplamış durumda. Üstelik bu sorun sadece ülkemize has bir sorun 
olmamakla birlikte dünya genelinde değişen iklim koşulları, deniz suyu sıcaklığının artışı, çevre 
kirliliği ve atık kontrol yönetiminin yeterli olmaması bu sorunların başlıca nedenleri arasında yer 
almaktadır. Komşu ülkelerinde uzun süredir gündemini meşgul eden müsilaj Adriyatik ve Tiren 
Denizlerinde de sıklıkla görülüyor. Dünyada deniz kirliliğini önleme ve engelleme üzerine 30 bin 
civarında patent dokümanı bulunuyor. Bu başvurular da deniz kirliğini önleme araçları, deniz kirli-
liğini önleme sistemleri, deniz kirliliğini önlemek için aletler bulunuyor. Buna ilave olarak çevre ve 
su teknolojileri alanında ise Türkiye’de toplamda 5 bin 250 adet patent dokümanı yer alıyor. Dün-
yada bu zamana kadar çevre ve su teknolojileri patentleri ile ilgili toplam 6 milyon 80 bin başvuru 
bulunuyor. Bu rakamın son 4 yılda bu iki alan özelinde yüzde 84 artmıştır. Mevcut başvurularda 
Çin, ABD, Rusya gibi ülkeler başı çekiyor. Küresel ısınma ve çevresel hassasiyetlerin öne çıktığı 
ülkelerde patent başvurularının da öne çıktığını görüyoruz. Kısa ve orta vadeli projeksiyonlar çevre 
ve su teknolojileri konularındaki patent başvurularındaki artışların devam edileceği öngörülüyor. 
Türkiye’de başvurusu yapılan ‘Atık ve deniz/su temizleme aygıtı’ isimli başvuruda buluşun deniz, 
göl, baraj gibi alanlarda, yüzer havuz metodu ile balık veya su canlıların ürettiği atıkların, suya 
karışmadan ve dibe inmeden önce toplanması, sudan dışarı alınması ve filtre edilmesini kapsıyor. 
Bu buluşların ticarileşmesi hem denizlerimizin daha güvenli olmasını sağlayacak hem de gelecek 
nesillere daha yaşanabilir ortamlar bırakmamızda etkili olacaktır. Çevresel hassasiyetler doğrul-
tusunda yapılan patent başvurularında süreçlerin kısaltılması noktasında çalışma yapılması gere-
kiyor. Normalde patent başvurusundan ürünün patent almasına kadar ki süre, 3 yılı geçebiliyor. Bu 
sürenin çevresel amaçlı geliştirilen buluşlarda kısılması çevre kirliliği afetlerine karşı daha hızlı 
refleks göstermemizi sağlayacaktır. 

Deniz Yüzeyi Katı Atık Temizleme Sistemi ile ilgili başvurular var
Deniz dibi temizleme ve destek robotu, akıllı deniz dibi temizlik sistemi, su yüzeyinden katı ve sıvı 
atıkları toplayan yeni bir sistem deniz kirliliği alanındaki başvurular arasında yer alıyor. Başvuru-
larda ‘Deniz Yüzeyi Sıvı Atık Temizleme Sistemi’ ve ‘Deniz Yüzeyi Katı Atık Temizleme Sistemi’ ile 
ilgili başvurular da bulunuyor. Bu başvurularda deniz, göl, akarsularda su yüzeyindeki katı atık 
maddelerinin temizlenmesini sağlayan deniz yüzeyi katı atık temizleme sistemiyle ilgili. Sudaki 
katı atıkları toplayan konveyör; konveyör aparatı, konveyörü çalıştıran konveyör motoru, konveyör 
motoruna enerjinin sağlandığı güneş paneli veya aynı amaç için kullanılan akü ve katı atıkların 
içinde toplandığı atık konteyneri gibi kısımlardan oluşuyor. Su yüzeyindeki katı atıklar, güneş pa-
nelinden şehir şebekesinden veya rüzgâr gücü, dalga gücü gibi yeşil enerjiden yararlanarak şarj 
olan aküden aldığı enerji ile çalışan konveyör motorunun çalıştırdığı ve üzerinde kanca biçiminde 
konveyör aparatlarının bulunduğu konveyörün çalışarak yarattığı su akımıyla katı atıkları kendine 
doğru çekmesi ve konveyör aparatları tarafından toplanan katı atıkların atık konteynerine atılarak 
biriktiriliyor.

Over the last period of time together with the appearance of mucilage one of the most important 
subjects in our country and in the world has become environmental sensitivity and the 
importance of not using too much water. Applications for patents verify this. Most of us until 
the news of the layer which has formed on top of the Sea of Marmara was viewed on the social 
media did not even know what mucilage was.It is the correct name for the layer which has been 
forming for the last 35-40 years on the top of the Sea of Marmara the sign that the sea has been 
made filthy. The origin of the dirt appears to be the Marmara Sea but the western Black Sea, 
Marmara and the Aegean seas are also becoming covered with it.Additionally this problem is 
not only in our surrounding seas but with the climate changes, the heating up of the sea water, 
the dirt in our surroundings and the lack of competent management for wastage all the world 
is facing these problems.
In our neighboring countries the topic of mucilage is also prominent as in both the Adriatic and 
the Tyrrhenian seas it is seen. In the world there are around 30 thousand applications for patents 
for methods and machines for protecting the world seas from being dirtied.In addition to that 
number in the sectors of environment and water in Turkey there are also 5 thousand 250 patent 
applications.Up until now in the world there had been 6 million 80 thousand patent applications 
in the named 2 sectors. That number has seen an increase of 84% over the last 4 years.In the 
leaders of application for patents we see China, ABD and Russia. We see that the countries which 
are more aware and sensitive about problems are the ones where applications for patents are the 
most.It is obvious that additional patent applications for environmental and water projects will 
continue to rise in both the short and the medium time periods.
In Turkey under the group of ‘waste and marine/water devices’ applications for patents for 
devices for sea, lakes, reservoirs and floating pools where fish and sea animals are farmed with 
which to collect the waste before it mixes with water or before it reaches the bottom so as to 
extract and filter it. These inventions when commercialized will ensure our seas are safer and 
will bring to the next generation the possibility of living in a more habitable environment. It is 
imperative that requests for patents for environmental devices be accorded a shorter time spell. 
The application for the patent is made but then normally it can take 3 years to receive the patent. 
It is imperative that a patent for a device which will help in solving the problems arising from  
environmental pollution must be dealt with a more rapid reflex.

Here Are Applications For Patents For Devices For Dealing With Thick Waste 
On The Surface Of The Water
Systems such as robots which help with cleaning the bottom of the sea and a new system for 
collecting liquid and solid waste from the surface of the water are among the patent applications 
and for the ‘Cleaning of Liquid  Waste from the Sea Surface’ and for the ‘Cleaning of Solid Waste 
on the Surface of the water’. There are applications all in connection with dealing with surface 
waste on seas, lakes and running waters.There are also different categories such as conveyors 
for collecting surface solid waste; conveyor apparatus, motors which activate conveyors, 
conveyor motors worked by energy from sun panels and to effect the same work for batteries 
and other solid waste along with their containers.For the water surface waste by using all green 
energy sun panels energized by local government companies or from wind energy, there is even 
wave energy which is used to work the batteries which action the conveyor motors,they have on 
top hook shaped apparatus which when actioned sets into motion water currents which help by 
moving the waste towards the apparatus then throw that into waste containers.

cumhur AKBUlUT
Adres Patent
Genel Müdürü

ÇEVRE VE SU 
TEknOLOJiLERinDE
PATEnT BAŞVURUSU
YÜZDE 84 ARTTI
THERE HAS BEEN AN 84% INCREASE IN THE NUMBER OF APPLICANTS
FOR PATENTS IN ENVIRONMENTAL AND WATER TECHNOLOGIES
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Franchise zincirlerinin kaderi, patronlarının kapasitesine bağlıdır. Otuz yıldır zin-
cirleri ve patronlarını izliyorum, bunun nedenlerini üç başlıkta topluyorum.

Franchise Rekabet Yaratır
Bir perakendecinin konsepti ve becerisi yeterliyse, kendi yöresinde para kazanır. 
Talep geldi diye franchise verirse, vitrine çıkmış gibi olur. Franchise alanlarına, 
tedarikçilerine, yöneticilerine başarısının sırlarını öğretmek zorunda kalır. Canlı 
çarşılarda mağaza açınca sektörün dikkatini çeker. Yöresinde gözlerden uzak, ra-
kipsiz para kazanırken, yayılınca taklitçileriyle uğraşmak zorunda kalır.

Rekabet ortamında konsepti yenilemek, girilen bölgenin ve hitap edilen kitlenin 
talebine uyarlamak, rakiplerin önüne geçmek gerekir. Patronun vizyonu buna ye-
terse, zincir sektör lideri olur, dünyaya açılır. Patronun vizyonu yetersizse rakiple-
rin gerisinde kalır, otantik bir müze gibi varlığını sürdürür.

Zincir Yönetim Gerektirir
Franchise zinciri, patronun yönetim tarzına uygun şekilde gelişir. Patron riske 
fazla meyilliyse, franchise vermenin cazibesine kapılır, yatırımcı seçerken, yatırım 
için borçlanırken, gereksiz riskler alır. Cesur patronun vizyonu rakiplerini geçmeye 

I have been following the development of the franchise chains for thirty years and so many 
times I witnessed that the success of the chain has been because of the capacity of the 
boss. I believe that there are systematic reasons for this.

Franchises Create Competition
A successful idea is created then developed, the entrepreneur makes it known in his own 
locality then when he offers franchises in a manner of speaking he is putting his product 
on display. He teaches those who take out a franchise the secrets of suppliers and how to 
manage successfully. The franchisee opens premises in a busy market place and draws 
attention to itself.In his own locality he works far away from others and earns money 
without competition but when he spreads to wider fields then he has to struggle against 
competition.

In a competitive setting his concept must often be changed, he needs to ensure that he is 
appealing to the new district and the customer requirements there.That is the manner of 
doing better than the existing competition there. If the boss has the capacity to effect this 
the brand becomes leader of the sector there and can enlarge to the world. However if the 
vision of the boss is lacking then the brand lags behind the others and continues to survive 
as though it were a museum there.

OSMAn BiLGE
Franchise & More
post@franchisemore.com    

PATROnUn ViZYOnU
THE VISION OF THE BOSS
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yetiyorsa sektöründe lider olur, yetmiyorsa korktuğu başına gelir, borçlarını öde-
yemez, batar. Patron fazla temkinliyse her lokasyonu, her yatırımcıyı beğenmez, 
yayılma hızı düşer, bıraktığı boşluğu hızlı rakipleri doldurur.

Patronun yönetim tarzı otokratik veya demokratik olabilir. Kontrolcü patron karar-
ları kendi verir, yetki vermediği için iyi yöneticiler kaçar, işi elemanlarla yönetir, 
büyümenin bir aşamasında tıkanır. Paylaşımcı patron işi delege eder, iyi yönetici-
lerle çalışır, ortak alır, büyümede sınır tanımaz.

Franchise Vermek Beceri İster
Perakendecinin başarı formülü, doğru ürün, uygun fiyat, güler yüz ve gayrettir. 
Franchise verirken bunlar yetmez, proje yönetimi, strateji, liderlik, eğitim, tedarik, 
finans, pazarlama, konsept geliştirme, algı yönetimi gibi ilave beceriler gerekir. 
Dükkan işletmeyi beceren herkes franchise vermeyi beceremez. Ama para kaza-
nan dükkandan franchise almak isteyen çok olur.

Eğer patron franchise vermek için gereken becerilere sahip değilse, doğru karar-
ları veremez, zamanında müdahale edemez, danışmanlık bile alamaz, zincir büyü-
dükçe anlamadığı işlerde boğulur. İş kârlı olsa bile, çalışanlar, franchise alanlar, 
tedarikçiler para kazanır, patron para kazanamaz.

Kim, Nasıl Franchise Vermeli
İyi niyet ve gayret perakendeye yeter, franchise vermek için beceri gerekir. Franc-
hise vermenin bir maliyeti vardır. Deneme-yanılma yoluyla öğrenen yüksek bedel 
öder, başkalarının deneyiminden yararlanan tasarruf eder. Franchise verenin hata-
sını franchise alanlar öder, bedeli olmasa da vebali olur.

Her işte olduğu gibi, franchise işinde de, işi yönetemeyecek kadar büyütmemek 
gerekir. Yönetmeyi beceremeyen, paylaşmayı bilmeyen, franchise vermemeli, 
kontrol edebileceği kadar şube açmalı. Franchise vererek büyümek isteyen, önce 
stratejisini iyi planlamalı, ekibini kurmalı, kaynakları bulmalı, konseptini uyarla-
malı, bilenlere danışmalı, sonra franchise vermeli. 

Chains Need Good Management
Every retailer if he has the correct merchandise at the right price and if customers are 
always warmly welcomed he gains their loyalty and makes a profit. However management 
of chains needs very different capacities. If the manager is prone to taking risks he swiftly 
gets caught up in the thrill of rapid enlargement, when choosing a franchisee he takes 
unnecessary risks for the investment and always a percentage of each of these risks 
arises. If the courageous management has the right vision so as to pass the competitors he 
becomes leader in his sector but should he get into too deep a debt the end is bankruptcy. If 
the management treads carefully he does not enter every location, does not give franchises 
to simply anyone instead he enlarges slowly and carefully but then he lags behind his 
swifter competitors. If the manner of the management is autocratic he is good as long as 
he is able to maintain his hold but then enlarging when he still does not give authority to 
others then rather than enlarging somewhere along the line the company will get stuck. If 
the management is democratic, work is delegated, his staff consists of good managers, he 
takes a partner then there are no boundaries to the company’s growth.

The Abilities Needed To Successfully Give Franchises
The formula for a retailer is having the right product at the right price and welcoming his 
customers with a smiling face he then gains the trust and attachment of the customer 
and he makes a profit. When giving franchises the described formula is not enough 
the manager needs additional capabilities those being managing a project, strategy, 
being leader of a team, teaching, understanding the supply chain, financial ability, R-D, 
marketing and public relations. A shop which makes a profit cannot be given to just anyone 
even though there are lots of candidates to become a franchisee of it. The manager even 
doesn’t know how to act, he can’t even obtain a consultant, as the chain enlarges he drowns 
in work which he does not understand, Even if the business does make money he cannot as 
surroundings melt the profits.

What Should One Do When Giving A Franchise
As in every business the correct manner of giving franchises is to increase its size to the 
level that he can manage it. Those who do not know how to manage, who do not know how 
to share should only open the number of branches that he himself can manage. If he wishes 
to enlarge the strategy must be well planned, he must have consultations with those who 
do have the understanding of the business, he must set up his team, he must find sources, 
he must action his concept and only then should franchises be given. Good will and hard 
work are enough for retail however giving franchises needs a different capacity. Trying and 
making mistakes is an expensive process. Know how must be bought. In franchising there 
is no place for mistakes. Those who have not learnt how to manage their business will lose 
it to those who do have the correct capacities.
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“Bugün 11 bin çalışanımızla Hiper, Süper, Gurme ve Mini formatlardaki 705 marketimiz ve 
CarrefourSA Online Market üzerinden müşterilerimize doğru ürünü, doğru üreticiden alarak doğru 
hizmet ve fiyatla ulaştırıyoruz” diyen Marka Ceosu Kutay Kartallıoğlu sorularımızı yanıtladı.  

Kutay Kartallıoğlu the CEO of the brand answering our questions said “Presently with  
11 thousand workers we have 705 markets they range from Hyper, Super, Gourmet and Mini and 
together with our CarrefourSA Online Market we ensure that we sell the correct produce, from the 
correct supplier, and offer it to our customers together with the correct service and prices.”

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldum. İş hayatıma 
Shell Türkiye Finans departmanında İç Kontrolör olarak başladım, Garanti 
Bankası’nda “Management Trainee” olarak görev aldıktan sonra Kredi Ana-
listi olarak görev yaptım. CarrefourSA ailesine 2004 yılında Hazine Müdürü 
olarak katıldım, 2008 yılında da Bütçe Raporlama Direktörü olarak görev 
yaptım. Mayıs 2011 itibarıyla Finans Genel Müdür Yardımcısı oldum. Temmuz 
2018’den bu yana CarrefourSA’nın Genel Müdürü olarak görev yapıyorum.

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?
Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA olarak 1996 yılından 
bu yana Türkiye organize gıda perakende sektörünün öncü markası olarak fa-
aliyet gösteriyoruz.   CarrefourSA’da 1999’dan 2013 yılına kadar geçen süreçte 
organik ve inorganik büyüme adımlarına imza atılırken yönetimin 2013’te Sa-

Will you please briefly introduce yourself?
I graduated from the Business Faculty of Boğaziçi University. I began my working life in the 
Shell Turkey Finance Department as an Internal Controller. After that I was a “Management 
Trainee “at the Garanti Bank and went on to be a Credit Analyst.I joined the CarrefourSA 
family in 2004 as Manager of Treasury. In 2008 I became the Director of Budget Reports. 
From May 2011 I was Assistant to the Financial General Manager and since 2018 I am General 
Manager of CarrefourSA.

Will you please tell us of the founding and development of the company?
Sabancı Holding with the participation of the Carrefour Group from 1996 onwards was the 
foremost name in the Turkish organized food retail sector from 1999 until 2013 where it 
moved forward into the organic and inorganic foods. When the Sabancı Holding took over 
the company   management it believed in “Whatever is Necessary “ and invested in Human 
Resources, Technological Foundations and Market Concepts. So as to be able to constantly 

carrefourSA 
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bancı Holding’e devrolmasıyla müşterileri adına “Ne Lazımsa” denilerek insan 
kaynakları, teknolojik altyapı, market konsepti gibi birçok alanda yatırım yapıldı. 
Tarım, hayvancılık ve balıkçılık konularında sürdürülebilirlik sağlamak amacıy-
la iş birlikleri ve yatırımlara imza atılırken aynı sene Türkiye’de bir ilk olan ve 
alışverişe gastronomik bir mola sunan Lezzet Arası restoran konsepti müşteri-
lerle buluştu. “Yeni Nesil Market” vizyonuyla başladığımız dijital dönüşüm adına 
büyük bir hamle yaparak CarrefourSA Online Market ile büyük başarılara imza 
attık. Bugün 11.000 çalışanımızla Hiper, Süper, Gurme ve Mini formatlardaki 705 
marketimiz ve CarrefourSA Online Market üzerinden müşterilerimize doğru 
ürünü, doğru üreticiden alarak doğru hizmet ve fiyatla ulaştırıyoruz. 

Firmanız Franchise vermeye ne zaman ve nasıl başladı?
CarrefourSA olarak hem küçük esnafı desteklemek hem de perakende sek-
törüne adım atmayı hedefleyen girişimcilere bir kapı açmak amacıyla geçen 
sene Kasım ayında Bayilik sistemi başlattık. 

Kaç şubeniz ve çalışanınız var?
Toplam 705 marketimiz ve 11 bin çalışanımız var. 

Franchise verdiğiniz-vereceğiniz kişilerde aradığınız
standartlar nelerdir?
Motivasyonu yüksek olan, yerel bir market sahibi veya farklı bir bayiliği olup 
kazan – kazan ilişkisine dayalı bir işletme açmak isteyen, müşteri hizmetle-
rinde yetenekli olup yönetim becerisi bulunan, ticaret yapmak için herhan-
gi bir sicil engeli olmayan her adayı değerlendirerek bu kriterleri sağlayan 
adaylarla 100 – 280 metrekare alana sahip yerler için Mini ya da 280 – 600 
metrekare arası alanı bulunan yerlere Süper formatında market açabilmesi 
için güç birliği yapıyoruz. 

Sizce girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir?
Sahip olduğumuz güçlü marka imajını, modern ve doğru ticaretin nasıl ya-
pılması gerektiğine dair bilgi birikimimizi, çalıştığımız binlerce tedarikçiden 
kaynaklanan gücümüzü, yıllardır yatırım yaptığımız tedarik zincirini ve dijital 
avantajlarımızı küçük esnafın hizmetine sunuyoruz.

Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir 
mağazanın ortalama maliyeti nedir?
CarrefourSA ailesine katılmak isteyen küçük esnafa Mini veya Süper formatta 
market açma imkanı sunuyoruz. Bu formatlarda market açabilmenin maliyeti 
de iki taraf arasında görüşmelerde belli kıstaslar çerçevesinde belirleniyor. 

Sizden Franchise alanlara ne gibi destekler sağlıyorsunuz?
Bayilik sistemiyle  yalnızca güçlü bir marka ve tedarik gücüyle çalışma fırsatı 
değil, bayiliğin kurulacağı bölgedeki müşterilere doğru ürünün doğru hizmet 
ve fiyat politikasıyla ulaşma fırsatı sunuyoruz. Bu çerçevede bayimiz, Carrefo-
urSA güvencesi ve kalitesiyle doğru ürünü, doğru hizmet ve fiyat politikasıyla 
müşterilerine ulaştırarak iş hacmini artırmış oluyor. 

work in Harvesting, Livestock and Fisheries it formed partnerships in such contexts and 
then in the same year with its Lezzet Arası (Midpoint Tastes) Restaurant concept it met 
its customers and with the vision of a “New Generation Market “we made the turn to 
diğitalization and with the CarrefourSA Online Market put our name to great success.
Presently together with our 11,000 personnel we have 705 markets which vary in form 
as Hyper, Super, Gourmet and Mini and with our Online Market we supply our customers 
with the correct product, from the correct supplier with the correct service and correct 
prices.

When did your company first begın to use the  franchise system?
We began last November, CarrefourSA has the intention of helping small businesses and 
those who wish to invest in retail.

How many branches and how many personnel do you have?
We have 705 markets and 11 thousand personnel.

Which standards do you search for in those franchisees 
you have given or will give to?
People with motivation who wish to have a domestic market and work in partnership in our 
system of win-win, those who are good in serving customers and who have management 
skills, those who do not have any legally  prohibited reason for opening a business.We 
evaluate every candidate who has these standards and are willing to enter a partnership 
with them.The market can be 100-280 Sq.m the Mini format or premises of 280-600 sq.m 
the Super format

For which reasons do you believe entrepreneurs choose your company?
Because we have such a strong brand image, we have the experience in how modern and 
correct business should be effected, we have the strength that our working with so many 
suppliers gives and we have been investing for years in our supply chains together with our 
digital advantages all we offer to small businesses.

What is the average cost of opening a franchise under your company’s system?
To those who wish to join the CarrefourSA family we offer two kinds of format the Mini or 
the Super. The costs of the investment are discussed at the various meetings we have with 
the investor.

What kind of support do you gıve to those taking a 
franchise from your company?
The dealer system is not simply working with a strong brand and their suppliers we are 
able to direct them in choosing the correct products for the district they work in together 
with the correct service and price policy. Under the security and quality of CarrefourSA our 
dealers are able to increase the volume of their sales as they reach the customer with the 
right service and price.

How do you check up on your franchisees?
Just as we CarrefourSA work under international standards with our suppliers we also 
check up on our markets in the same comprehensive manner.
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Franchiseelerinizi nasıl denetliyorsunuz?
CarrefourSA olarak nasıl tüm tedarikçilerimizle uluslararası standartlara 
göre iş birliği gerçekleştiriyorsak marketlerimizi de kapsamlı kıstaslar çer-
çevesinde denetliyoruz. Bayilerimiz de marketlerimizden biri oldukları için 
onlar da sıkı denetimlerden geçiyorlar. 

Girişimciler neden bu alanda Franchise almalıdırlar?
Küçük esnafa destek vermek amacıyla çıktığımız bu yolda CarrefourSA bayili-
ği, küçük esnaf için güçlü bir marka güvencesi anlamına geliyor. Doğru ürün, 
doğru ticaret modeli, doğru tedarik sistemi ve dijital gücümüzü, bayilerimiz 
için büyük bir güç kaynağı…

Sektörün Türkiye’de son dönemde geldiği noktayı
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Perakende sektöründe bayilik sistemi, CarrefourSA olarak başlattığımız uy-
gulama ile yeniden büyümeye başladı. Sistemin kazan - kazan üzerine olma-
sı, pandemiyle birlikte gıda perakendecilerinin nadir açık kalan işletmeler 
olması, bu sisteme olan ilgiyi ve yönelimi attırdı. CarrefourSA olarak Bayilik 
sistemini duyurduğumuz tarihten itibaren arada geçen birkaç ay içinde çok 
ciddi talep aldık. Özellikle marka gücü, satınalma zinciri ve dijitalleşme faali-
yetlerimiz çerçevesinde küçük esnaf ve girişimciler tarafından tercih ediliyo-
ruz. Biz de dijitalleşen dünyamızda sahip olduğumuz bilgi birikimi ve marka 
gücümüzle küçük esnafın gelişimini desteklemeye devam ediyoruz.

Sizden Franchise alanların başarılı olması için nelere 
dikkat etmeleri gerekir?
CarrefourSA olarak doğru üretici ile çalışıp doğru ürünü doğru hizmet ve 
fiyat politikasıyla müşterilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda ba-
yilerimizin başarılı olabilmesi adına kendileriyle omuz omuza çalışıyoruz. Bu 
birliktelikle başarının geleceğine inanıyoruz. 

Pandemi döneminde yaptığınız çalışmalar 
hakkında bilgi verir misiniz?  Ne gibi önlemler aldınız?
Pandemiyle birlikte çalışanlarımız ve müşterilerimiz adına kamu görevi bi-
linciyle hareket ederek ilgili yönergeleri takip ettik. Çalışanlarımıza maske 
dağıttık, 30 dakikada bir el yıkama zorunluluğu getirdik, sosyal mesafe kuralı 
uygulamaya başladık. Marketlerimizde de sosyal mesafe kuralının yanı sıra 
tüm alanlarda dezenfeksiyon işlemleri başlattık, kasalara paravanlar kurduk 
ve ödemelerde de daha çok temassız sistemlere yönlendirdik. Bu süreçte bir 
ilke imza attık, C – Mobil uygulamamız sayesinde çalışanlarımız arasındaki 
sosyal mesafeyi takip ederek kendi filyasyon sistemimizi kurduk. 65 yaş üstü 
müşterilerimize ve sağlık çalışanlarına “Öncelikli Teslimat” , marketlerimizi 
arayıp sipariş vererek eve teslimat sağladığımız “Alo Sipariş” ve online sipa-
riş aracılığı ile aynı gün içerisinde siparişi marketten teslim alabilecekleri 
“Markette Hazır” hizmetlerini başlattık, bugün de devam ettiriyoruz. 

Why should entrepreneurs take franchises ın thıs sector?
When we began with the aim of helping small businesses a dealership with CarrefourSA for 
them gave them great confidence in the sector. The correct product, the correct business 
method, the correct supply system added to our digital strength all are a huge support for 
them…

In turkey how do you evaluate the position that this sector has now come to?
Dealerships in the retail sector under the CarrefourSA method are again beginning to 
increase. It’s base of the system is the win-win when the pandemic appeared food stores 
were among the few retail businesses to remain open so of course attracted great 
interest. From the moment that our brand made known its dealership system in only a few 
months we have had very many serious approaches. Appealing to small businesses and 
entrepreneurs is the strength of our brand, our supply chain and our digitalization. While 
we with our experience in this digitalized world are able to give support so that small 
businesses can enlarge.

What must those who take franchises from
your company do in order to succeed?
We at CarrefourSA aim to reach our customers with goods from the correct suppliers 
together with correct service and at correct prices. Under these conditions we are working 
shoulder to shoulder with our dealers and we believe our partnerships will be successful.

Which are your goals for the upcoming period?
Our original plan was to have 100 new dealers a year but we have already reached the half 
way mark. We continue our investments in Lezzet Arası as we continue our ongoing work to 
enlarge in Harvesting, Live Stock and Fisheries.

Will you tell us about the conditions you effected and the
precautions that you took during the pandemic?
During the pandemic for our staff and our customers we effected all the actions that the 
public had been ordered to follow. We gave masks to our personnel, we made a rule that 
hands had to be washed every half hour and ensured social distancing in our markets. In 
addition to the social distancing rule we put up shields around the cash desks and made ‘ 
No touching ‘ credit card payments possible. We also set up a new system the C-Mobil which 
checked the social distancing of our staff while setting up our own filter system. For the 
over 65 years old we setup the ‘Delivery First’ also the ‘Hello Order System ‘which made it 
possible for customers to order by phone then call in to collect it ready the same day. Today 
we still continue the same  ‘Ready at the Market system’.
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“Türkiye standartlarında düşük maliyet yüksek kâr oranı sağladığımız gerçeğinden yola çıkarak, 
yatırımcılara kazandırıyoruz. Döner işletmeciliğinin 100 yıldan fazla deneyimine sahip olmamız 
yatırımcılar için güven sağlamaktadır” diyen Genel Müdür Yavuz Altındağ sorularımızı yanıtladı. 

The General Manager of the company Yavuz Altındağ answering our questions said “ We began 
our journey with, in comparison to Turkish standards offering low investment with a high 
profit. Additionally as our company has more than 100 years of experience in this sector those 
wishing to invest have confidence in us”.

cHIcKY&DAnY 
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Franchise sektöründe, çok uzun yıllar yerli ve yabancı pek çok büyük kuruluş-
ta üst düzey yöneticilikler, yönetim kurulu üyelikleri ve yönetim danışmanlığı 
hizmeti verdim. Amacımız, yatırımcılarımıza hayali fikirler üretmek değil, 
kolları sıvayıp onların yanında yer alarak, yatırımlarından maksimum faydayı 
sağlamalarıdır. Chicky&Dany olarak yatırımcımızın işine değer katmak için 
yola çıktık. Biz farklıyız, bizimle kazanırsınız.

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?
Chicky & Danny Bursa’da 150 yıldır döner işletmeciliği yapan bir ailenin giri-
şimleri ile başlayan bir markadır. 

Firmanız Franchise vermeye ne zaman ve nasıl başladı?
2017 yılında döner işletmeciliğinin fastfood halini fırsat görerek önce şube-
leşmeye sonra da 2018 yılında Franchise kurumsal alt yapısını tamamlayarak 
fuarlarla beraber Franchise vermeye başlamıştır.

Kaç şubeniz ve çalışanınız var?
Türkiye genelinde farklı şehirlerde 20 şubemiz ve üretim tesislerimiz dahil 
150 çalışan istihdam etmekteyiz.

Franchise verdiğiniz-vereceğiniz kişilerde aradığınız standartlar 
nelerdir?
Hedefimiz her noktada olmak değil, doğru lokasyonlarda işini seven, Franc-
hise sistemi mantığına yatkın, belli bir sermaye sahibi, işletmesinin başında 
duracak, markaya ve marka değerlerine önem veren, takım çalışmasına de-
ğer veren, doğru yatırımcılara Franchise veriyoruz.

Sizce girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir?
Türkiye standartlarında düşük maliyet yüksek kar oranı sağladığımız gerçe-
ğinden yola çıkarak, yatırımcılara kazandırıyoruz. Döner işletmeciliğinin 100 

Will you please briefly introduce yourself?
I have been in the Franchise sector for long years both here and abroad in large organizations 
as a top level manager, a member of the board or giving consultancy to the management. 
Our aim is not to produce imaginary ideas for our franchisees, instead we prefer to roll up 
our sleeves and work along side them in order for them to gain the maximum from their 
investment. We at Chicky & Dany set off with the goal of adding value to their efforts. We 
are different with us you can make a profit.

Will you tell us please of the firms foundation and the period of its development?
Chicky & Dany is a family company from Bursa which has been in the Doner Sector for 150 
years and is a brand started together with entrepreneurs.

When did your company first begin to give franchises?
In 2017 we realized there was an opportunity for Doner within the fast food sector and 
we began to open branches. In 2018 having completed our corporate foundations and by 
participating in fairs we began to give franchises.

How many branches and how many personnel do you have ?
In different cities of Turkey we have 20 branches and when we include our production 
premises we employ 150 workers.

Which are the standards you search for in the franchisees
you have taken or will take?
Our aim is not to be every where, it is to be in the correct location with people who enjoy 
their work and who understand a Franchise mentality, who have the necessary investment 
capital, who will be there in charge of their business, who attach value to the brand and 
who realize the importance of a brand name and who enjoy working as a team those are the 
investors we give franchises to.

In your opinion for which reasons do investors choose your company?
In comparison with other companies in the sector here we require a small investment 
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yıldan fazla deneyimine sahip olmamız yatırımcılar için güven sağlamaktadır. 
Bu sektördeki ilklerden biri olmamız sebebi ile marka bilinirliğimiz, kurum-
sallık algımız yüksek. 

Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir
mağazanın ortalama maliyeti nedir?
Yaklaşık 80-100 metrekare restaurant için tadilat bedeli hariç yatırım maliyeti 
200bin Türk Lirasıdır.

Sizden franchisee alanlara ne gibi destekler sağlıyorsunuz?
Karar verilen lokasyondaki şube için gerekli olan mimari proje, eğitim, tüm 
tanıtım argümanları, yerel tanıtım hizmetleri sağlıyoruz.

Franchiseelerinizi nasıl denetliyorsunuz?
Rutin Franchise denetimi bölge sorumluları tarafından şube ziyaretleri ile 
yapılmaktadır.

Girişimciler neden bu alanda franchise almalıdırlar?
Dünya genelinde gıda sektörüne yatırım ve kazançlar ciddi oranda artmıştır.  
Chicky & Dany gibi güçlü kurumsal ve marka algısı olan Franchise’lar ile ka-
zanç sağlanmaktadır.

Sektörün Türkiye’de son dönemde geldiği noktayı
nasıl değerlendiriyorsunuz?
90’lı yıllarda Türkiye Franchise sistemi ile tanıştı o zaman kadar Türkiye’de 
köklü işletmeler aile işletmeciliği ile şubeleşiyorlardı. Fakat dünya genelinde 
Franchise sisteminin kazanç yapısının fark edilmesi ile son 10 yılda Franchise 
sistemi büyük ivme kazanmıştır. UFRAD gibi bu ivmenin kazanılmasını sağla-
yan kuruluşlar sayesinde gıda Franchise’ı konusunda ülkemizde bir standart 
algısı oturmuş durumdadır.

Sizden franchisee alanların başarılı olması için nelere
dikkat etmeleri gerekir?
Bizden Franchise alan yatırımcılar Chicky & Dany kurumsal Franchise ilkele-
rine koşulsuz uyarak işlerini doğru yaparak; sunulan hizmet kalitesini takip 
ederek, finansal yönetimini doğru yaparak, şubesini doğru denetleyerek, doğ-
ru lokasyonda başarılı olacaktır. Bu konularda bütün uyulması gereken ilke-
lerimizi tüm detayları ile Kurumsal Franchise El Kitapçığı’mızda anlatıyoruz.

Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir?
İç Pazar için seçici davranarak Franchise noktalarımızı arttırmak. 2021 yıl 
sonu itibari ile öncelik Almanya olmak üzere lezzet sınırlarımızı dünyaya aç-
mayı hedefliyoruz. Bunun için Almanya’da resmi şirket açılışımızı yapacağız.

Pandemi döneminde yaptığınız çalışmalar
hakkında bilgi verir misiniz?  Ne gibi önlemler aldınız?
Tüm şubelerimiz, üretim tesislerimiz ve çalışanlarımıza hijyen eğitimi sağ-
ladık, Şubelerimize hijyen ürünleri desteği sağladık. Online satış için yeni bir 
web satış kanalı oluşturduk. 

which brings a high percentage of gain for the investors. The fact that we have been in 
the sector for more than 100 years inspires confidence in them. Being one of the first in 
the sector our brand is known and our understanding of the corporate mentality is high.

Within your company what is the average investment needed to open franchise premises?
For an average of 80-100 sq.m restaurant the cost is 200 thousand TL while alterations to 
the premises are in addition.

What kind of support does your company give to its franchisees?
We effect the architectural project for the location decided upon, we train the franchisees, 
we effect all introductory actions and we also effect local introductory services.

How do you check up on your franchisees?
Our responsible authority for that district routinely effects visits to the branch.

Why should entrepreneurs take franchises in this sector?
In the world in general investment and gain in the food sector have seen a serious increase. 
Brands such as Chicky & Dany with its strong corporate image and the perception of the 
brand ensure that Franchisees make a profit.

How do you evaluate the position the sector has arrived at in the recent perıod?
In the nineties Turkey came to learn the franchise system at that time well established 
family companies were enlarging by opening additional branches however in the last ten 
years in the world in general an understanding of the gains of the franchise system have 
been realized so that this system is rapidly gaining more speed. Thanks to organizations 
such as UFRAD the food sector has become almost standardized to franchising.

What should those who take franchises from your company pay great attention 
to so as to succeed?
Those investors taking Franchises from our company  must ensure they work according 
to the Chicky & Dany organizations principles, they must work in the correct manner, they 
must ensure the quality of their service, must manage finances correctly, be in control 
of their premises which must be in a correct location to ensure success. We detail all the 
requirements in our Organizational Franchise Guide Book.

Which are your goals for the upcoming period?
Domestically to be very choosy as we increase the number of our Franchise positions. At 
the end of 2021 we intend to make known our brand and its tastiness abroad.First we shall 
be in Germany where we shall establish an official company.

Will you please tell us of your work during the period of the pandemic?
We ensured that all our personnel in our branches or in our production units were educated 
in hygiene, we helped our branches by positioning hygienic products in all their premises. 
We set up a new canal so as to simplify online sales.
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“Yaptığım her işte öncü olmayı hedef edinerek sürekli çalıştım. Dünya’yı dolaştım, güzellik 
sektöründeki hemen hemen her fuarı gezerek birçok protokolü ve metodu Türkiye’ye kazandırdım” 
diyen marka sahibi Neslim Güngen sorularımızı yanıtladı. 
Neslim Gungen owner of the brand answering our questions stated “I have constantly worked 
with the aim of being the foremost.I have travelled the world and have visited just about every 
fair in the beauty  sector and I have gained many protocols and methods for Turkey”.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
13 yaşındayken sektöre küçük bir kuaförde çalışarak başladım. 2014 yılında 
microblading işleminde ustalaşarak Türkiye’nin en ünlü kalıcı makyaj sanat-
çılarından biri olmayı başardım ve yüzlerce kişiye microblading eğitimi verdim. 
Yaptığım her işte öncü olmayı hedef edinerek sürekli çalıştım. Dünya’yı dolaş-
tım, güzellik sektöründeki hemen hemen her fuarı gezerek birçok protokolü ve 
metodu Türkiye’ye kazandırdım. 2017 yılında Türkiye’ye getirdiğim ortomolekü-
ler çatlak metodu, Türkiye’nin en çok kullanılan çatlak protokolü oldu. Bununla 
da kalmadı kendi ürünlerimi geliştirdim, yetmedi kendi cihazlarımı geliştirdim. 

Will you please briefly introduce yourself?
When I was 13 I began work in the sector at a small hair dressing shop. In 2014 I became a 
master of the microblading system. I became one of the most famous of Turkeys permanent 
makeup artists and I gave hundreds of people training in the microblade system. I worked 
constantly to be the best in everything I did. I travelled the world, I attended almost all 
the beauty fairs and gained many protocols and methods for Turkey. In 2017 I brought to 
Turkey the ortomolecul fissure method which has become the most often used system 
here. Not only that I developed my own products but that wasn’t enough I then developed 
my own apparatus. The more I immersed myself in my work the more my name became 

nESLiM GÜnGEn
GÜZELLik MERkEZi
ThE nESLiM GÜnGEn BEAUTY cEnTER

BAŞARI ÖYkÜLERi • SUccESS SToRIES

80 EYLÜL SEPTEMBER 2021



İşime sarıldıkça adımı duyurdum. Şu an 37 şubem ile güzellik sektöründe hiz-
met verirken Cosmones Medikal şirketimin bünyesinde Fibroderms, Cosmex 
ve Clines markalarım ile kozmetik sektörüne etkili sonuçlarımla giriş yaptım.

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?
2016 yılında kendi salonum, belirli bir müşteri kitlem oluşmuştu dönemine 
göre çok iyi kazanmaya başlamıştım. Bir salonu olan kaş yapan mevcut gelir 
durumuna göre kazanmaya başlayan genç bir anne, genç bir kadındım. 
Artık bir güzellik merkezim vardı ama içimdeki başarı kavramına hala ulaşa-
mamıştım. Çok çalışıyordum çok araştırıyordum. İş zekâm ve heyecanım beni 
bugünlere taşıdı. Bir gün Google translate ve ben Brezilya’ya gittik. Kaybolduk, 
yorulduk, istenmedik ama yılmadan 17 ülkeye distribütörlük ile döndük. Yine 
Türkiye’de olmayan bir protokolü (çatlak metodu) ülkeme ve meslektaşlarıma 
kazandırdım. Kendi merkezim olmasına rağmen farklı merkezlere cihaz satışı 
yapan birçok kişiye ilham olmam gerçekten benim için gurur verici. Biz birlikte 
büyüdük. Burada en büyük destekçim hem iş ortağım hem hayat arkadaşım 
İnanç Güngen.

Firmanız Franchise vermeye ne zaman ve nasıl başladı?
Franchise vermeye 2018 yılında başladık. 2 şubemiz ile cihazlarımızın ve me-
todlarımızın başarısını dilden dile duyurduk. İlk franchise deneyimim İzmir ile 
başladı. Şu an 37 şubemiz, Cosmones Medikal şirketimiz, markalarımız, aka-
demimiz ve fabrikamız ile üretmeye geliştirmeye, büyümeye ve insanlara hem 
ilham kaynağı hem de ekmek kapısı olarak sektörün öncüsü olmaya devam 
ediyoruz.

Kaç şubeniz ve çalışanınız var?
Şu an güzellik merkezi olarak 37 şubemiz var. Medikal şirketimiz var. Üretim 
fabrikamız var. Biz büyük bir aileyiz. Hepsini sayarsak 1000’i geçiyor sanırım.

Franchise verdiğiniz-vereceğiniz kişilerde aradığınız standartlar nelerdir?
Her şeyden önce gerçekten kendisine inanmalı. Kendine inanan başaracağına 
da inanır. Benimle birlikte yol alacak olan franchiseelarımın başarı odaklı ol-
ması benim için çok önemli. 

Sizce girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir?
Biz kadınlar hayatlarımızda fırsat bulduğumuz da hayallerimizi gerçekleştire-
ceğimizi,  üretebileceğimizi, ne kadar harika olacağımızı gösterdik. Biz koca-
man bir aileyiz. Daha uygun maliyetle hizmet verebilmek için kendi üretimimizi 
yapıyoruz. Bir güzellik merkezinde ihtiyaç olan her cihaz, medikal malzeme, 
dermokozmetik ürünün üretim ağını kurduk. Bununla birlikte sektörde yeni 
olan girişimcilere sektörün tüm inceliklerini kendilerine aktarıyor olmamız ve 
onların her anında onlara danışmanlık vermemiz bizi tercih etmelerinin ba-
şında geliyor.

known. Presently I have 37 branches in the beauty sector and under the Cosmones Medical 
Company brand we produce Fibroderms, Cosmex and Clines meaning I have made a notable 
enterance into the cosmetic sector.

Will you tell us about the founding and developing of your company?
In 2016 I had my own salon and a regular clientele and had begun to earn what was very 
well for that period.I was a young woman and a young mother and had an eyebrow salon 
where I was earning well.
Yes I had a beauty center but I had not reached my inner ideals of success. I was working 
and researching very hard. My business intelligence and my enthusiasm brought me 
to the situation I am in today. One day Google translate and I went to Brazil. We got 
lost, tired and sometimes unwanted but undaunted brought back to Turkey 17 country 
distributerships. Again I returned with a protocol (the fissure method) I had gained for 
my country and for my fellow colleagues. Even though I have my own beauty center the 
fact that I have sold apparatus to other centers and for them been an inspiration makes 
me very proud. We have enlarged together. My biggest supporter is my partner and life 
partner Inanc Gungen.

When and how did your company begin to offer franchises?
We began in 2018. With our 2 branches, our apparatus and our methods we succeeded in 
having people talk about us. Our first franchise was in Izmir. Presently we have 37 branches, 
our Cosmones Medical Company, our brand, our academics and our factories we are 
developing our  production systems enlarging and have become both an inspiration and a 
source of income for people as we continue to be the leader in the sector.

How many branches and staff do you have?
Presently we have 37 beauty center branches. We have a  Medical company. We have a 
production factory. We are a big family.I think if we count them all we shall have more than 
1000.

Which are the personal standards you search for 
when you have given or will give franchises?
The most important factor is that they really believe in themselves. Those who believe in 
themselves believe they can succeed. The franchisees who will travel this road with me 
must be focused on success.

Which do you believe are the reasons that entrepreneurs prefer your company?
We have shown that women given an opportunity can make their dreams come true, 
we can produce and we have shown just how superb we can be. We are a huge family. 
In order to be able to serve our clients at more viable prices we make our own products. 
We have formed a network which produces everything that a beauty center needs, every 
apparatus, medical supplies and dermokozmetik products. In addition together with 
new entrepreneurs in the sector we pass on all its skills also we give them consultations 
immediately. These are some of the main reasons.
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Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak 
bir mağazanın ortalama maliyeti nedir?
Ürün ve cihaz üretimi tamamen kendi fabrikalarımızda yerli üretim olduğu 
için uygun maliyette şubeler açmak için çabalıyoruz. Bununla birlikte açı-
lacak olan franchiseenin şehir ve lokasyon bazlı fiyatsal değişim oranları 
bulunmaktadır. 

Sizden franchise alanlara ne gibi destekler sağlıyorsunuz?
20 yıllık tecrübemi tüm samimiyetimle onlarla paylaşıyorum. Tamamen 
müşteri memnuniyeti ve sonuç odaklı çalışmamız gerekliliği ile ilgili bil-
gi birikimimi onlara iletiyorum. Tüm şubelerimin sosyal medya yönetimini 
merkezi olarak yaparak 4 milyon olan hesabımdan şubelerimin reklamını 
yaparak onları Neslim Güngen müşterileriyle buluşturuyorum.

Franchiselerinizi nasıl denetliyorsunuz?
37 şube ve devamlı büyüyen bir ailenin denetleme mekanizması tabi ki var. 
Bunu hem merkezi koordinasyon ekibiyle hem de sahada olan yetkililerle 
kontrol altında tutuyoruz. 

Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar?
Güzellik sektörünün son zamanların en gözde sektörlerden biri olduğunu 
son iki yılda yaşadığımız pandemi döneminde daha iyi gördük. Birçok sek-
tör ekonomik olarak olumsuz etkilenirken bizim sektörümüz aksine yükse-
liş ivmesi gösterdi. Aynı zamanda hizmet sektörü olduğumuz için kar marjı 
yüksek cirolar elde edebiliyoruz. Sektörümüzün en avantajlı özelliklerinden 
biri de yaptığımız yatırımı en hızlı şekilde fazlasıyla geri alabiliyor olmamız.
  
Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir?
Yola çıkarken kendi yolculuğum ve hayatın kendi yolcuğu arasındaydım. Çok 
yol katetim ama kendime hep sorduğum o soruda artık duyduğum cevapla-
ra, duymak istediklerimi ekleyebiliyorum. Birçok zorlukla mücadele etmek, 
ihtiyacı olan başka ellere yetebildiğinde anlamını tamamlıyor. Bu yüzden 
Gelecek Neslim derneğini kurmaya karar verdim. İhtiyacı olan her kadına 
ulaşmak en büyük arzum. Çünkü hikâyelerini yaşıyorum ve biliyorum an-
lamlarını. 
Neslim Güngen sadece ben değilim artık. Beraberinde başka hayatlarla iler-
liyor ve işte tam da bu yüzden yeni yollar için hazırız öykümüz daha bitmedi… 
Doğru soru, doğru cevap ve doğru ayakların dünyayı fethetmesine…

What is the average price to open a shop under your franchise system?
As the products and the apparatus are all produced in our own factories we are making 
an effort to be able to open a branch at a viable price. In addition to that there are the 
differences arising from the city and the location chosen by the franchisee.

What kind of support do you give to your franchisees?
I share with total sincerity all my 20 years of experience with them.I explain all my 
knowledge to them of always working towards the goal of total customer satisfaction. 
In all the branches via the central management media and to all the 4 million accounts 
advertising is effected so that clients can meet up with the  Neslim  Gungen centers.

How do you check up on your franchises?
As a family which has 37 brands and is still growing we do of course have a control system. 
We have at central a coordination team and also a field team by which we keep everything 
under our control.

Why should entrepreneurs take out franchises in this sector?
We have seen that the beauty sector has become one of the most appreciated sectors 
and over the last 2 years of the pandemic we were able to observe that even more. While 
during that period many sectors had economic difficulties in our sector we saw exactly 
the opposite we saw an increase in business. Additionally as our sector is a service sector 
with a high profit margin we can achieve a high turnover. Another special advantage of our 
sector is that we can rapidly see return of investment and more.

Which are your goals for the upcoming period?
When I set off on this journey I was between my own journey and life’s own journey. I have 
travelled far but I have constantly asked myself those questions and to those answers I 
can now also add the ones I wish to hear. Fighting with many difficulties I see other hands 
are also needed. For this reason I have decided to form the Next Generation association. It 
is my greatest wish to reach all women who need help. As I live their problems with them 
and understand their meanings. I am now not alone in being Neslim Gungen life will move 
forward together with other lives and it is for this reason that our journey will follow new 
paths we must be ready because our story is not yet completed… The correct question, the 
correct answer and the correct footwear to conquer the world…
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Eskiden dünyanın bir ucundan bir ucuna bir ürünü alıp götürmek çok zordu. 
Dünya kocamandı ve kocaman alanda iş yapmak için kocaman şeylere gerek-
sinim vardı.  
Ama şimdi Dünya küçücük oldu. Dünyanın bir ucundaki bir ürünü bakarak, 
görerek, küçük bir dijital dokunuşla alışveriş sepetinize atabiliyorsunuz. 

Kargolar yarışıyor artık. Size o sepeti-
nizdeki ürünü getirmek için yarışıyorlar. 
Canınız ne istediyse sepetinize atmanız 
yetiyor. Pahalı da değil. İstediğinizin is-
temediğiniz kadar alternatifi var. 

Seçeneği bol bir dünyada aldırdıkça 
aldıracak bir dijital düzen oluştu. Bu 
dijital düzenin içine ülkemizin en ücra 
köşesindeki eşsiz ürünlerimiz koymamız 
lazım. En ücra köşeden dünyanın en pa-
halı plazalarına ürünlerimizi taşımalıyız. 

Dünya bizim lezzetlerimizi tatmalı. 
Farklılıklarımızın bağımlısı olmalı. Bize 
satılan yemek kültürlerini karşı atakla 
kendi yemek kültürlerimizi onlara ihraç 
edebilmeliyiz. Çünkü bizim ihraç edecek 
daha fazla ürünümüz var. Biz franchise 
iletişimini bilmiyorduk şimdiye kadar 
ama onu da öğrendik artık.

Bu pandemi sürecinde daha fazla franc-
hise ile yerel firmalarımızın ulusala 
taşındığını gördük. Bu ülkemizin daha 
fazla potansiyelini kullanması anlamına 
geldi. Genç ve dinamik bir ülke olarak 
her bölgemizin çok özel ürün ve hizmet-
lerini el birliği ile franchise dünyası ile 
tanıştırmak için çalışmalıyız. 

Armiya Teknoloji olarak ülkemizi karış karış gezerek ülkemizin biricik ürün-
lerini ulusala ve oradan da uluslararası dünya marka yolculuğuna çıkartma-
nın uğraşısı içerisindeyiz. Eskiden bunları hayal etmek de zordu. Ama hayal 
etmek ve yapmak arasındaki mesafe kısaldı. Yeni franchise teknolojileri ile 
avucumuzun içinde gezinti yapar gibi ülkemizin değerlerini gezdirebileceğiz. 
Ülkemiz avucumuzun içinde, Avrupa avucumuzun içinde, Dünya avucumuzun 
içinde. 

It used to be extremely difficult to obtain a product and bring it from one 
point of the globe to the other. The world was huge and in such a huge space 
effecting business needed equally huge actions to succeed. But now the world 
has become small. One can look at an item which is at the other end of the 
world, like it and with a little digital action can have it put in our shopping bag.

Cargo companies are in an on going race to 
bring the item which you wished for to you.
It’s enough to simply throw what you wish 
into your basket.

It is not expensive. Of the items you are 
looking for there are too many alternatives 
to choose from.In a world where there 
are so many choices we buy and more 
are produced and so a digital set up is 
actioned. Within this digital set up we need 
to obtain the items which are unobtainable 
elsewhere. We must ensure we carry 
our unique products from the hidden 
corners of our country to the worlds most 
expensive shopping plazas.

The world must taste our specialities and 
become addicted to them. To the attack 
on us that foreign brands make with their 
type of foods we must export to them our 
own traditional foods and we have far more 
than they in choices. We previously did not 
know franchising but now we have learnt 
it.

During the pandemic we saw that that 
many firms carried their businesses 
nation wide. This meant that more of 
our potential was being used. Viewing 

that we are a young and dynamic country we must join together in making 
our very varied foods known to the franchising world. We at Armiya Teknoloji 
are traveling our country to find items which we can make into national then 
international brands. Previously this could not even be imagined but now the 
distance between wishing to do something and being able to do it has shorten 
considerably. With the new franchise technologies we are able to evaluate 
the values to be found in our country. Our country is in the palm of our hands. 
Europe is in the palm of our hands and the world is in the palm of our hands.

Özgen Kart
Armiya Teknoloji
Genel Müdür 
Yardımcısı

GÖRÜŞ • conSIDERATIon

DÜnYA kÜÇÜk BiR 
FRAncHISE KÖYÜnE 
DÖnÜŞEcEk 
THE WORLD WILL BECOME A SMALL FRANCHISING VILLAGE
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TAnTUni’DE FRAnchISInG
TAnTUni IS FRAnchISInG
Bir zamanlar Mersin’de sadece seyyar arabalarda satılan tantuninin ünü şehrin 
sınırlarını çoktan aştı. Yapılışı ve görüntüsü itibarıyla sacda hazırlanan çoban ka-
vurmaya benzese de lezzeti bambaşka. Nasıl ki Adana’nın kebabı, Bursa’nın İsken-
der kebabı, Edirne’nin ciğeri varsa; Mersin’in de tantunisi var. İnce kıyılmış dana 
etinin biraz su ilave edilerek geniş tavalarda kavrulmasıyla ortaya çıkan yöresel 
bir tat tantuni. Yarım ekmek ya da dürüm içinde servis ediliyor. Ama çok basit gibi 
görünse de kıvamını tutturmak ustalık istiyor. İşin sırrını bilmek gerekiyor. Başlan-
gıç olarak da yiyebilirsiniz tantuniyi, ana yemek olarak da; hatta yemekten sonra 
da... Et yağsız olduğu için daha hafif oluyor. İçinde herhangi bir katkı maddesi yok. 
Mesela kebapta kuyruk yağı, köftede baharatlar vardır ama tantuni öyle değil. İçine 
koyduğumuz lavaşlar mayasız, mideyi şişirmiyor. Domatesi, maydanozu günlük taze 
taze doğranıyor. Eti incecik. İsteyene lavaş, isteyene ekmekle servis ediliyor. İçinde 
soğan, maydanoz, isteğe göre acılı veya acısız pul biber, sumak ve toz biber konulu-
yor. Türkiye’nin her yerinde beğenilerek tüketilen Tantuniyi ana ürün olarak sunan, 
insanların damağında lezzet cümbüşü yaratan markalarımız, franchising sistemini 
kendilerine büyüme stratejisi olarak belirlemişlerdir. 

Tantuni alanında franchise veren markalar, birçok yatırımcıya yeni iş olanakları 
sunmaktadır. Franchising stratejisiyle büyüme yoluna giden markalar ülkemizin 
dört bir tarafında faaliyet göstererek önemli bir istihdam olanağı sunmaktadır. Tan-
tuni alanında faaliyet gösteren firmalar, franchise sistemiyle ülke ve dünya geneline 
açılmayı hedefliyorlar. Markayı taşıyabilecek, yeniliğe açık girişimcilerle çalışmayı 
ilke edinen firmalar, sektöründeki gelişmeleri yakından takip ediyor ve türlü türlü 
yeniliklerle tüketicilerin karşısına çıkıyor. Biz de dergimizin bu sayısında tantuni 
alanında franchise veren markalara ışık tutup, franchise olanakları hakkında siz-
leri bilgilendirmeye çalışacağız. Bu alanda faaliyet gösteren markalardan görüşler 
alarak, girişimcilere rehberlik etmeye çalıştık. 

At one time Tantuni was only sold from mobile carts in the streets of Mersin but its 
fame has long passed the city limits. Even though there is similarity in the manner of 
its making and in the look of it to another Turkish traditional food its taste is totally 
different.Just as with the Adana kebap, the Bursa Iskender kebap and the Edirne 
liver; Mersin has its tantuni.To thinly chopped calf meat just a little water is added 
and it is fried in a large pan thus creating the traditional tatuni taste. Although the 
process appears easy achieving just the right consistency needs mastery. One needs 
to know its secret.It is served in a half loaf of bread resembling a thick sandwich. 
One can eat it as a starter to the meal, or as the main meal even after a meal… As the 
meat is not fatty it is light and easy to digest. There are no additives at all. In kebap 
there is tail fat, in köfte there are herbs but not so in tantuni they use unleavened 
lavaş which doesn’t blow up the stomach. Tomatoes and parsley are chopped fresh 
daily. The meat is extremely thin. People can have it served with bread or lavaş. One 
can add onions and parsley, chili or non chili peppers, sumac and pepper. People 
throughout Turkey have come to love Tatuni and often offer it as a main part of 
a meal. The brands have created a superb mix of tastes and are enlarging by way 
of the franchising system. In the field of tatuni the brands which are enlarging by 
offering franchises in all corners of Turkey are creating employment. The brands in 
the tantuni sector aim to enlarge not only in Turkey but also internationally. Those 
brands wish to work with investors who can carry the brand name successfully and 
who are open to new procedures, who carefully follow the developments in the 
sector so as to be able to offer all kinds of alternatives to their customers. We in 
this edition of our magazine wish to shine a light on those in this sector which are 
offering franchises. In order to effect this we have had discussions with brands in the 
sector and in this manner are able to help a little in guiding entrepreneurs.

SEkTÖR • SEcToR
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“Tüm dünyada kabul görmüş olan en yaygın ve minimum risk ile çalışan franchise sistemi ile 
çalışmaktayız. Sektörde çok uzun yıllardır edindiğimiz deneyim ve tecrübelerimizin bir sonucu olarak, 
yüksek standartlarda kaliteli hizmet anlayışımızı misafirlerimizle buluşturmaya devam etmekteyiz” 
diyen marka yetkilileri sorularımızı yanıtladı. 

The authority from the brand in answer to our questions said” We work under the Franchise 
system which all the world regards as the normal for a wide network with the minimum of 
risk. The result of our long term experience in the sector can be observed in the high quality of 
service we offer to our guests”.

Markanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi verir misiniz?
Gıda ve Fastfood sektöründe, yenilikçilik anlayışıyla hizmet veren Kral Group 
Markası 2015 yılında Çorumda kuruldu. Uzun yıllardır sektörde edindiğimiz 
bilgi ve tecrübelerimizi sizlerle paylaşmaktan onur duymaktayız. Amacımız 
karşılıklı güven ortamında ticari ortaklığımızı oluşturup saygın, itibarlı ve 
karlı bir iş ile ticari ilişkilerimizi uzun yıllar devam ettirmektir. Kral Tantuni 
olarak bulunduğu lokasyonlarda güçlü organizasyonel yapısı ile misafirleri-
mize en yüksek ürün kalitesi hizmetini sunmaktayız. Kral Tantuni sektördeki 
tüm yenilikleri takip ederek çatısı altında toplanmış ve yaptığı çalışmalarla 
meslektaşlarımıza ‘’yüksek kalite standartlarında hizmet’’ örneği olmayı ba-
şarmıştır. Şubelerimizde markamıza özel hazırlanmış Mersin Tantuni lezze-
tiyle müşterilerimize lezzetin ötesinde deneyim sunmaktayız.
Tüm dünyada kabul görmüş olan en yaygın ve minimum risk ile çalışan franc-
hise sistemi ile çalışmaktayız. Çorum’dan başlayan yolculuğumuzu, ülke-
mizin tüm topraklarına yayma gayretimiz ilk günkü heyecanımızla devam 
etmektedir. Sektörde çok uzun yıllardır edindiğimiz deneyim ve tecrübele-
rimizin bir sonucu olarak yüksek standartlarda kaliteli hizmet anlayışımızı 

Will you please tell us of the founding and the development of your brand?
The Kral Group Brand was formed in 2015 in Çorum. It brought its innovative ideas to the 
Food and Fastfood sector. We feel honored that we are able to share our long years of 
knowledge and experience in the sector with you.Our goal is to form respected, trustworthy 
and profitable long term partnerships. Kral Tatuni with its strong organizational formation 
has the capability of offering to its guests in all locations the very highest quality of service. 
Our brand has followed all the new trends in the sector and used them successfully so as to 
be “ a symbol of high quality service. “In our branches we offer our customers our specially 
prepared Mersin Tantuni which is something so extra specially tasty. We work under the 
Franchise system which is accepted world wide as large markets with the minimum of risk. 
Our journey began in Çorum and today we still have the same enthusiasm as the day we 
began as we work to spread to all corners of Turkey. With the experience and know how that 
we have gathered over long years in the sector the result is we always maintain out high 
quality service to our guests.In a short time in the sector we have taken our place among 
the most preferred brands and with each passing day the value of the “KRAL TANTUNİ” 
brand increases. We wish to maintain our high quality service together with investors and 
to form mutually profitable businesses

kRAL TAnTUni
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misafirlerimizle buluşturmaya devam etmekteyiz. Kısa sürede sektörde ter-
cih edilen markalar arasında yer alan, her geçen gün marka değeri yükse-
len “KRAL TANTUNİ” ile siz yatırımcılarımıza kalite standartlarımızdan ivaz 
vermeden hizmet vermeyi ve karşılıklı kazanmayı hedefliyoruz.

Franchise şartlarınız hakkında bilgi alabilir miyiz?
Girişimci bir ruh ve başarma tutkusu, İnsan yönetimi ve finansal yönetim 
tecrübesi olması ,Tercihen başarılı bir iş tecrübesine sahip ,Tüm zamanını 
ve gücünü Kral Tantuni Şube yönetimi için harcama isteği ve imkanı ,Kral 
Tantuni markasının gerektirdiği finansal olanaklara sahip olması , Kurumsal 
bir markanın sosyal kimliğini başarı ile taşıyabilme yeteneğine sahip , Taraf-
ların imzalayacağı franchise sözleşmesine sadık kalan, Cadde üzerinde (taşıt 
ve yaya trafiğine uygun ana caddelerde) Kalabalık yürüyüş alanları üzerinde 
veya Otopark kolaylığı olan Bahçe ya da teraslı Cephesi en az 5m Gerekli izin-
lerin alınmasında engel teşkil etmeyen yerler Mimari konseptimize projemize 
standartlarımıza uygun mekanlar

Yatırımcılardan ne bekliyor ve onlara hangi konularda destek oluyorsunuz?
Kral Tantuni ile birlikte ulusal veya uluslararası standarda ve kaliteye sahip 
olunmaktadır. Kral Tantuni tarafından, franchise alan işletmeye eğitim hiz-
metleri ve uzman personel desteği sağlanmaktadır. Kaliteli personel bulma, 
işe alma ve yetiştirme konularında franchise veren işletmenin tekniklerinden 
yararlanılmaktadır. Mali, ticari ve personel konularında sağlanan destekle, 
teknik işlevlere ağırlık verilip başarı şansı arttırılmaktadır.Ortak hareket 
edilerek küçük işletmelerin karşılaşacakları risk ve işletmecilik sorunları 
minimize edilmektedir. Kral Tantuni’nin mali ve hukuk danışmanlarından 
yararlanılmaktadır. Kral Tantuninin sürekli olarak yaptığı araştırma ve ge-
liştirme çabalarından yararlanılmaktadır. İşletmenin kuruluş aşamasında ve 

Will you tell us about your franchise conditions?
The entrepreneur must have the strong will to succeed, must have experience in staff and 
finance management. Preferably someone who has been successful in a business someone 
who is prepared and able to spend all his/her time managing the Kral Tatuni branch, 
must have the finance, and must be someone who has the social ability to represent the 
brand, must remain faithful to the conditions that have been agreed upon in the Franchise 
contract.The location has to be on a main thoroughfare (appropriate for vehicle and people) 
on busy crowded routes or easy for car parking have a frontal terrace or a garden not be 
situated within the required 5m limit and must meet the standards of our architectural 
concepts.

What is expected from the franchisee and what
kind of support does he receive from you?
Working together with Kral Tatuni means complying with domestic and international 
standards and quality. Specialists in the brand train the staff for the branch. Obtaining 
personnel, taking them on and teaching them is the work of the brands technical formation. 
By the use of that formation success becomes more certain. We effect mutual actions 
together with the smaller enterprises so as to minimize any problems of risk or managing 
that they might be faced with. The Kral Tantuni finance and legal consultants can be used. 
The franchisees of the brand are able to use the research and development effected by 
the brand. While the new branch is being set up and the location decided upon use can 
be made of the technical expertise set up of the brand. With the Franchising system the 
entrepreneur is not alone and is not faced with the risks which often arise while setting up 
ones own business. There are standard procedures for management, accounting, sales and 
stock functions available. Payment effected to Kral Tatuni in the beginning may be more 
than for other brands but it is definitely less than the total of payments paid to correct 
mistakes later.Kral Tatuni has been formed with the goal of being the brand which offers 
the very best service in the sector.Our experienced operational team on their branch visits 
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are able to solve all the needs of the franchisee. Our department which works constantly 
on research and development so as to widen our product range and to ensure that our base 
value of high quality service is always in place and work constantly with all personnel so as 
to pass on their knowledge to them. Our products are totally trust worthy the production 
units are of high quality and we obtain produce from suppliers who maintain international 
standards. We offer professional marketing methods and our technical organizational 
methods are in place for all our brand.It is possible to reach our reports on the sector 
immediately. Our consultants are all at the side of our branches.

In which locations do you plan to enlarge?
Our first aim is İstanbul in busy thoroughfares or main streets (suitable positions for both 
traffic and pedestrians) or near to crowded places with a suitable car park. The premises 
should have a frontal of at least 5 meter, positions where special permission is not needed 
positions which are of the correct standard so as to conform to our architectural concept 
that is how we intend to spread through the whole of Turkey.

Why should entrepreneurs take a franchise in this sector?
Primarily because the food and beverage sector is a functioning sector; to offer people 
food and drink in a different manner. When this sector first began back in history there 
were Inns, Kervansarays, Monasteries on those premises the dining room was very basic. 
However today obtaining food and beverages has become much more complicated it can 
be in a 500 roomed hotel, a cafe where food and drink is served, a gourmet restaurant, 
a snack bar at the edge of a swimming pool, room service, a place which has various 
dining rooms or different rooms for special functions in comparison with other sectors 
apart from hotel rooms it is accepted as the sector which brings in the largest (25-50% ) 
profit. For these reasons this sector will never end so the investment is always ongoing. An 
investment in the food sector and effecting a quality service there should be the foremost 
aim of entrepreneurs.

Why kral tantuni?
Ours is one of the rare companies in the sector that was set up in the past and then by the 
use of modern technology turned its production into a modern day one. We are one of the 
rare brands to be well accepted in the sector. We use international standards of advertising 
by Google and social media so that our name is often successfully mentioned. The most 
important advice that we give to Franchisee candidates is they must work with a brand 
which gives ongoing support as well as professional advertising. This is to be obtained by 
working with us.

SEkTÖR • SEcToR

kuruluş yerinin seçiminde bilimsel tekniklerin kullanılması mümkün olmak-
tadır. Franchising sistemi, girişimcinin yalnızlığını ortadan kaldırarak, kendi 
işini kurmanın getirdiği riskleri azaltmaktadır. İşletmeler için standart yö-
netim, muhasebe, satış ve stoklama fonksiyonları mümkün olmaktadır. Kral 
Tantuni’ye yapılan ödemeler, başlangıçta, yeni bir işin ön yatırımından daha 
fazla olmasına rağmen, denenmemiş bir iş için yapılacak hata bedellerinin 
toplamından azdır.
Kral Tantuni sektörün en iyi hizmetini sunma amacı ile kurulmuştur.  Tecrü-
beli operasyon ekibimiz yapmış oldukları şube ziyaretleri ile tüm ihtiyaçlara 
ivedi çözüm bulmaktadır. Departmanlarımız sürekli gelişen ürün yelpazemizi 
ve temelinde yüksek hizmet standartları ile en iyi şekilde yönetip tüm çalış-
ma arkadaşlarımıza bu bilgileri aktarmak için sürekli sizlerle çalışmaktadır.  
Ürünlerimizin tamamı güvenilir, tesis kalitesi yüksek, dünya standartlarına 
uygun üretim yapan tedarikçilerimizden sağlanmaktadır.  Profesyonel pazar-
lama yönetimiyle sürekli olarak desteklenen kurumsal iletişim alt yapısından 
faydalanma imkanı sunmaktayız. Uzaktan erişim ve takip sistemi ile hızlı ve 
anlık raporlara ulaşabilme imkanı sunmaktayız. Danışmanlarımız her daim 
şubelerimizin yanındadır.

Hangi bölgelerde büyümeyi hedefliyorsunuz?
İlk amacımız İstanbul başta olmak üzere yaya trafiğinin ve cadde üzerinde 
(taşıt ve yaya trafiğine uygun ana caddelerde) kalabalık yürüyüş alanları üze-
rinde veya otopark kolaylığı olan bahçe ya da teraslı, cephesi en az 5 metre, 
gerekli izinlerin alınmasında engel teşkil etmeyen yerler, mimari konseptimi-
ze projemize standartlarımıza uygun mekânlar ile tüm Türkiye’de büyümek 
istiyoruz. 

Girişimciler neden bu alanda franchise almalılar?
Yiyecek içecek sektörünün öncelikli işlevi elbette ki: insanlara yiyecek içecek 
sağlamak, bir diğer değişle sunmaktır. Sektörün öncülü olarak kabul edilebi-
lecek hanların, kervansarayların, manastırların olduğu çok eski zamanlarda, 
buralar bir yemek odası ile çok basit idi. Buna karşılık bugün yiyecek içecek 
temini çok daha karmaşık durumda. Bu bağlamda 500 odalı bir otel, yiyecek 
içecek servisinin yapıldığı bir kafe, bir gurme lokantası,  havuz kenarı snack 
barı, oda servisi, birçok ziyafet odası ve on ayrı fonksiyonel mekanı kapsayabi-
lir. Ve otel işletmelerinde oda gelirlerinden sonra %25-50 arası payla en fazla 
gelir getiren bölüm olarak kabul görmekte. Bu sebebledir ki Yemek sektörü 
hiçbir zaman bitemeyecek ve sürekli var olacak bir yatırım. Yiyecek üzerine 
yatırım yapmaları ve bunu güzel bir işletme ile yapmaları girişimciler için çok 
ama çok önemlidir. 

Neden Kral Tantuni?
Kral tantuni geçmişten günümüze modern teknolojiyi kullanarak üretim ya-
pan ve bu ürünleri Piyasada kabul görmüş nadir şirketlerdendir. Kral Grup 
ulusal düzeyde reklam çalışmaları, google ve sosyal medya destekleri ile 
adından sıkça söz ettirmeyi başarmış bir şirkettir. Franchise adaylarımıza 
en önemli tavsiye arkalarında duracak ve reklam çalışmaları ile profesyonel 
destek sağlayacak firmamızdan destek almaları olacaktır.
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“Tantuni hem çok lezzetli hem de sağlıklı bir ürün olmakla birlikte, farklı lezzetler içerisinde ilk 
akla gelen ve en çok tercih edilen yemeklerden bir tanesidir. Altın Şehir Gıda firmasının Mr. Kumpir 
markasındaki yurt içi ve yurt dışı tecrübelerini aynı zamanda Mrk. Tantuni markasına aktarıyor olması 
yatırımcıların bu noktada markaya ve sisteme olan güveninin başında gelmektedir” diyen MRK 
Tantuni Koordinatörü Fatih Demir sorularımızı yanıtladı. 

“Tantuni is both a very tasty and healthy product, and it is one of the most preferred dishes that 
comes to mind among different tastes. Altın Şehir Gıda Company’s domestic and international 
experiences through Mr.Kumpir brand that it transfers it to the Mrk.Tantuni brand is at the 
forefront of the trust of the investors in the brand and the system at this point” said Fatih Demir, 
Mrk. Tantuni Coordinator and answered our questions

MRk TAnTUni
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Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? 
Mrk.Tantuni markasının ilk şubesi 2012 yılında merkeze bağlı restoran ola-
rak faaliyete başladı. Menü ve konsept dizaynı, eğitimler ve kontroller, tedarik 
süreçleri ve pazarlama yönetimi gibi konular ile ilgili merkez restoranında 
sürekli en iyiyi yakalamak adına çalışmalar yapıldı. Ayrıca tüm bu çalışma-
ların franchise sistemi üzerinden diğer yatırımcılara da sunulması süreçleri 
oluşturulmuş oldu.

Şu an kaç şube ile ve nerelerde hizmet veriyorsunuz? 
Şu an İstanbul’da 3 restoran olarak hizmet veriyoruz. Önümüzdeki aylarda bu 
sayıyı artırarak müşterilerimize birkaç noktada daha hizmet vermeyi amaç-
lıyoruz.

Franchise vermeye ne zaman başladınız?
Neden Franchise sistemini seçtiniz? 
Franchise vermeye 2018 yılının başında başladık. Markanın bulunurluk ve 
bilinirlik anlamında gelişim sürecine en faydalı sistem olduğundan dolayı 
Franchise sistemi ile büyüme modelini seçtik.

Yatırımcı adaylarında aradığınız kriterler neler? 
Açıkçası bu konuda birçok önemli kriter olmakla birlikte, bu kriterlerin en 
başında gıda işini seven ve daha önce tecrübesi bulunan, işinin başında dura-
bilecek ve/veya uzakta da olsa sürekli kontrol edebilecek yatırımcılar olması 
hem marka için hem de yapılacak yatırım için en önemli kriterlerimizdir.

Denetlemeleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz? 
Merkez ofis, uzman çalışanları vasıtası ile haberli ve habersiz bir şekilde kali-
te-servis-temizlik ağırlıklı denetlemelerimizi gerçekleştiriyoruz.

Markanız bünyesinde Franchise sistemiyle
açılacak bir işletmenin ortalama maliyeti nedir? 
Metrekare’ye ve açılacak yerin fiziki ve teknik şartlarına göre değişmekle bir-
likte ortalama 250 Bin Türk Lirası civarında bir yatırım söz konusu.

Girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir? 
Altın Şehir Gıda A.Ş. firmasının Mr. Kumpir markasındaki yurt içi ve yurt dışı 
tecrübelerini aynı zamanda Mrk. Tantuni markasına aktarıyor olması ve bu 
doğrultuda “Türkiye’nin yerel lezzetini uluslararasılaştırma” mottosu ile ha-

Will you tell us please of the firms foundation and the period of its development?
The first branch of Mrk.Tantuni brand started its activities in 2012 as a restaurant affiliated 
to the center. Efforts were made to achieve the best in the central restaurant on topics 
such as menu and concept design, trainings and controls, supply processes and marketing 
management. In addition, the process of presenting all these works to other investors 
through the franchise system has been established.

Presently how many branches do you have and where are they placed?
We are currently serving as 3 restaurants in Istanbul. We aim to increase this number in the 
coming months and to serve our customers at a few more points.

When did you begin with franchises and why did you choose this method?
We started franchising at the beginning of 2018. We chose the growth model with the 
Franchise system, as it is the most beneficial system for the development process of the 
brand in terms of availability and awareness.

Which criteria do you wish your candidates to have?
Obviously, although there are many important criteria in this regard, the most important 
criteria for both the brand and the investment to be made are the investors who love the 
food business and have previous experience, who can stand by their business and/or can 
control it continuously even from a distance.

How do you check up on your franchises?
We carry out quality-service-cleaning-based inspections, with or without notice, through 
our head office’s expert staff.

Within your franchise operations what is the average required investment?
Although it varies according to the square meter and the physical and technical conditions 
of the place to be opened, there is an average investment of around 250.000 Turkish Liras.

Which do you believe are the reasons that investors prefer your company?
Altın Şehir Gıda Company’s domestic and international experiences through Mr.Kumpir 
brand that it transfers it to the Mrk.Tantuni brand and behaves with the motto 
“Internationalizing Turkey’s local flavor” is at the forefront of the trust of the investors in 
the brand and the system at this point.
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What do entrepreneurs need to do so as to be successful?
Of course, they must act within the framework of the standards established by the brand 
and closely follow their work either on-site or from afar.

Why should entrepreneurs invest in this sector?
Tantuni is both a very tasty and healthy product, and it is one of the first to come to mind 
and most preferred among different tastes. Doing this job for the first time in their region 
always puts investors in a more advantageous position.

Can you tell us about the innovations you have brought to this field?
As Mrk.Tantuni brand, we have created a more preferable and acceptable concept with 
a memorable taste and a satisfying menu by adding a modern twist to the traditional 
tantuni product. In addition, we have taken important steps to improve the operation by 
giving importance to teamwork in in-restaurant operation activities and minimizing the 
operational disadvantages.

What are your thoughts on your sectors future?
Due to the lack of competition, the activities of leading brands and their branching 
activities in the future will trigger the formation of new brands in the new period. I think we 
will see more tantuni restaurants in the coming years.

Which actıons did you take during the pandemic which recautions did you take?
Of course, our priority regarding the pandemic period was to reshape the hygiene processes 
in our restaurants within the framework of the pandemic conditions. We acted both in line 
with the circulars issued by the Ministry of Health, and by recording the hygiene controls 
of restaurant employees with daily routine control charts within our internal control 
mechanisms, we controlled the process tightly in order to avoid any potential problems. 
Apart from this, we started to focus mainly on package service activities for sales increase 
and to include sales increase efforts through different sales channels into operational 
processes.

Will you tell us of your plans for the future?
Of course, our most important expectation will be the removal of pandemic conditions as 
soon as possible and the transition to normal life. After this process is over, we intend to 
position our brand in different places both in Turkey and in the world, by working on growth 
and development plans again, and to meet with consumers.
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reket ediyor olması, yatırımcıların da bu noktada markaya ve sisteme olan 
güveninin başında gelmektedir.

Girişimcilerin başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir? 
Tabii ki en başta markanın oluşturmuş olduğu standartlar çerçevesinde ha-
reket ediyor olmaları ve işlerini ya yerinde ya da uzaktan sıkı bir şekilde takip 
ediyor olmaları gerekmektedir.

Girişimciler neden bu alanda franchise almalıdırlar? 
Tantuni hem çok lezzetli hem de sağlıklı bir ürün olmakla birlikte, farklı 
lezzetler içerisinde ilk akla gelen ve en çok tercih edilenlerden birisidir. Bu-
lundukları bölgede bu işi ilk yapmak, her zaman yatırımcıları daha avantajlı 
konuma getirir.

Bu alana getirdiğiniz yeniliklerden bahseder misiniz? 
Mrk. Tantuni markası olarak, geleneksel tantuni ürününe modern bir hava 
katarak, akılda kalan bir lezzet ve doyuran bir menü ile daha çok tercih edi-
lebilir ve kabul edilebilir bir konsept oluşturduk. Ayrıca restoran içi operasyon 
faaliyetlerinde ekip çalışmasına önem vererek, operasyon dezavantajlarına 
asgari noktalara indirerek, operasyonun geliştirilebilmesi için önemli adım 
atmış olduk.

Faaliyet gösterdiğiniz alanın geleceği ile ilgili
düşünceleriniz neler? 
Rekabetin fazla olmaması sebebiyle ilerleyen zamanlarda öncü markaların 
çalışmaları ve şubeleşme yönündeki faaliyetleri, yeni dönemde yeni markala-
rın oluşumunu tetikleyecektir. Önümüzdeki yıllarda daha fazla sayıda tantuni 
restoranını göreceğimiz düşüncesindeyim.

Pandemi döneminde yaptığınız çalışmalar
hakkında bilgi verir misiniz? Ne gibi önlemler aldınız? 
Pandemi dönemi ile ilgili tabii ki önceliğimiz restoranlarımızdaki hijyen süreç-
lerini pandemi koşulları çerçevesinde tekrardan şekillendirmek oldu. Hem 
Sağlık Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu genelgeler doğrultusunda hareket et-
tik hem de restoran çalışanlarının hijyen kontrollerini kendi iç kontrol meka-
nizmalarımız bünyesinde günlük rutin kontrol çizelgeleri ile kayıt altına alarak 
olası bir sorun yaşanmaması adına süreci sıkı bir şekilde kontrol etmiş olduk. 
Bunun dışında satış artırımı için paket servis çalışmalarına ağırlıklı olarak 
eğilmeye ve farklı satış kanalları üzerinden satış artırma çalışmalarını ope-
rasyonel süreçlerin içerisine dahil etmeye başlamış olduk. 

Önümüzdeki dönem hedeflerinizle ilgili bilgi alabilir miyiz? 
Tabii ki en önemli beklentimiz bir an evvel pandemi koşullarının kalkması ve 
normal hayata geçiş olacaktır. Bu süreç atlatıldıktan sonra tekrardan büyüme 
ve gelişim planları üzerine çalışarak markamızı hem Türkiye’de hem de dün-
yada farklı yerlerde konumlandırmak, tüketicilerle buluşturmak niyetindeyiz.





Firmaların markalarını büyütme, iş kapasitelerini geliştirme arzuları tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de gittikçe artmaktadır. Bunu yapmanın en başarılı yollarından biri de markasının, 
telif haklarının, geliştirmiş olduğu sistemin ve ürünlerin belirli kurallar çerçevesinde üçüncü 
kişilerle ticari olarak paylaşılmasıdır. Böylece hem üçüncü kişiler vasıtasıyla markası, 
ürünleri piyasada daha bilinir hale gelecek, hem de mali açıdan kendilerine ekstra destek 
sağlayacaklardır. Bu yolu deneyen firmalar en sağlıklı rota olarak üçüncü kişilerle franchise 
sözleşmeleri imzalamaktadır. 
Franchise vermenin her iki tarafı da, yani hem franchise vereni hem de franchise alanı, bağlayıcı 
bazı kuralları olması gerekmektedir. Tarafları en çok ilgilendiren ve taraflar arasında ortaya 
çıkan en önemli ihtilaflardan birisi de franchise konusu ürünlerin nereden nasıl temin edileceği, 
franchise verenin bu konudaki yaptırımlarına franchise alanın uyup uymayacağı konusudur. 
Franchise sisteminin konusu olan ürünün üretilebilmesi ve/veya hizmetin sunulabilmesi 
için gerekli malzemenin (ham maddenin), sadece franchise veren ve/veya onun belirleyeceği 
kişilerden tedarik edilmesi yönündeki yükümlülük, franchise sözleşmesinin esaslı unsurunu 
teşkil eden bir yükümlülük değildir. Franchise alan, franchise verenin belirlediği standartlara 
uygun olmak şartıyla, gerekli malzemeyi kural olarak, istediği başka kaynaklardan da tedarik 
edilebilir. Ancak, ürün/hizmet kalitesinin standardının sağlanabilmesi için, üretimde/sunumda 
kullanılan malzemenin de aynı kaynaktan tedarik edilmesi ihtiyacı ortaya çıkabilir. Hatta bazı 
ürün ya da hizmetler, franchise verenin özel üretimi olabilir ve bu ürün ya da hizmetin başka 
tedarik kaynağı olmayabilir. Bu sebeplerle, franchise konusu ürün ya da hizmet için ihtiyaç 
duyulan malzemenin sadece franchise veren tarafından tedarik edileceği yönünde anlaşma 
kural olarak geçerli olup, franchise ilişkilerinde sıkça rastlanan bir uygulamadır. 
Bu tür anlaşmalar sözleşme serbestisi çerçevesinde de rekabet kurallarına aykırı olmamak 
kaydıyla geçerli olarak kabul edilmektedir. Rekabet Kurulu’nun Dikey Anlaşmalara İlişkin 
yayımlamış olduğu Kılavuza göre “Franchise alanın satın aldığı mal ve hizmetlerle ilgili olarak 
rekabet etmeme yükümlülüğü, bu yükümlülüğün franchise ağının ortak kimliğini ve prestijini 
korumak bakımından gerekli olduğu hallerde Kanun’un 4. maddesinin kapsamı dışındadır.” 
Böyle bir durumda, rekabet etmeme şartının süresi de, franchise anlaşmasının süresini aşmadığı 
taktirde Rekabet Kanunu’nun 4. maddesi kapsamında bir sorun yaratmayacaktır. Rekabetin 
Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesine kısaca değinmek gerekirse; “Belirli bir mal veya 
hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama 
amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası 
anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı 
ve yasaktır”. İşte Rekabet Kurulu yayımlamış olduğu Kılavuz ile franchise anlaşmasındaki 
yükümlülüklerin çoğunluğunun fikri hakların korunması ve franchise ağının ortak kimliğinin ve 
ürünün korunması açısından gerekli olduğu ve bu sebeple söz konusu kısıtlamaların Kanun’un 

Every brand holding company wishes to enlarge and to increase their working 
capacities. This wish is true in Turkey just as it is in the rest of the world. One of the most 
successful methods of effecting this is by a brand sharing its copy rights, its working 
systems and its products with another company under certain conditions.In this manner 
a product becomes both more well known in the market place and increased capital is 
extra support. The companies which use this method have found that the best formation 
is to sign a franchise contract with the third party.
When a franchise is setup it is essential there be binding rules for both the company 
giving and the company taking the franchise. One of the most important points for both 
of the parties, a point which is most often the subject of later conflict is from where and 
how supplies are procured will the franchise giver and taker be able to agree on this 
subject.

Within the franchise system the subject of the ability to produce the merchandise 
and/or offer the service and obtain the raw materials is not in reality an obligation 
of the franchise contract. The company taking the franchise as long as its product 
conforms totally has the right to obtain supplies from other sources. However, for the 
product/ presentation to totally conform it is often essential to obtain the materials 
from the same supplier. In reality often the product or its presentation are effected by 
the franchisers themselves. For these reasons the product or the service can only be 
supplied by the franchiser consequently materials have to be also obtained by them. 
This is the reason that a special clause detailing this is often included in the contract.
This type of agreement can be legally accepted providing that the rules of competition 
are not broken. According to the Competitive Vertical Agreements Guide “The 
company taking the franchise does not have the right to rival products or services of 
the franchiser should a situation arise when prestige has to be protected it becomes 
outside the Laws 4th clause.”In such a situation providing that the time of the franchise 
agreement has not been passed that particular clause will not create a problem.” 
Perhaps here we should review  the Competitive Protection Laws and specifically 
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4. maddesinin kapsamının dışında kaldığının söylenebileceğini belirtmiştir. Böylece franchise 
veren, franchise alan ile yapacağı sözleşmeye ürünlerin belirli bir yerden alınacağı konusunda 
kloz koyabilir ve bu yükümlülüğe franchise alanın uyması gerektiği koşulunu getirebilir. Bu 
yöndeki anlaşmalar geçerlidir. Nitekim Kurul’un bu yönde çeşitli kararları bulunmaktadır. 
Bunlardan bir tanesine örnek vermek gerekirse; Et Balık Kurumu’nun bayilik vereceği 
mağazalarla yaptığı sözleşmelerde ve şartnamelerde tek bir markaya ait terazi, pos makinesi, 
yazar kasa, kıyma makinesi, soğutucu gibi ürünlerin kullanılması zorunluluğu getirerek rekabeti 
kısıtladığı iddiası ile yapılan şikayete ilişkin kararıdır. Kurul, yapılan şikayeti değerlendirerek; Et 
Balık Kurumu’nun, kuracağı franchise ağının kimliğini ve prestijini korumak adına merkezi bir 
sistem dizayn ettiğini, bu sistemin işlevsel olabilmesi için de sistemde kullanılacak ürünlerin 
tüm satış noktalarında bitevi olması gerekliliğini getirdiğini tespit etmiştir. Dolayısıyla, 
irdelenen rekabet etmeme yükümlülüğünün anlaşma süresi boyunca 4054 sayılı Kanun’un 4. 
maddesi kapsamında olmadığı kanaatine varılmıştır. 
Görüldüğü üzere bir markanın, franchise sisteminin kimliğinin korunmasına yönelik ürün 
tedariği zorunluluğu sözleşmede kararlaştırılması halinde geçerli olacaktır. Pek tabi ki burada, 
yapılacak olan anlaşmanın dürüstlük kurallarına ve sözleşmenin bütününe uygun olması 
gerekmektedir. Yani örneğin, franchise verenin tedarik borcunu yerine getirirken franchise alana 
teslim ettiği malzemenin bedelinin piyasadaki ortalamalarının üzerinde olması, kalitesinin 
düşük olması veya piyasadan vadeli olarak elde edilebilecek malzemenin, franchise alandan 
peşin olarak tahsil edilmesi durumlarında, franchise sözleşmesinin franchise veren tarafından 
ihlali anlamına gelebilir. Bu durumda franchise alan, franchise verenin bu uygulamasını 
değiştirmek için onu uyarmalı, bu uyarının etkisiz kalması halinde ise artık franchise alanın ilgili 
malzemeyi başka kişilerden tedarik etmesi, sözleşmeye aykırılık teşkil etmeyeceğinin kabul 
edilmesi gerekir. 
Sözleşmeye bağlılık ilkesi hukuki güvenlik, doğruluk ve dürüstlük kuralının bir gereği olarak, 
sözleşme hukukunun temel ilkelerinden biridir. Karşılıklı yükümlülükler içeren sözleşmelerde, 
tarafların bu yükümlülüklere uyması esastır. Dolayısıyla sözleşmenin bütününe, dürüstlük 
kurallarına uyan ürün tedariğinin şartlarını belirleyen uygulamalar sözleşmede belirtildikçe 
geçerli olacaktır. Bu tür yükümlülüklere franchise alan taraf mutlaka dikkat etmelidir. 

the clause.  Undertakings aiming to prevent, distort or restrict competition directly 
or indirectly in certain goods or services markets, or which may have such effects 
are against the law thus are forbidden”. In the Guide which the Competitive Board 
published one can see that in conjunction with franchise agreements the main points 
are usually upon the protection of the concept of the brand and its mutual identity 
and it is from this analysis that the number 4 law does not automatically apply here.
In the contract signed by franchiser and franchisee a clause is often inserted as to 
where supplies are to be obtained from and the franchisee must be in accord.This 
type of clause in a contract is acceptable.In actual fact many different decisions 
can be seen in conjunction; When the Meat and Fish Organization first began to give 
franchises to shops detailed in the contracts was the fact that one special brand of 
weighing machine, POS, cash register, mincemeat machine and cold storages had to 
be used.There were complaints however when the Board evaluated those complaints 
the Organization stated they had set up a centralized system so as to protect the image 
and prestige of the brand and for this to be functional it was essential that the network 
of shops all worked under the same conditions and the ruling Board agreed that the 
4054th laws 4th clause did not apply in such a case.In other words that actual clause 
does not apply if there is a definite proven protection of name and product. 

Obviously here we come upon the fact that when the rules of the contract are in place 
honest actions need to be effected. To give an example if the franchiser when supplying 
to its franchisee supplies at prices above market place averages or its quality is not 
good or if the same could be obtained from the market place with long term payment 
rather than ready cash as the franchiser demands then such a franchiser is effecting 
a breach of conduct. In such a case the franchisee must warn the franchiser to change 
the said acts. Should this warning not be heeded then the situation arises that the 
franchisee has the right to procure his own supplies from his own sources and such acts 
are not against the conditions of the agreement.
The conditions of the contract must be adhered to, all legal rights must be in position, 
there needs to be trust and honesty between the parties. The agreement conditions 
must be clearly understood and undertaken and it is essential that the side of the 
franchisee scrutinizes and understands the total clauses of the contract.
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MARKA VE FİRMA ADI TELEFON

1453 OSMANLI KAHVE 0232 202 25 60 

AKTÜEL EMLAK 0216 369 99 34

ALTIN GAYRİMENKUL 0212 654 17 60

ARBY’S 0212 310 66 00

ASLI BÖREK 0216 418 25 72

ATASAY 0212 652 33 66

BAY DÖNER  0232 464 42 35

BAYRAMEFENDİ OSMANLI KAHVECİSİ 0242 244 88 45 

BEREKET DÖNER 0212 771 55 55

B-FIT 0216 700 22 17

BİL KOLEJİ 444 5 245

BİSSE  0212 613 97 10

BOLULU HASAN USTA 0232 328 02 75

BURGER KING 0212 310 66 00

BURSA KEBAP EVİ 0212 690 52 52

CAFE ITALIANO 0212 709 60 70

CAKE STATION 0262 373 35 36

CAR WAX 0216 540 03 48

CARL’S JR  0212 276 19 19

CARREFOURSA 0216 655 00 00

CHICKY DANY 0212 366 57 46

COLDWELL BANKER 0212 488 00 00

CRAKERS PİZZA 0462 326 15 99

ÇİĞKÖFTEM 444 21 26

ÇİLEK MOBİLYA 0224 721 28 66

ÇÖPS 0216 383 50 50

DAVID PEOPLE COFFEE & FOOD 0216 414 34 34

DEĞİRMEN PASTANELERİ 0216 422 41 01

DİLEK PASTA CAFE REST 0212 671 70 34

DİLİM BÖREK 0216 594 55 50

DOMINO’S PİZZA 0212 280 96 36

DOYUYO 0216 504 40 61

DRY CLEAN EXPRESS 0216 331 10 00

EF EDUCATION FIRST 0850 202 10 00

EMPA 0312 231 06 28

ERA GAYRİMENKUL 0212 546 70 70

ERCİYES BÖREK 0312 945 06 06

ESSİ GÜZELLİK 0232 422 08 00

ET İŞLERİ 0533 607 59 94

GÖÇMEN BÖREKÇİSİ 444 4 964

GÖNÜL KAHVESİ 0216 688 81 11

HACIOĞLU 0216 387 30 30

HAPPY MOONS  0216 302 16 13

HD İSKENDER 0212 281 99 96

HOT DÖNER 0850 302 30 93

J CLUB 0212 505 35 71 

KAHVE DÜKKANI 0224 246 35 12

KARAFIRIN  0212 696 69 91

KASAP DÖNER 0216 695 11 11

KOCATEPE 1949 KAHVE EVİ 0312 424 14 54

KOMAGENE  0216 367 97 00

LEMAN KÜLTÜR CAFE 0212 325 05 70

LITTLE CAESAR’S 0212 604 14 14

LORİS PARFÜM 444 8 345

MARMARİS BÜFE 1964 0216 411 02 66

MAVIA GAYRİMENKUL 0212 532 59 38

MC DONALD’S 0212 336 34 00

MEKTEBİM KOLEJİ 0212 939 76 00

MEMOŞ TANTUNİ 0216 317 00 33

MEŞHUR SAFRANBOLU LOKUMCUSU 0216 441 10 82

MR. KUMPİR 0212 347 27 80

NALİA KARADENİZ MUTFAĞI 0212 630 06 90

OSES ÇİĞKÖFTE 444 5 002

PASAPORT PİZZA 0232 502 31 63

PİDEM 0212 281 99 96

PİZZA HOUSE 0212 275 77 66

PİZZA LAZZA 0216 987 24 00

POPEYES 0212 310 66 00

RE / MAX 444 2 769

REALTY WORLD 0212 467 22 77

SALOON BURGER 0216 633 24 00

SAMPİ 0216 709 18 18

SBARRO 0212 310 66 00

SMALLUX 0212 318 32 30

SR DÖNER 0850 420 04 20

STARTKEY EMLAK 0232 330 53 30

TADITAM ÇİĞKÖFTE 0216 402 10 47

TATLICI FEHMİ USTA 0535 309 12 85

TATLISES ÇİĞKÖFTE 0212 324 63 63

TAVUK DÜNYASI 0216 399 17 80

TGM TREND 444 7 098

TONTON BABA 0212 585 22 22

TURYAP 0212 373 13 00

UÇAN BALON ANAOKULLARI 0212 871 04 49

WAFFLE ART 0224 234 43 31

WILLIAMS CAR CARE 0216 456 78 45

YESEN BURGER 444 7 030

ZARİF ÇİĞKÖFTE 0850 480 87 97

ZİYAFE KAYSERİ MUTFAĞI 0312 320 58 88

ZİYAFET ÇİĞKÖFTE 444 3 405

DESTEKÇİ ÜYELER 

ADRES PATENT 0212 347 89 89

ALİZE MÜHENDİSLİK  0212 210 71 21

ARMİYA YAZILIM 0554 586 70 01

BİDOLU BASKI 0533 351 52 52

BUCCA GROUP 0545 554 32 19 

CLOUD MEDIA 0212 963 23 76

CYBER 0850 771 00 00

DESTEK PATENT 0212 329 00 00

ENDEKSA 0850 885 38 85

FRANCHISE & MORE DANIŞMANLIK 0216 349 18 29

GOLDEN CITY MEDIA  0212 320 00 34

INFINITY TEKNOLOJİ 0542 349 19 05

IPR DANIŞMANLIK 0532 347 84 74

KDM AVM DANIŞMANLIK  0212 269 01 50

MARKİZ PATENT 0212 347 62 55

MAXI LOYAL 0539 933 80 39

MEDYA FORS 0212 346 26 26

MERCAN SİGORTA  0216 318 90 20

OKUR GRUP 0216 316 91 14

OMNI POS SİSTEMLERİ  444 6 664

RASYOTEK 444 4 908

SOYSAL  0212 212 99 70

SOYSAL AVUKATLIK 0212 223 43 44 

STRATEJİK İŞLER 0212 942 87 78

SWEET TEMPTATIONS 0216 417 01 01 

THE FRANCHISE COMPANY TURKEY 0212 801 31 30

VERA YAZILIM 0212 438 30 33
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