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Kıymetli Dostlarım,
Bir kez daha Franchise Dünyası dergimizin yeni sayısında sizlerleyiz. Yeni sayı-
mızda sizinle tekrar bir araya gelmenin sevinci ve heyecanı içerisindeyiz. 

Franchising sistemi ile büyüyen markalarımız artık sadece hizmet ihracatında 
önemli bir oyuncu değil ülke ekonomisinin kalkınması ve ülkemizin yurt dışında 
tanınması için de önemli bir araç haline gelmiştir. UFRAD olarak sektörün sorun-
larını ilgili bakanlıklarla paylaşarak 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 marka-
larımız 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 lokasyonda faaliyet gös-
teren, on binlerce kişiye istihdam sağlayan sektörümüzü güçlü ve ayakta tutmak 
için çaba gösteriyoruz. 

2022 yılında; geçen yıl olduğu gibi kamu ve sektör paydaşlarımız ile sorunları-
mızı dile getirmeye ve çözüm 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 geçi-
rilmesini takip etmek. Ayrıca, yeni dijital ve farklı bu dönemde faydalı uygulama 
ve iş yapma modellerini üyelerimizle buluşturarak markalarımızın yeni normale 
ayak uydurmalarına destek olmaya devam edeceğiz. Artık biliyoruz ki dijital-
leşme 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 hizmet-
le yatırımcıları yakalayabilen firmalar artık dijitalleşmeyi de başarı hedeflerine 
eklemek zorunda. Tekrar belirtmek isterim ki dijital platformların kullanımı artık 
bir zorunluluktur. Bu platformları en verimli kullanabilen markalar öne çıkacaktır. 
Markalar, dijital pazarlamanın tüm kanallarını kullanmalılar. Bu yönde ciddi ya-
tırım 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

Dearest Friends,
We are here with you once again in the new issue of our Franchise Dünyası journal. We 
share the joy and excitement of meeting you again in our new issue.

Our brands, which have grown with the franchising system, have become not only a 
crucial element in the export of services but also an instrument of utmost importance 
for the development and recognition of our country overseas. As UFRAD, we have 
provided support for our members by means of sharing the issues in the sector with the 
ministries as well as our solution offers in these challenging times, and yet continue 
to do so.

We are aware that our brands have experienced a difficult year. Brands that had to be 
liquidated had suffered due to increasing rents and taxes, and unfortunately, brands, 
especially the ones located in shopping malls, have experienced great challenges. 
However, as UFRAD, we do not lose hope and strive to keep our franchise brands and 
our industry, which operates in hundreds of locations and employs tens of thousands 
of people, strong and alive.

In 2022, we will continue to voice our issues and offer solutions with public and sector 
partners, as we did last year. Our essential priority is to reach out to the relevant 
authorities in regard to what needs to be done in order to get through these challenging 
times, which unfortunately yet continue by evolving, with the least damage, and 
to follow the implementation of these solutions. In addition, we will continue to 
support our brands to keep up with the new normal by bringing useful applications 
and business models together with members in this new digital and unique period. 
We now know that digitalization is a necessity, and we must keep up with this change. 
Gathering more of our brands under the roof of UFRAD, gaining strength from each 
other, and developing more effective projects are among our goals.
The pandemic has actually been a turning point in our lives. All areas of our lives now 
have become as before and after the pandemic. Change is inevitable, of course, in the 
franchising system. Companies that could only capture investors with the best quality 
and service before, now have to add digitalization to their goals for success. I would 
like to state again that the use of digital platforms is now a necessity. The brands that 
can utilize these platforms most efficiently will come to the fore. Brands must utilize 
all instruments of digital marketing, and brands that make serious investments in this 
regard will also be able to easily access especially younger and dynamic entrepreneurs. 
We provide all means of support to members in this regard.

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

I wish you all healthy days.
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UFRAD Franchise Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ev 
sahipliğinde Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, UFRAD 
üyeleri ve diğer birçok sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla, 31. 
Geleneksel UFRAD İftar Yemeği düzenlendi. İftar yemeği öncesi 
açılış konuşması yapan Doç. Dr. Mustafa Aydın, Pandemi nedeniyle 
geleneksel hale getirmiş oldukları iftar yemeği programlarına iki 
yıllık mecburi bir ara verdiklerini ifade etti. Güzel bir bahar gününde 
tekrar buluşmanın memnuniyeti içerisinde olduğunu belirten Doç. 
Dr. Aydın “Bizleri bereketli sofralarda buluşturan bu değerli ayı hak-
kıyla değerlendirebilmeyi diliyor, Mübarek Ramazan-ı Şerifinizi teb-
rik ediyorum. Kıymetli ve değerli arkadaşlarımla tekrar buluşma-
nın mutluluğunu yaşıyorum. Daha güzel günlerde tekrar buluşmak 
temennisiyle, saygılarımı sunuyorum” dedi. İftar Yemeğinde kısa bir 
konuşma yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ise 
“Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Doç. Dr. Mustafa Aydın ve emeği ge-
çen herkese çok teşekkür ederim. Orucumuz makbul, dualarımız 
kabul olsun” dedi. Konuşmaların ardından iftar yemeğine geçildi. 
Doç. Dr. Aydın, iftar yemeğinden sonra tek tek masaları ziyaret ede-
rek katılımcılarla sohbet etti.

31st Traditional UFRAD İftar Dinner was organized and hosted by 
President Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın with the participation 
of Kemal Çebi, UFRAD members and many other non-
governmental organizations. Speaking Assoc. Prof. Dr. Mustafa 
Aydın before dinner, said “ we were compelled to take a break 
our traditional iftar dinner programs due to the pandemic. We 
are very pleasure to met again all together in a lovely spring 
day. Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın, while stating that he was 
pleased to meet again an a beautiful spring day said: I wish 
evaluate this precious time as it should be. Congratulations 
on your blessed Ramadan. I am happy to meet again with my 
precious and valuable friends. Hoping to meet again in better 
days, I present my respects”.Küçükçekmece Mayor Kemal Çebi 
made a short speech at the Iftar Dinner. He stated” I would like 
to thank President Assoc. Prof. Mustafa Aydın and everyone 
who contributed. May our fasting be accepted, may our prayers 
be accepted”. After the speeches, it was time for the iftar meal. 
Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın visited the tables one by one and 
chatted with the participants with meal.

DERnEk hABERlERi • ASSOcIATIOn nEwS

UFRAd FRANCHISINg dERNEĞİ ÜYElERİ
gElENEkSEl İFtAR YEMEĞİNdE BUlUştU
UFRAD FRANCHISING ASSOCIATION MEMBERS
MET AT THE TRADITIONAL IFTAR DINNER
Pandemi nedeniyle iki yıl aradan sonra tekrar düzenlenen UFRAD Geleneksel İftar Yemeği, Yönetim 
Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ev sahipliğinde İstanbul Aydın Üniversitesinde gerçekleştirildi. İftar 
yemeğine UFRAD üyelerinin yanı sıra bir çok sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı.

UFRAD Traditional Iftar Dinner, which has been delayed for two years due to the pandemic, was 
hosted by the Chairman of the Board of Directors Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın. UFRAD members, 
as well as various representatives of non-governmental organizations, have attended the Iftar 
Dinner.
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Franchise Derneği (UFRAD) Yönetim Kurulu Toplantısı 16 Mayıs tarihinde 
gerçekleştirildi. İAÜ’nün ev sahipliğinde D Blok Oval Salon’da gerçekleş-
tirilen toplantıya, İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın da 
katıldı. Toplantıda, yönetim kurulu üyeleri tarafından, planlaması yapılan 
“20. Bayim Olur Musun?” fuarı hazırlıklarının son durumu hakkında ko-
nuşuldu. Avrupa Franchise Federasyonu’nun (EFF) Nisan ayı toplantısının 
da değerlendirmesi yapılarak, yönetim kurulu üyelerince sektörel geliş-
meler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Turkish Franchising Association Board Meeting was held on 16 
May 2022. UFRAD President Assoc. Prof. Mustafa Aydın attended 
the meeting hosted by İAÜ at the D Block Oval Hall.

The board members talked the latest status of planned “20th 
Be My Franchise” fair preparations at the meeting, furthermore, 
the April meeting of European Franchise Federation was on the 
agenda. They exchanged their ideas on sectoral developments.

DERnEk hABERlERi • ASSOcIATIOn nEwS

UFRAd MAYIS AYI YÖNEtİM kURUlU 
tOPlANtISI gERçEklEştİRİldİ
UFRAD MAY BOARD MEETING WAS HELD
UFRAD Mayıs Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 
Toplantıda Ekim ayında düzenlenecek olan Bayim olur musun? Franchising ve  Markalı Bayilik Fuarı 
hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

UFRAD May Board Meeting was hosted by Istanbul Aydın University. Dialogues regarding the 
Be My Franchise Franchising and Dealership Trade Fair, which will be held in October, were carried 
out in the meeting.
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22 Haziran Çarşamba günü Dünya Franchise Konseyi (World 
Franchise Council) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, tüm 
Franchise derneklerinin karşılaştığı en önemli sorunlar, Franc-
hisor ve Franchisee’lerin ülkelerinde en çok karşılaştıkları so-
runlar istişare edildi. Farklı ülkelerdeki bankaların franchise 
kredileri konusuna yaklaşımları ve uygulamaları değerlendi-
rildi. Sektörleri bekleyen gelişmelerin de görüşüldüğü toplantı, 
tüm üye ülke katılımcılarının dilek ve temennileri ile sona erdi.

The World Franchise Council meeting was held on Wednesday, 
June 22. The most important problems faced by all Franchise 
associations and common problems faced by Franchisors and 
Franchisees in their countries were discussed. The approaches 
and practices of banks in different countries on Franchise loans 
were evaluated and developments awaiting the sectors were 
discussed at the meeting.  The meeting ended with the best 
wishes and requests of all member country participants.

DERnEk hABERlERi • ASSOcIATIOn nEwS

WFC HAZİRAN AYI tOPlANtISI
ONlINE OlARAk gERçEklEştİRİldİ
22 JUNE WORLD FRANCHISE COUNCIL MEETING
Online olarak gerçekleştirilen Dünya Franchise Konseyi Haziran ayı toplantısına UFRAD’ı temsilen 
Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Donat katıldı. Toplantıda ülkeler bazında bankaların franchise kredileri 
konusunda ki yaklaşımları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
UFRAD Board Member Gürkan Konat attended as the UFRAD representative at the World Franchise 
Council June meeting which was held online. Dialogue on the approaches of the banks regarding 
franchise loans on the basis of countries.
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UFRAD Yönetim Kurulu Toplantısı 27 Temmuz tarihinde UFRAD üyesi 
Murat Dilbağı ev sahipliğinde Çengelköy Börekçisi’nde gerçekleştirildi. 
27- 30 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan 20. Bayim Olur musun 
Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı ile ilgili yoğun bir çalışma progra-
mı takvimi planlandı. Toplantıda Yönetim Kurulu Üyeleri, önümüzdeki 
dönem faaliyetleri için webinarlar, yuvarlak masa toplantıları, akademi, 
seminerler ve diğer yurt dışı toplantı organizasyonları hakkında fikir 
alışverişinde bulundu. Sektörel gelişmelerle ilgili yuvarlak masa bölümü 
düzenlenen toplantıda, her toplantıda olduğu gibi yönetim kurulu üyeleri 
güncel marka değerlendirmelerini paylaştı. Toplantı, UFRAD Genel Baş-
kanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın, UFRAD üyesi Çengelköy Börekçisi Murat 
Dilbağı’na plaket takdimi ve teşekkür dilekleri ile sona erdi.

UFRAD Board Meeting was held on 27 July, hosted by UFRAD 
member Murat Dilbağı, at Çengelköy Börekçisi. The intensive 
work schedule planned for the 20th Be My Dealer Franchise 
Fair, which will be held on 27- 30 October 2022. Board Members 
exchanged ideas on webinars, roundtable meetings, academy, 
seminars and other international meeting organizations for 
the upcoming activities. As in every meeting, Board Members 
shared their current brand evaluations at the meeting, in round 
table section on sectoral developments was held. The meeting 
ended with the presentation of a plaque by President Assoc. 
Prof. Dr. Mustafa Aydın to UFRAD member Çengelköy Börekçisi 
Murat Dilbağı and his thanks.

DERnEk hABERlERi • ASSOcIATIOn nEwS

UFRAd tEMMUZ AYI
YÖNEtİM kURUlU tOPlANtISI gERçEklEştİRİldİ
UFRAD JULY BOARD MEETING WAS HELD
UFRAD Temmuz ayı yönetim kurulu toplantısı Çengelköy Börekçisi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 
Toplantının ana konusu Ekim ayında düzenlenecek olan franchise fuarı oldu. Fuarda UFRAD olarak 
yapılacaklar planlandı.

UFRAD July Board Meeting was hosted by the Çengelköy Börekçisi. The main agenda of the 
board meeting was the franchise fair which will be held in October. Plans regarding the activities 
of UFRAD regarding the fair were established.
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AkTÜEl • cURREnT

TFI TAB GIDA YATIRIMLARI 
dÜNYAdA İlk ÜçÜ HEdEFlİYOR  
THE TFI TAB GIDA INVESTMENTS NOW HAVE 
THE GOAL OF BEING IN THE FIRST THREE IN THE WORLD
TFI TAB Gıda Yatırımları, 28 yıl önce başladığı restoran işletmeciliğinde bugün Türkiye ve Çin’deki 2700’e 
yakın restoranı, 55 bine yakın çalışanı ile dünyanın en büyük 5 restoran operatöründen biri. Dünyanın ilk 
üçü arasında yer alma hedefine emin adımlarla ilerleyen TFI TAB Gıda Yatırımları, Çin pazarında restoran 
sayısını 10 yılda 1400’e çıkarırken, 1300 restorana sahip olduğu Türkiye’de 700’üncü, toplamda 2150’inci 
Burger King restoranını açtı.

TFI TAB Gıda Investments was founded 28 years ago in the restaurant management sector. 
Presently in Turkiye and China it has almost 2700 restaurants and near to 55 thousand personnel. 
It is in the first 5 restaurant operators in the world.The brand is now moving forward with the 
positive purpose of being in the worlds first three.In a time span of 10 years it reached the number 
of 1400 restaurants in China and 1300 in Turkiye (previously there were only 700)resulting in a 
total of 2150 Burger King restaurants being opened.

Restoran işletmeciliğine 1995 yılında, sektör devlerinden Burger King’in ana 
geliştirici ve üretici haklarını alarak başlayan TFI TAB Gıda Yatırımları, bugün Burger 
King, Sbarro, Popeyes ve Arby’s gibi dört global, kendi yarattığı Usta Dönerci ve 
Usta Pideci ile iki ulusal olmak üzere toplam altı markasıyla Türkiye’de sektörün 
lideri olmayı sürdürüyor. Geniş ürün yelpazesi ile Türkiye’deki mutfak tercihlerinin 
%84’ünü kapsayan TFI TAB Gıda Yatırımları, global ve yerel markalarda anahtar 
teslim franchise sistemi ile güvenilir bir yatırım imkanı da sunuyor. Başarısını sadece 
Türkiye’de değil, 2012 yılında girdiği ve hızla büyüdüğü Çin pazarında da sürdürüyor.

 tFI tAB gıda Yatırımları kurucusu ve Yönetim kurulu Başkanı Erhan 
kurdoğlu: “çin’de restoran sayımızı 10 yılda 1400 restorana çıkararak hızlı 
büyüme kaydettik.”
TFI TAB Gıda Yatırımları’nın bugüne kadar küresel ölçekte birçok başarıya imza 

The restaurant Management company TFI TAB Gıda Investments in 1995 took on the position 
of being main developer along with Production Rights of Burger King.Today it has Burger 
King,Sbarro,Popeyes and Arby all global brands and 2 domestic,soon to be global,which they 
themselves have formed Usta Dönerci and Usta Pideci(the meaning of Usta is Expert)with 
these 6 brands they are the leaders of their sector in Turkey.The brand has a wide product 
range which covers 84% of Turkish kitchen food preferences.The TFI TAB Gıda Investments 
offer a Franchise system of ‘turn the key’ for domestic and global Franchises which is a secure 
investment.Their success continues not only in Turkiye but also in China where it has effected 
rapid growth. TFI TAB Gıda Investments Founder and Chairman of the Board Erhan Kurdoğlu:
“We effected rapid growth in China where 1400 restaurants were opened within 10 years.”
Although TFI TAB Gıda Investments has up until the present been able to place their name 
successfully on many world wide projects they have now set their sights on even greater 
success admitted Erhan Kurdoğlu, “Our successes have proved in the best possible manner 
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atmasına rağmen çok daha büyük hedeflere odaklandığını dile getiren Erhan 
Kurdoğlu, “Bu başarılar bizim dünya markalarını her coğrafyada işletebilme ve 
standardı sağlayabilme kabiliyetimizi en güzel şekilde gösteriyor. Yirmi sekiz yıl 
önce girdiğimiz bu sektördeki lider konumumuzu bugün, RBI (Restaurant Brands 
International) Yurtdışı Operasyonları Başkanı David Shear’ın da katılımıyla 
Türkiye’deki 700’üncü Burger King restoranımızın açılışını yaparak taçlandırdık. 
Yıl sonunda sadece Burger King markamızda 750 restorana ulaşmış olacağız. 
Diğer markalarımızda açacağımız restoranlarla Türkiye ve Çin başta olmak üzere 
toplam restoran sayımız 3000’e ulaşacak,” dedi. Türkiye’den başlayıp dünyaya 
açılan sektör devi olmalarında et, ekmek, patates dahil birçok ürünü kendilerinin 
üretmesinin büyük bir rolü olduğunu söyleyen Erhan Kurdoğlu, “Tedarik zincirinin 
kırıldığı pandemi döneminde, özellikle sürdürülebilir bir gıda sistemi inşa etmenin 
ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Biz TFI olarak bu öngörü ve vizyon 
ile ekosistem şirketlerimizi yıllar önce kurmuştuk. Bu sayede ne daha önce ne de 
pandemi döneminde bir tedarik sorunu yaşamadık. Bugün Türkiye’nin en büyük 
lojistik operatörlerinden biri olan Fasdat Gıda, 9 adet deposundan ve 1 sebze işleme 
tesisinden 203 aracıyla Türkiye’nin dört bir yanına teslimat yapıyor. Ekmek Unlu Gıda 
Mamulleri, 2 fabrikasında yılda 480 milyon hamburger ekmeği üretiyor. Türkiye’nin 
en büyük patates işleme fabrikası Atakey, yıllık 90.000 ton kızartılmaya hazır patates 
üretimi ile dünyanın en büyük üreticilerinden biri. Aynı zamanda yurt dışına yıllık 
150 bin ton patates ihraç ediyor. Ekur Et Entegre, yıllık 33.600 ton kemiksiz et işleme 
kapasitesiyle Türkiye’nin önde gelen şirketi konumunda bulunuyor. Bununla birlikte 
sürdürülebilir gıda sistemi için ekosistemimiz çevresinde çiftçilere sözleşmeli tarım 
kapsamında birçok destek sağlıyoruz. Yaptığımız yerli besicilikle de hayvancılığı 
destekliyoruz. Yatırımcılarımıza da bu ekosistemden faydalanma imkanı sunuyoruz.”

“Dijitalleşmeden aldığımız güç ve yenilikçi iş modelimizle 
büyümeye devam ediyoruz.’’
TFI TAB Gıda Yatırımlarının dijitalleşmeye uzun yıllardır yatırım yaptığı ve pandemi 
döneminde bunun meyvelerini toplamaya başladığını dile getiren Korhan Kurdoğlu, 
“Çin dijitalleşme ve yeni teknolojiler açısından çok ileri bir noktada. Orada 
ödemelerin ve siparişlerin %99’u dijital.  Çin’de edindiğimiz dijital know-how bize 
Türkiye’de de dijital alanda liderlik getirdi. Dijital alandaki liderliğimiz ve çevik 
operasyon yapımız, pandemi sürecinde bize başarıyı getiren en önemli faktörler 
oldu. Bugün, yenilediğimiz uygulamamız Tıkla Gelsin’le sadece paket serviste 
değil aynı zamanda restoran kanalında da en iyi uçtan uca teslimat deneyimini 
başarıyla sunmaya devam ediyoruz. Bu sayede tüketicimizi her anlamda daha iyi 
tanıyor, davranışını analiz ediyor, planlamamızı buna göre yapıyoruz. 2022 yılı için 
tüm siparişlerin %30’unu paket servisin oluşturduğu bir dönemde her geçen gün bu 
alandaki gelişmeleri takip ediyor ve etkinliğimizi artırmak için çalışıyoruz. Farklı ülke 
pazarlarına özel yenilikçi iş modellerimizle küresel büyümemizi sürdürerek dünyanın 
ilk üç restoran zinciri operatöründen biri olma hedefine emin adımlarla ilerliyoruz.”

that we are a company that is capable of managing brands to the standards and requirements 
of any geographical position.We entered this sector 28 years ago today we are leader of the 
sector.With the RBI (Restaurant Brands International) Chairman of Operations David Shears 
input we have crowned our success in Turkiye by opening our 700th Burger King restaurant.
By the end of this year we shall have here 750 Burger King restaurants domestically.When we 
also calculate the number of restaurants we shall open mainly in Turkiye and in China we shall 
reach the total of 3000. “We began in Turkiye and became a leading world name I strongly 
believe that producing our own meat, bread,
potatoes and other ingredients played an important role in achieving this said Erhan 
Kurdoğlu,”We saw how supply chains could breakdown during the pandemic and if the 
breakdown comes within a food supply chain the extremity of such a situation.We at TFI had 
had the vision and foresight to set up our ecosystem many years ago thus due to that we have 
not faced problems before or during the pandemic.Today in Turkiye one of the largest logistics 
companies in our country,Fasdat Gıda with its 9 warehouses and 1 vegetable facility and 203 
vehicles is delivering to every part of Turkiye.For bread or flour Ekmek Unlu Gıda Mamulleri in 
its two factories produces yearly 480 million hamburger breads.The biggest factory in Turkey 
for potatoes to cook is in Atakey and yearly it produces 90,000 tons of ready to fry potatoes.
It is one of the largest factories in the world.At the same time it exports 150 thousand tons of 
potatoes.The Ekur Et (meat) Entegre has the capacity to work 33,600 tons of boneless meat 
yearly it is also one of the largest factories in Turkey.Along with those described above we work 
by contract with local farmers and give them help at harvesting time and for the fattening of 
their animals.Our investors are of course able to make use of this our ecosystem.  

“We also continue with the strengths
and innovations we had prior to digitalization”
Korhan Kurdoğlu said TFI TAB Gıda Investments had been large and strongly believes that 
those investments truly bore their fruit within the period of pandemic.He continued “China is 
at a very foremost point in digitalization and its new technologies.Their orders and payments 
are effected 99% digitally.Our experience with China has made us into digital leaders in 
Turkey.This leadership in digital knowhow and agile operations have been one of the most 
helpful workings for our company during the pandemic.Today with the renewal of our packet 
and restaurant delivery services we have the experience to constantly carry it forward.In this 
manner we are able to better understand our customers,we can analyze their behavior and we 
can make plans accordingly.In 2022 packet service has been 30% of our business so we follow 
developments in the field and increase our effectivenesses there.Within different countries 
and markets we intend to strengthen our work model so that our position will be in the first 
three restaurant operators in the world.”
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Enes Çetinkaya: İstanbul, 1991 doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimlerimi 
Avcılar’da, üniversiteyi ise İstanbul Aydın Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi İşletme 
bölümünde tamamladım. Çocukluğumdan bu yana ahşap fırın kürekleri, ahşap 
aksesuarları imalatı yapan işyerimizde fırsat buldukça çalıştım, dede mesleğimizi 
öğrenmeye gayret gösterdim. Şu anda beşinci nesil olarak sahada çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?
Firmamız 1958 yılında meslekte üçüncü nesil olan Mahmut Yaşar Çetinkaya adına şahıs firması 
olarak kuruldu. İlk kurulduğu yıl Zeytinburnu Nuri Paşa Mahallesi’nde bulunan imalathanemizin 
ürünleri ile satışlara başlanıldı. Daha sonra firma bünyesine dördüncü genç nesil katıldı ve ardından 
1972 yılında şu an merkez şubemiz olan Eminönü Tahtakale Çarşısındaki ilk şubemiz (45 m2) açıldı. 
Güngören şubemiz 1994 yılında (85 m2) hizmet vermeye başladı. Firmamız, 29.01.1999 yılında 
Çetinkaya Ağaç ve Tic. Ltd. Şti. adını alarak limited şirket oldu. Eminönü şubemiz ise 2011 yılında 40 
m2 olarak çalışmalarına başladı. Beşinci nesil olan bizlere 2015 yılında emanet edilen firmamızı, 
Avcılar’daki imalathanesini daha da büyüterek Arnavutköy’e taşıdık. Kasım 2021’de üretim hattımızı 
geliştirerek Çatalca Subaşı Mahallesi’nde fabrikamızı kurduk. Bununla birlikte 2020 yılında 
İnternette başlattığımız ürün satışlarımızı sürdürüyoruz. 

Ürün ve üretimleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Firmamızın üretimleri arasında fırın kürekleri, ahşap merdiven, ahşap hamur tekneleri, 
ahşap helva kürekleri, ahşap hamur pasaları, ağaç aksesuar ürünler, ahşap kürek 
sapları, ahşap sunum tabakları, ahşap pizza kürekleri, ahşap et kütükleri, ahşap pizza 
tabakları, ahşap dekoratif kasalar, hasır sepetler, fırın malzemeleri, ahşap hamur 
merdaneleri yer almaktadır.

Yurt içi ve yurt dışı pazar payınız nedir?
 Ürün çeşitlerimizi her geçen gün artırmaya devam ediyoruz. Başta Almanya, İsveç, 
Bulgaristan, Belçika, Norveç olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesine direkt ve dolaylı 
yoldan ihracat yapıyoruz. Bunun yanı sıra Ortadoğu ülkelerine Kuveyt, Katar, Irak, 
İran, Birleşik Arap Emirlikleri’ne direkt veya aracı firmalar vasıtasıyla ihracatımızı 
sürdürüyoruz.  Bizlere dedemiz Mahmut Yaşar Çetinkaya’dan kalan meslek mirasını, 
günümüz teknolojisindeki makine teçhizat ve parkurları bünyemizde katarak daha da 
ilerletmeyi ve bizden sonra gelen nesillere devretmeyi amaçlıyoruz. 

Will you please briefly introduce yourself?
Enes Çetinkaya: I was born in Istanbul in 1991.  Primary, medium and lise were all 
effected in Avcılar,my University education was at the Istanbul Aydın University and 
completed at the Anadolu University in business.Since my childhood I have always 
been interested in oven wooden paddles and any opportunity I had I worked and tried to 
learn my grandfathers profession Currently we the fifth generation are carrying on the 
business.

May we have information on the founding and developing of your company?
The company was set up by third generation Mahmut Yaşar Çetinkaya that was in 1958 it was 
as a sole proprietorship.In its first year in the Zeytinburnu Nuri Paşa District production and 
sales were in the same place.Later  the fourth generation joined the company in 1972 our first  
branch ( today our central )was opened in Eminönü Tahtakale Market (45 sq.m.)Our Güngören 
branch was opened in 1994(85 sq.m.)On 29.01.1999 we became a limited company-Çetinkaya 
Ağaç and Tic.Ltd.Work began in our Eminönü branch (40sq.m.)in 2011.The company was 
given over to us the fifth generation in 2015.We enlarged the production unit in Avcılar and 
moved to Arnavutköy.In November 2021 we enlarged our production line even further when 
we opened our factory in Çatalca Subaşı.In addition to this in 2020 we began selling our 
products on the Internet.

Will you tell us about your products and their production?
Among our many products are oven paddles,wooden stairs,wooden dough troughs,wooden 
helva paddles,wooden dough troughs,wooden accessories,
wooden shovel handles,wooden service plates,wooden pizza spades,wooden meat 
cases,wooden pizza plates,wooden decorative trunks,straw baskets,oven utensils and 
wooden dough rollers.

What are your percentages for foreign and domestic sales?
With every passing day we increase the assortments of our products.In Europe the main 
countries are Germany, Sweden, Bulgaria, Belgium and Norway.In the Middle East Kuwait, 
Qatar, Iran,Iran and the United Arab Emirates.In both groups of countries we effect our 
exports at times directly at times indirectly. We shall increase the potential of the business 
which we inherited from our  grandfather Mahmut Yaşar Çetin by our uses of the present days 
technologies, equipment and tracks which will all carry us further forward so that we in turn 
can turn it over to the upcoming generation.

Çetinkaya Ağaç ve Tic. Ltd. Şti. ahşap fırın kürekleri ve ahşap aksesuarları imalatını, günümüz 
teknolojisindeki makine teçhizat ve parkurlarıyla geliştirerek hızla sürdürüyor. Firmanın beşinci 
kuşak temsilcilerinden Enes Çetinkaya “Bizlere dedemiz Mahmut Yaşar Çetinkaya’dan kalan meslek 
mirasını daha da ileriye götürerek yeni nesillere devretmeyi amaçlıyoruz.” diyor.  

The Çetinkaya Ağaç and Tic.Ltd.Company produces wooden paddles and wooden accessories 
and now with today’s modern technologies,equipment and tracks they are rapidly enlarging.
Enes Çetinkaya representing the fifth generation stated “We intend to take the profession 
which we have inherited from our grandfather Mahmut Yaşar Çetinkaya further forward prior 
to turning it over to the next generation.”

AkTÜEl • cURREnT

ÇETİNKAYA AĞAÇ BEŞİNCİ KUŞAK İLE 
HEDEFLERİNE HIZLA İLERLİYOR
ÇETİNKAYA AĞAÇ NOW TOGETHER WITH ITS FIFTH GENERATION IS 
RAPIDLY MOVING TOWARDS ITS GOALS
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hOT DÖnER hEDEFinE DOĞRU
EMin ADIMlARlA ilERliYOR
HOT DONER IS GOING TOWARDS ITS GOAL 
WITH SURE STRONG STEPS

One of the foods that people most love is chicken,the Hot Doner restaurants prepare this 
with their own special sauces so making it into something extremely flavorful
Our special sauces,our high quality and unbeatable flavours are very much favored 
and preferred and these were the reasons that we passed successfully through the 
pandemic.That unforeseen distressing period of time for many in our sector,as in other 
sectors,had very negative effects.
At Hot Doner with our production strength,our wide network of restaurants our flavorful 
choices combined to our packet service operation it resulted in a large increase for 
us.Then we at Hot Doner turned our pandemic period performance into our standard 
performance,meaning that investors in our brand were among the few investors who 
were happy.The pandemic was a period that people do not even wish to think about 
so that when even within such a serious situation our brand was able to grow strongly 
it consequently has resulted in even more investor candidates approaching us. Hot 
Doner with its increasing performance and its low investment has resulted in return on 
investment now being swifter than before the pandemic.
Hot Doner plans to be in all the cities and many districts of Turkiye and we go forward 
with work partners who have newly joined our family moving with the right sure steps

İnsanların en çok beğendiği ürünlerden biri olan tavuk, Hot Döner restoranlarında 
özel sosuyla vazgeçilemez bir lezzete dönüşerek tercihlerin ilk sıralarında yer alıyor.
Özel sosu, yüksek kalitesi ve vazgeçilmez lezzetiyle çok beğenilen ve tercih edilen 
ürünümüz markamızın pandemi dönemini başarıyla geçirmesinde önemli bir rol 
oynadı. Kimsenin öngöremeyeceği bu sıkıntılı dönem maalesef birçok sektör gibi 
gıda sektöründe de negatif etkiler gösterdi. Hot Döner markamız bu dönemde üretim 
gücünü, geniş restoran ağını ve vazgeçilemez lezzetini paket sipariş operasyonu ba-
şarısıyla birleştirerek çok ciddi büyüme sağladı. Pandeminin yaygın olduğu zamanda 
yükselen performansını sürdürülebilir standart performansa dönüştüren Hot Dö-
ner, yatırımcı memnuniyetini bu dönemde arttırabilen nadir markalardan biri oldu. 
Kimsenin bir daha hayal bile etmek istemeyeceği bu tür ciddi sarsıntılı zamanlarda 
bile markanın başarıyla büyümesi, mevcut yatırımcı memnuniyetini attırırken yeni 
yatırımcı adaylarının ilgisini de ciddi olarak yükseltti. Hot Döner, yükselen perfor-
mansıyla düşük yatırım maliyetinin geri dönüşünü pandemi öncesinden daha hızlı 
bir süreye ulaştırdı. Türkiye’nin tüm şehirlerinde ve birçok ilçesinde hizmet verme-
yi planlayan Hot Döner, ailemize katılan yeni iş ortaklarımızla hedefine doğru emin 
adımlarla yürümeye devam ediyor.

AkTÜEl • cURREnT
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HARUN kÖMÜRCÜOĞlU: “lEZZEtlERİMİZİ dÜNYAYA
tANItMAk İçİN HERkESİ tRENd dÜRÜM’E BEklİYORUZ.”
HARUN KÖMÜRCÜOĞLU STATES: WE WISH TO INTRODUCE OUR TASTES 
TO THE WORLD SO WE ARE WAITING FOR EVERYONE AT TREND DÜRÜM.”
Hüseyin Kömürcüoğlu tarafından Ankara’da “Gelenekten Geleceğe” sloganıyla kurulan Trend Dürüm 
kebap kültürünü “hızlı servis” yöntemiyle sunuyor. İstanbul’da ikinci şubesini açan marka, metropol 
içerisinde büyüme hedefini genişleterek misafirlerini ağırlamaya hız kesmeden devam ediyor. Harun 
Kömürcüoğlu ile Trend Dürüm Franchise sistemi hakkında konuştuk. 
Hüseyin Kömürcüoğlu founded Trend Dürüm in Ankara their motto is “From Traditional to 
Futural”and there the culture of “quick service”is applied to the culture of kebap.The brand 
has opened its second branch in the metropolis of Istanbul and their goal is to continue rapidly 
enlarging.We talked with Harun Kömürcüoğlu the Franchise system of Trend Dürüm.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Trend Dürüm, Turizm Otelcilik ve İşletme eğitiminin yanı sıra profesyonel çalışma hayatının içinde 
yer alan Hüseyin Kömürcüoğlu tarafından 2021 yılında Ankara’da kuruldu. “Gelenekten Geleceğe” 
sloganından yola çıkarak, Türk mutfağının olmazsa olmazı kebap kültürünü “hızlı servis” 
yöntemiyle yeni nesle sunan konseptimiz, uzun yılların tecrübesiyle birleşerek Türkiye çapında 
lezzet severlerle buluşuyor. Bunun yanı sıra, AR-GE çalışmalarımızı hızlandırarak Ortadoğu 
sokak lezzetlerini menümüze dâhil ettik ve her kesimin damak zevkine yönelik çalışmalarımız 
devam etmektedir. Aynı zamanda İstanbul’da ikinci şubemizi açtık, metropol içerisinde büyüme 
hedefimizi genişlettik. Lezzet, hijyen ve kalite ilkeleri doğrultusunda 2021 yılından bu yana lezzetli 
üretimlerimizi misafirlerimizin beğenisine sunuyoruz. Özenli ve planlı çalışmalarımız bize, 2022 

Will you please briefly tell us about yourself?
Harun Kömürcüoğlu-General Manager: Trend Dürüm was founded in Ankara in 2021 in Ankara by Hüseyin 
Kömürcüoğlu while he was being educated in Hotel Tourism and Management.  Under the slogan of 
“from the Traditional to the Futuristical”the traditional dish of the Turkish kitchen the Kebap culture 
has been joined to the “quick service”act thus effecting a new generation concept.With the long 
years of experience added to quick service we are able to offer the flavorful meat to Turkiye 
and to the world.In addition we have speeded up our R&D work so that now we have been able 
to include food from the Middle Eastern street tastes in our menu.At the same time we have 
opened our second branch in Istanbul and we aim to enlarge in the metropolis.Under our 
principles of flavorful,hygienic and quality since 2021 we have been offering our tasty food for 



Avrasya Kalite Ödülü’nü kazandırdı. Bu yıl itibariyle Franchise sistemi ile Türkiye pazarındaki 
faaliyetlerimizi artırmayı istiyoruz ki, son teknolojiyle donatılmış, yüksek kapasiteli üretim 
hattına sahip şubelerimizde dünya standartlarında hizmetlerimiz hız kesmeden sürmektedir.

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?
HORECA sektörünün içinde yer alan kurucumuz, profesyonel eğitimlerinin ardından bu alandaki 
deneyimli çalışanları bir araya getirerek Fast Food’ta yüksek bir başarıyı hedefledi. Bu bağlamda, 
kaliteli ürün ve hizmetlerimizle kısa sürede başarıya ulaşabileceğimizi kanıtladık. Her geçen 
gün vizyonumuzu geliştiriyor ve bütün enerjimizle yeni hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Ürün 
ve hizmetlerimizde çok iddialıyız. Bu iddiamızı başarıya dönüştürmek için bilinçli ve sağlam 
adımlarla, sürdürülebilir bir verimlilik elde etmek amacıyla AR-GE çalışmalarımıza ağırlık 
veriyoruz. 

Şu an kaç şube ile nerelerde hizmet veriyorsunuz?
İstanbul ve Ankara’da Vega AVM’lerde bulunan iki şubemiz ile hizmet veriyoruz.

Franchise vermeye ne zaman başladınız? Neden Franchise sistemini seçtiniz?
Trend Dürüm, Franchise sistemiyle kuruldu. Bu bağlamda, iki şubemizi de pilot Franchise olarak 
kurduk. Bu sistemi seçmemizin nedeni “Paylaşmak güzeldir” ilkesidir. Franchise sistemi ile Fast 
Food’ta bir dünya markası olma yolunda ilerlemek ve büyük bir aile çatısı altında gücümüzü 
birleştirip, yatırımcılarımızı ve müşterilerimizi mutlu etmek istiyoruz. Biz, “Bölüşürsek tok oluruz, 
bölünürsek yok oluruz” sözünü benimseyerek yola çıktık. Ülkemizin, ”misafir baş tacıdır” kültürü 
bizim için çok önemli… Bizler, bütün dünyayı misafirimiz olmaya davet ediyoruz. 

Yatırımcı adaylarında aradığınız kriterler nelerdir?
Ailemize katılmak isteyen bayi adaylarımızda öncelikle, misafirlerimizi, ailemize ve 
geleneklerimize yakışır şekilde ağırlama özeninin olmasını arzu ediyoruz. Bununla 
birlikte, alanında lider ve kazançlı bir firmayı temsil etme isteği; Trend Dürüm’ün 
vazgeçilmez prensipleri olan “ürün kalitesi odaklı”, “misafir memnuniyeti odaklı” ve 
“her zaman uygun fiyat odaklı” olmayı benimsemiş olmalarını bekliyoruz. Aynı zamanda 
geleneksel Türk mutfağından esinlenen lezzetleri daha fazla kişiye ulaştırmanın 
heyecanına ve gerekli olan yatırımı karşılayacak finansal kaynaklara sahip olmalarını çok 
önemsiyoruz. 

Denetlemeleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
Gıda teknik ekibimiz hijyen, tazelik ve kalite kontrolünü periyodik bir şekilde denetliyor 
ki anlık yaşanabilecek problemlere karşı kamera önlemlerimiz var. İşletmede aksaklıklar 
yaşanmaması için en ufak bir arızada mevcut teknik ekibimiz müdahale ediyor. 
İşletmelerimiz otokontrol sistemiyle kurulduğu için en kötü senaryolar dahi düşünülerek 
inşaat teknolojisinden faydalanıldı. Sistem olabildiğince kolay hale getirildi.

Markanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak
bir işletmenin ortalama maliyeti nedir?
İşletmelerimiz yapılan işi “en basite indirgeme” sistemiyle çalıştığı için son teknolojiye 
uygun şekilde kuruluyor. Dolayısıyla ortalama maliyet 80,000$ + KDV’dir. 

Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar?
Araştırmalara göre 10 kişiden 8’i gıdayı gezerek, görerek ve seçerek almak istiyor. Bu nedenle 
bizler de ürün görsellerimiz ile markamızı kanıtlamış durumdayız. Yerli ve yöresel marka 

sırlamasında ilk başlardayız.  Yeni bir lezzet denemek için dışarıda yiyenlerin oranında 
yaklaşık %60 artış var ki bu bağlamda,  %20 oran ile kebap birinci sırada 

bulunuyor. Trend Dürüm, ana ürünü olan kebapta, hızlı servisi, her 
kesime hitap eden damak zevki, uygun fiyat politikası, lezzeti ve 

yenilikçi sunumlarıyla bu oranlar içerisinde yerini alıyor. 

Önümüzdeki dönem hedeflerinizle ilgili bilgi alabilir miyiz?
Sağlam adımlarla, ülkemizin her noktasında 
misafirlerimizi ağırlamak istiyor, kültürümüzü ve 
yemeklerimizi dünyaya tanıtmak için herkesi Trend 

Dürüm’e bekliyoruz. 

our customers to enjoy.We were very attentive to every detail and all our planning was effected accordingly 
which won for us the 2022 Eurasian Quality Award.Starting from this year we wish with our franchise system 
to increase our actions in the Turkish market, equipped with the latest technologies have a high production 
capacity network of world standards delivering to our branches non stop.

May we learn about the company’s founding and development?
The founding in the sector was as HORECA,after having professional education we brought together 
experienced people with the goal of success in the Fast Food sector with our high quality of food and our 
swift service we rapidly proved our success.Each day we develop our vision and we use our energy to reach 
new aims.We are very pretentious about our product and our service.In order to turn our pretentiousness into 
success we are moving forward with care and strong careful steps and in order to ensure its continuation we 
are working more on R&D.

Presently how many branches have you and where are they situated?
We have two branches in Istanbul and one in the Ankara Vega Shopping Center.

When did you begin to give Franchises and 
why did you decide to use this system?
Trend Dürüm was formed by the Franchise system.From this point of view two of our branches are pilot 
Franchises.The reason we chose this system is that its principle is fine”Sharing is Good”,As we by the 
Franchising system continue along the road in the fast food sector we wish to effect it by working under one 
roof,a great big family roof where we wish to make our investors and our customers happy. We set out on 
our journey believing in the saying “If we share we shall become full, but if we divide we are nothing” In our 
country the culture of a guest being a stone in the crown is an important one for us…We invite the world wide 
guests.

Which criteria do you wish investor candidates to have?
Those who are candidates wishing to join our family must without fail show hospitality as we understand 
the tradition of truly warm hospitality in our country. Along with that they must have the wish to correctly 
represent a leading brand.The principles of our company are “focused on the quality of the food”,”focused on 
customer satisfaction”and “focused on a viable price”and we expect our franchisees to work in accordance.
At the same time while they introduce our regional specialities it is very important that they have the 
financial means.

How do you effect checkups on branches?
Our technical food team visits periodically to check hygiene,freshness and quality while unexpected 
happenings appear on our cameras and our technical team immediately goes into action.As we have placed 
automatic control cameras in all our premises even a serious problem can be swiftly solved.We have in fact 
brought this system to being an easy to use one.

What is the average cost of taking a Franchise with your company?
We install the most modern technical apparatus which helps with its simplicity
so the average price is 80,000$+KDV

Why should investors take out a Franchise in this sector?
According to our research 8 people out of 10 like to choose their food while moving and surveying the choices 
in such a manner.In this case our food presentation has already proved itself.In local and regional we are only 
at the start.To try new foods there has been a 60%increase in people eating out.In such a position 20% of 
those eat Kebap.Trend Dürüm has the base kebap it gives rapid service,it appeals to everyone,its a pleasure 
for the palate,it has a realistic price policy while its flavours and its new generation presentations are all 
positives.

Which are your goals for the upcoming period?
We shall continue with sure steady footsteps,we wish to 
welcome guests throughout our country,we intend to make 
our culture and our foods known to the world that is why 
we are waiting for everyone at Trend Dürüm. As with 
many sayings in different languages the meaning is 
there but it’s not great when translated whereas in its 
own tongue it’s good because it rhymes.
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HAZIR İş ARAYANlAR İşİNİZ HAZIR!
FOR THOSE SEARCHING FOR WORK ITS AVAILABLE!

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

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

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

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

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

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

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

Türk Barter;  markasını temsil edebilecek, kazanmayı ve kazandırmayı seven, ülkemizin ticari 
potansiyelini il bazında yükseltebilecek akıllı girişimcilerle, ticari kurumsal üyelerini bir araya getirerek 
iş ortaklıkları kuruyor.
Türk Barter; intelligent entrepreneurs capable of well representing our brand,who like to profit 
and have others profit too,who wish to increase the business potential of all our provinces bring 
together corporate business men and form partnerships between them.

AkTÜEl • cURREnT
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Türkiye’nin ve dünyanın en büyük kahve makinesi üreticisi olan şirketin üçüncü kuşak temsilcilerinden 
Nurettin Karakundakoğlu, çeşitli bölgelerin yerel kahve deneyimini İzmirli kahve tutkunlarıyla 
paylaşmak için çıktığı yolda Baristocrat ile iddialı ve sağlam adımlarla ilerlemeye devam ediyor. 
İçeri adımınızı attığınız andan itibaren sizi esir alan kahvenin muhteşem kokusu, mekânın 
dekorasyonu, kahve sohbetleri ve ev yapımı ikramlarıyla dikkat çeken Baristocrat markası hakkında 
Karakundakoğlu ile konuştuk. 

The producers of the Turkish and the worlds biggest coffee making machines is now 
represented by a third  generation of that family.He is Nurettin Karakundakoğlu and has 
been active in various domestic districts and now he has brought that experience to Izmir and 
shares it with coffee lovers there the name of the brand is Baristocrat he makes progress with 
assertive and positive steps.The minute one steps inside the premises the superb coffee aroma 
engulfs you,the decoration of the premises,the discussions on coffee and the homemade 
treats make the whole experience a matchless visit.We discussed the Baristocrat brand with 
Karakundakoğlu.

KAHVE TUTKUNLARININ 
YEni GÖZDESi: “BARiSTOcRAT”
“BARİSTOCRAT” IS THE NEW 
FAVOURITE FOR COFFEE  LOVERS
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Nurettin Karakundakoğlu: Ben yirmi yıldır, ailem ise seksen yıldır kahve sektörün-
deyiz. Bu süre içerisinde SCA (Nitelikli Kahve Birliği) Sertifikalı olarak on iki yıldır 
kahve, barista ve kahve kavurma hakkında eğitim veriyorum. Baristocrat markasını 
2015 yılında kurdum. Markamız ile kafe eğitim, danışmanlık ve toptan kahve faali-
yetlerini sürdürüyorum.  

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?
Türkiye’de 2010 yılında başlayan Nitelikli Kahve 3. Nesil Kahvecilik akımını destek-
leyen firmamız, bu akımı tanıtmak üzere 2015 yılında açıldı. Burada müşterilerimize 
sunduğumuz kaliteli hizmetin yanı sıra, kahve kültürü hakkında topraktan fincana 
kadar olan tüm süreci görsel, işitsel ve uygulamalı olarak anlatıyoruz. 

Şu an kaç şube ile ve nerelerde hizmet veriyorsunuz?
Müşterilerimizin markamız ve kahve kalitemiz hakkındaki olumlu düşünce ve beğe-
nileri neticesinde şube sayımıza her yıl 1 tane daha ekleyerek dördüncü şubemize 
ulaştık. Şu an merkezimiz olan İzmir bölgesinde Alsancak, Bornova, Gaziemir ve 
Urla olmak üzere dört şubede hizmet veriyoruz. 

Franchise vermeye ne zaman başladınız? Neden Franchise sistemini seçtiniz?
Franchise fikri aslında pek de yakın durduğumuz bir olgu değildi. Fakat markamıza 
gelen talepler neticesinde Franchise vermeyi kabul ettik. İzmir içinde ne kadar kont-
rol sağlasak da İzmir dışında gerçekleştireceğimiz ortaklıklarla markamızın giderek 
büyüyeceğini ve yönetim olarak sunduğumuz kolaylıkların bayilerimize yarar sağla-
yacağını düşünüyoruz. 

Yatırımcı adaylarında aradığınız kriterler nelerdir? 
Yatırımcı adaylarımızın öncelikle sistemin içinde bilfiil olmalarını istiyoruz. Yapılan 
araştırmalar gösteriyor ki, sadece yatırım amaçlı olarak değil, işin içinde sizin de 
elinizin, emeğinizin ve varlığınızın olması, markanın ya da işin daha uzun süre ayakta 
kalmasını ve ilerlemesini sağlıyor. Bunun dışında, bayi adaylarının kahveye merak 
duyması, işini sevmesi çok önemli, çünkü sevmediğiniz işi asla gerektiği gibi yapa-
mazsınız. 

Denetlemeleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
Şubelerimizi 15 - 30 günlük süre zarfında ziyaret ediyor ve denetimlerimi yapıyoruz. 
Bununla birlikte, bayilerimizde eleman değişikliği ya da eğitim ihtiyacı durumlarında 
merkezimizden destek veriyoruz. Aynı zamanda ‘gölge müşteri’ dediğimiz denetleme 
sistemini de uyguluyoruz.

Girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir?
Firmamızın tercih edilmesinin temel nedeni kahve kültürünün benimsenmesi ve se-
vilmesidir. Özellikle de kahve seven birisi için bir fincan iyi kahve bir ömre bedeldir 
ki bizler de tecrübe ve bilgi birikimlerimiz sayesinde yatırımcılarımıza her konuda 
destek oluyor ve kazançlarını artırmalarını sağlıyoruz. Ayrıca bayilerimizle konsep-
timiz, bakış açımız ve kaliteli kahvemiz sayesinde keyifli ve kaliteli bir proje ortaklığı 
sağlıyoruz.

Önümüzdeki dönem hedeflerinizle ilgili bilgi alabilir miyiz?
Baristocrat, eğitimli ve tecrübeli ekibiyle olduğu kadar kahve çeşitliliği ve kalitesiyle 
de çok kısa bir sürede kahve tutkunlarının en gözde ismi haline geldi. Gerek kahve-
leri ithal ederken en özel ve kaliteli olanları bizzat kendisi seçmesi, gerekse dünyanın 
en saygın yeşil kahve brokerlarıyla çalışması ve kahvesini kendi bünyesinde büyük bir 
özen ve ustalıkla kavurması, kısa sürede elde ettiği bu başarısının en büyük nedeni 
oldu. Yeni hedeflerimiz arasında 2023 yılında on, 2024’te ise yirmi şube olmak gibi 
düşüncelerimiz var. Açıkçası, Baristocrat olarak çok şubeli bir yapı içerisinde yer 
almak istemiyoruz, çünkü konseptimizi her cadde ya da her bölgede uygulamamız 
pek kolay değil… Bu neden belirli bölgelerde minimal sayıda bayilik vermeyi tercih 
ediyoruz. 

Will you please briefly introduce yourself to us?
Nurettin Karakundakoğlu: I have been in the Coffee sector for 20 years while my family 
has been it for eighty years.During my time in the sector I have the SCA Certificate and for 
12 years I have been educating on coffee,being a barista and learning the art of roasting 
coffee.In the year 2015 I formed the brand Baristocrat.The brand continues its cafe 
training,consultation and selling   coffee wholesale.

Will you tell us of the founding and developing of your company?
In Turkey in 2010 Nitelik Kahve — ( Qualified  Coffee ) 3rd  generation  supported the coffee 
trend and opened  in 2015 with the aim of not only supplying them with excellent service we 
teach them the coffee culture - from the ground where it is grown until it reaches the cup, 
visually,explanatory and practically.

Presently how many branches do you have and where are they situated?
As a result of our customers being so positive with regard to our brand and to the quality of 
our coffee each year we have added a new branch so now we have four.Currently our central 
is in Izmir and we have four branches which are in Alsancak,Bornova,Gaziemir and Urla.

When did you begin to give franchises and why did you choose this system?
In actual fact franchising was not a system that we particularly felt was correct for us 
however seeing the many approaches coming to us we agreed.We are in control in Izmir and 
evaluated that with franchisee partners in the region we are able to increase the size of our 
brand so that with our direction along with our support it would be the correct thing to do.

Which franchisee qualities do you look for in investors?
We wish Investor candidates to be actually in their business.From the research effected 
we find that simply wishing to make an investment is not satisfactory they must be within 
the work themselves making the effort to ensure the business will thrive and progress.
Additionally loving the business is extremely important if one does not love the business 
he/she is in they can never effect it as it  needs to be done.

How do you make the check ups of your franchisees?
Visits are effected every 15-30 days and complete controls made.In addition if a branch 
makes a change of personnel and their training is needed we help from central.We also use 
the ‘shadow customer’ control method.

Which are the reasons that investors wish to join your company?
The main reason is that they love and enjoy the coffee culture.There are some persons 
who equate a good cup of coffee with a reason for life.We with our experience support the 
franchisees in every available manner we have so that they can increase the profit they 
make.At the same time with our concept,our outlook and our high quality standard and 
effecting this together we have a really enjoyable quality project.

Will you tell us of your plans for the future?
Baristocrat together with its educated and experienced team and its choices of fine quality 
coffees has,in only a short time period become for coffee lovers one of the most sought 
after names.Be it while importing the brand itself chooses the best and highest quality or 
by their working only with the most respected green coffee brokers or because of the care 
and expertise effected in the roasting that added together the brand has become famous 
so rapidly.

Which are your plans for the future?
Our new goals are to open new branches,in 2023 ten then in 2024 twenty.To be frank we at 
Baristocrat do not really wish to be a part of a large corporation it is not easy to have shops 
on every street or in every region…It is for this reason that we prefer to only give a minimal 
number of franchises in a minimal specific region.
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ŞİMDİ 
CHICKEN 
PROJECT 
ZAMANI!
NOW IS THE TIME
FOR THE CHICKEN PROJECT!

Chicken Project tüm dünyada ve ülkemizde popüler 
olan Fried Chicken kültürünü, özel tarifleri ve 
kendine has “Amerikan Sokak” konseptiyle geniş 
kitlelere ulaştırmak amacıyla kuruldu. Lezzetli ve 
güzel bir tavuğun “iyi bir proje” işi olduğu vizyonuyla 
yola çıkan marka, ismini de bu vizyondan ilham 
alarak seçti. Chicken Project, tüm yenilikleri 
takip ederek, “sektörde yüksek kalite ve hizmet” 
amacıyla çıktığı yolda, ürün yelpazesini her geçen 
gün artırarak Fried Chicken kültürüne yeni bir 
soluk getiriyor. Özel çıtır formülü ve her biri el 
yapımı soslarıyla Chicken Project 2021 yılından bu 
yana, “Şimdi Chicken Project Zamanı” sloganıyla 
ürünlerini geniş kitlelere sunuyor. Günlük taze göğüs 
eti kullanılan Burger ve Tenders ürünlerini uzun Ar-
Ge araştırmaları sonrası hazırlanan yağ çekmeyen özel çıtır formülle pişiren Chicken 
Project, tamamı kendi üretimi olan sekiz farklı sosla sektördeki diğer markalardan 
bir adım önde olduğunu kanıtlıyor.  Markasının ve lezzetinin tüketiciyle buluşacağı 
doğru ve karlı lokasyon seçimleriyle şubeleşme sürecinde hızlı bir ilerleme kaydeden 
Chicken Project, Türkiye’de ve yurt dışında hızla büyümeyi hedefliyor. Düzenli eğitim 
programları ile ekibinin hem ürün hem de servis konusunda bilgi ve donanımını 
sürekli geliştiren marka, müşteri memnuniyeti konusunda sürdürülebilir bir gelişime 
imza atmak istiyor.  

Chicken Project Franchising 
Üsküdar Altunizade’de 2021 yılında açılan ilk şubesiyle özel lezzetlerini beğeniye sunan 
Chicken Project, Ataşehir şubesiyle Franchising sürecini başlattı. Haziran ayı sonunda 
Bakırköy, Bağdat Caddesi ve Kavacık şubesi ile restoran sayısını 5’e çıkartacak olan 
marka, karşılıklı güven ortamını sağlayarak, itibarlı ve karlı bir iş modeli ile Türkiye ve 
yurt dışı büyüme planlarını aralıksız sürdürüyor. Tüm dünyada popüler olan Fried Chicken 
kültürünü, yüksek kalite, yaratıcılık ve iyi hizmet ile birleştirerek sektörün amiral gemisi 
firmalarından birisi olmayı amaçlayan Chicken Project, rekabetin ve büyümenin süreklilik 
gerektirdiği gıda sektöründe, her zaman birinci sınıf ürün ve hizmet sağlamak için 
yorulmadan çalışmayı kendisine ilke ediniyor. 

Özel çıtır formüllü lezzetler
Her biri kendi özel çıtır formülü ve soslarıyla hazırlanan ürünleriyle Chicken Project, 
yenilikleri takip ederek, Black Secret Burger, Secret Burger, X Burger, Tenders, Wings, 
Top Secret Menü ve soslarını en iyi şekilde müşterilerine sunmaya devam ediyor. 

Chicken Project is popular throughout the world just as it is in our 
country.This culture is based on the Fried Chicken “American Street” 
concept, it has it’s own private recipes and it was founded so as to reach 
as many people as possible.The brand started up its work with the vision 
that tasty and good chicken was “a good project”to work so as we see 
its brand name came into being.Chicken Project followed all the new 
developments in the sector then set itself the goal of “high quality 
and high service in the sector”.The brand widened the choices on its 
product range and brought a breath of fresh air to the Fried Chicken 
culture. It has its own manner of cooking the chicken so as to make it 
hot and crispy and to each portion it adds its own hand made sauce 
which has resulted in the Chicken Project 2021 and from that point 
using a slogan of “Now is the Time of the Chicken Project”it is serving 
its huge number of customers.The brand uses daily fresh breast for its 
Burgers and Tenders it cooks to a new format which it brought out after 

a great deal of R&D this format ensures oil is not drawn into the chicken and thus its really crispy result.
The brand also has eight different sauces which are totally prepared by themselves which has brought 
this brand well to the forefront of the other brands. Chicken Project with its brand name and wonderful 
flavours is showing a rapid growth in the numbers of its well chosen and profitable positions and wishes 
to continue this rapid growth both here and abroad.The brand has regular training programs for its team 
of personnel where it teaches its products and also the manner in which they should be served,the brand 
also is constantly increasing its own know how and its equipment as it wishes to always maintain its high 
customer satisfaction level as it enlarges.

Chicken Project Franchising
Its first branch was opened in Uskudar Altunizade in 2021 and so it was there that the special tastes 
which Chicken Project offers were first to be found.Then it began its Franchising with the Ataşehir 
branch.In June Bakırköy,Bağdat Caddesi and Kavacık branches where opened bringing the number of 
its restaurants to 5.It continues to enlarge as it maintains mutual working trust with its franchisees and 
with its esteemed and profitable work model it works constantly to enlarge here and abroad.The Fried 
Chicken culture is popular world wide and this brand with its high quality,its creativity joined to excellent 
service has the intention of making the Chicken Project a leader of its sector.Its ongoing principles are to 
always use the best first quality chicken and always to work hard.

Its flavours are effected to their own private methods
Each portion is prepared by their own crispy method and always with their own private sauces 
however the brand always is very much aware of any and all developments in the sector. They 
continue to offer Black Secret Burger,Secret Burger,X Burger,Tenders,Wings and Top Secret 
Menus always with their special sauces and excellently served.
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EPİlAdY kİşİSEl BAkIM SAlONU
NURİYE HAgİ AtAk FRANCHISE VERİYOR 

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

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

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

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

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

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

NURİYE HAGİ ATAK IS NOW OFFERING FRANCHISES FOR THE EPİLADY PERSONAL CARE SALONS
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MR BURgeR BAR: tÜRkİYE’NİN YENİ tRENd BURgERCİSİ
 Mr Burger Bar:THE NEW TREND TURKISH BURGER
“Türkiye’nin Yeni Trend Burgercisi” sloganı ile Franchising dünyasına farklı bir soluk 
getiren Mr Burger Bar, ürünlerini tamamen katkı maddesiz hazırlıyor. “Mr Burger 
Bar Markası” olan burgerlerini ve “Çıtır Tavuk Kovası” menülerini sınırsız içecek 
konseptiyle misafirlerine sunan marka, doyumsuz lezzetleri ile dikkatleri üzerine 
çekiyor.  Misafirlerine doyurucu menüler sunan burgerci, göz alıcı konsepti ve 
damaklarda iz bırakan lezzetleriyle franchisee  kârlı kazanç sağlayabilecekleri bir 
yatırım olanağı sunuyor. Franchisee olarak 6 ile 9 ay içerisinde yatırımların amorti 
edebileceğini garantileyen Mr. Burger Bar, bunun yanı sıra bayilerin ciro veya kârından 
pay talep etmiyor. Bununla birlikte ürün ağı oldukça geniş olan markanın tüm tüketici 
kesimlerine hitap etmesi, bayi adayları için büyük bir avantaj oluşturuyor. Franchisee 
adayları, 2022 yılı içerisinde 100 m² ölçüsüne kadar olan kuruluşlarını anahtar teslim 
400.000 TL’ye alabiliyor.

Under its slogan of “The New Trend Turkish Burger”the brand has brought a breath of fresh 
air to the Franchise world its product is made totally without additives.Under the brand 
name of “Mr Burger Bar”it offers in addition to its burgers and its “Çıtır Tavuk Kovası”(Crispy 
Chicken Pail) menus it offers unlimited drinks to its customers and this brand is really drawing 
attention to itself with its flavours that no one can have too much of. This Burger maker offers 
filling menus which leave an excellent flavour on the palate served within attention drawing 
surroundings a project which can offer a profitable investment for a person wishing to take 
out a Franchise.Mr Burger Bar guarantees return of capital to its investors within a 6-9 month 
period and additionally does not demand a percentage of profits or of turnover.In addition this 
brand has a quite wide network and a snack which appeals to every member of the population 
this also is an added advantage to Franchise candidates.During the year 2022 Franchisees can 
have 100 sq.m.premises with ‘turn the key delivery’for 400.000TL.
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Hemen bir adım ötemizde bulunan eşsiz bir lezzet, Mikel Coffee Company. Bilindiği üzere Yunanistan, 
kahve kültürüne sahip öncü bir ülke. Kendine has hazırladığı kahvelerle ve ayırt edici özellikleriyle diğer 
markalardan önde gelen Mikel Coffee Company, 2020 yılında Türkiye’de ve uluslararası alanda başarıları 
bulunan iş insanları Kadir Ergün ve Rana Yazıcı öncülüğüyle Türkiye pazarına giriş yaptı. Markanın Türkiye 
pazarındaki genel müdürlüğünü, turizm ve yeme-içme sektöründe ulusal ve uluslararası alanda önemli 
çalışmalar yürüten Volkan Gündüz üstlendi. 
Mikel Coffee Company is within arm’s reach, offering us unique flavors. As you know, Greece 
is among the global leaders in terms of its coffee culture. Standing out with its special coffees 
and distinctive features, Mikel Coffee Company entered the Turkish market in 2020 under the 
leadership of nationally and internationally renowned, successful businesspeople Kadir Ergün 
and Rana Yazıcı. The general manager of the brand in Turkey is Volkan Gündüz, who is known for 
his important works in the hospitality and food and beverage industries, both at a national and 
international level. 

VOlkAn GÜnDÜZ: “BAYİLERİMİZİ MUTLU 
EDİP DAHA ÇOK KAZANMALARINI
SAĞLAMAYI İLKE EDİNDİK.”  
VOlkAn GÜnDÜZ: “OUR cORE PRIncIPlE IS TO 
kEEP OUR FRAnchISEES hAPPY AnD EnABlE 
ThEM TO EARn MORE” 

Volkan Gündüz general Manager - Mikel Coffee Türkiye
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Volkan Bey, Mikel Coffee Türkiye’nin genel müdürü olarak sizi tanıyabilir miyiz? 
Türkiye ve İngiltere’de lisans eğitimimi tamamladıktan sonra uluslararası zincir 
markaların yiyecek-içecek birimlerinde İngiltere, Kuveyt, Katar ve Bahreyn’de ça-
lıştım, pek çok yeni şube açılışı gerçekleştirdim. Dubai-Birleşik Arap Emirlikleri ve 
son olarak da Riyad-Suudi Arabistan’da uluslararası alanda tanınmış şirketlerin üst 
düzey yöneticileri ile uzun yıllar birlikte çalışıp, tecrübe edindikten sonra Türkiye’ye 
döndüm. Akabinde Mikel Coffee ailesine katılarak, markamızın Türkiye pazarında 
büyümesi için çalışmaları sürdürmeye başladım.

Markanın Yunanistan’daki hikâyesi nasıl başladı? 
Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? 
Bu süreç, 2008 yılında Larissa’da ilk mağazanın açılması ile başlıyor. Markanın adı-
nın oluşturulmasına ilham olan üç kardeşin bir araya gelmesiyle ilk mağaza 2011 
yılı itibariyle, ‘Mikel Coffee Company’ adı altında açılıyor. Daha sonra merkezini 
İngiltere’ye taşıyarak, uluslararası güçlü bir marka olma yolunda önemli adımlar 
atılıyor. Kısa zamanda büyük yankı uyandıran ve ülkede yer alan diğer zincir mar-
kaların önüne geçen Mikel Coffee, uluslararası pazarda da 20 ülkede 450’ye yakın 
mağazasıyla kahve severlere mükemmel deneyimler yaşatıyor.

Franchise sistemini neden seçtiniz? 
Birçok firmanın bayilerini yönetmeye çalışırken önceliği kendi mağazalarına verdiği-
ni ve sektörde genel olarak bayilerin yeterli desteği görmediklerinden dolayı rahat-
sızlık duyduklarını tespit ettik. Biz de bu duruma mahal vermeyecek şekilde strateji-
mizi belirledik; demo ve saha eğitimlerini yapabileceğimiz birkaç şubemiz haricinde, 
merkeze bağlı mağazalarla büyümek ve enerjimizi kendi şubelerimizi yönetmeye 
harcamak yerine bayimize vermeyi, onlara kılavuzluk etmeyi ve desteklemeyi, bayi-
lerimizi mutlu edip daha çok kazanmalarını sağlamayı ilke edindik.

Denetlemeleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz? 
Bu konudaki ilkemiz “eğitimini vermediğimiz bir konuyu denetlememek” yönünde ki 
bu da bizi, eğitim altyapımızı güçlü kılmaya itiyor. Merkezimizde hazırlamış olduğu-
muz teorik ve pratik eğitim imkanı sunan eğitim salonumuzda kahve yapım eğitim-
lerimizin dışında, kalite formları kullanımı, hijyen / kimyasal, stok, POS sistemi ve 
misafir deneyimi gibi kapsamlı eğitimler vermekteyiz. Denetlemelerimiz ise iki farklı 
bağımsız denetçi ve ayrıca merkeze bağlı operasyon ekibi tarafından yapılmaktadır. 

Mr. Gündüz, can you tell us about yourself as the 
general manager of Mikel Coffee in Turkey? 
After getting my bachelor’s degree in Turkey and the UK, I started working for food and 
beverage departments of several international chains in the UK, Kuwait, Qatar, and 
Bahrain and opened multiple branches. I worked with the top executives of internationally-
renowned companies in Dubai, United Arab Emirates, and Riyad, Saudi Arabia for many 
years and gained experience before I returned to Turkey. Then, I joined the Mikel Coffee 
family and started working toward expanding our brand’s share in the Turkish market. 

How did the brand’s history begin in Greece? Can you tell us
about the founding and development process of your company? 
The process began with the opening of our first store in the city of Larissa in 2008. Three 
brothers, who are also the inspiration behind the brand name, came together and opened 
the first store under the name of “Mikel Coffee Company”. And then the company’s head 
office was moved to the UK, where the company took significant steps toward being a 
strong international brand. Mikel Coffee managed to attract a great amount of attention 
and got ahead of other coffeehouse chains in the country in a fairly short time. Today, Mikel 
Coffee offers coffee enthusiasts a great experience at its nearly 450 stores in 20 countries 
around the world. 

Why did you prefer the franchise system? 
We noticed that many companies favor their own stores, and franchisees are generally 
unhappy with the lack of adequate support in the industry. Therefore, we developed our 
strategy to prevent this from happening. Our core principle is to expand with our central 
stores except for a few branches where we can give demo and field training, spend our 
energy for our franchisees instead of spending it on our own branches, provide guidance 
and support for franchisees, keep our franchisees happy and enable them to earn more. 

How do you manage inspections? 
Our core principle regarding inspections is “not to inspect something we did not provide 
training for”, which pushes us to establish a strong training foundation. We provide 
comprehensive theoretical and practical training on several topics in the training hall 
at our head office, including coffeemaking, use of quality forms, hygiene/chemicals, 
inventory, POS system, and guest experience. Inspections are made by two different 
independent inspection companies as well as the operations team at our head office. We 
employ an anonymous mystery guest to frequently visit our stores, and evaluate and report 
the service, products, and their experience at the time of their visit without disclosing their 
identity. Moreover, a separate institution with an inspector certificate visits our stores and 
inspects the front of-house areas as well as the back-of-house areas and storage facilities. 
Soon, we will be able to carry out hourly store inspections via a custom application for 
operations management, and remotely monitor various parameters including display 
counters, music system, store temperature, conformance of quality forms, and hygiene 
levels of the guest areas and restrooms. 
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What are your plans for opening new branches?
Can you tell us about your goals in the upcoming period? 
We have developed our growth strategy for 2022 and the upcoming 5-years period. In 
addition, we have currently operating stores in fifteen locations, Akaretler, Ataköy, 
Bağdat Caddesi, Aqua Florya AVM, Yeşilköy, Tuzla Port, Mall Of İstanbul, Konya, Diyarbakır, 
Mimaroba, Yalı Bostancı, Yalova, Kayaşehir, Samsun and 42Maslak Mall, all of which were 
opened over a short period of time. We also plan on entering other metropolises such as 
Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Kocaeli, and Trabzon. We started branching out 
in Istanbul and we have a very strong franchise foundation to keep opening branches 
across Turkey. Our main strategy in developing this foundation is to make our franchisees 
“winners” and we created our entire company policy documents based on this strategy.

What kind of coffees and snacks does Mikel Coffee 
offer to coffee enthusiasts? 
Our coffees are made from medium roasted 100% Arabica beans. Mikel Coffee offers a 
distinct experience of flavors that stands out among other brands in the national and global 
markets with a wide range of hot and cold beverages made with our special recipes. In 
addition to our wide variety of beverages, we also offer snacks such as sandwiches, cakes, 
and croissants, as well as our special desserts. You can also find mini snacks to pair with 
your coffee, which we call endcap mini snacks. Our guests can try our Kavala Cookies, one 
of our unique and special recipes, at Mikel Coffee stores. 

Why do you think entrepreneurs prefer your company? 
What are the characteristics of Mikel Coffee that make it 
stand out among other coffeehouse brands? 
Our stores are designed with all our guests’ needs in mind. The architectural design 
of our stores creates a suitable place for our guests to work on their laptops in a social 
environment, for student groups to study together, and for friends to have a relaxing 
conversation. In addition to baristas who prepare your coffee, we also employ other staff 
members who are responsible for the order and hygiene of the seating area, so that our 
guests can enjoy their coffee in a clean, hygienic, and healthy environment. Moreover, we 
serve our coffee in our double-layered, colorful, and vibrant cups that have a thermally 
insulated design which works like a thermos. So, you don’t need sleeves for your cups. 
After connecting to our 100 Mbps wi-fi once, our guests will be connected to the internet 
automatically in every Mikel Coffee store around the world as soon as they step inside. 
Mikel Coffee offers the tastiest cold coffee drinks like Freddo Espresso, Freddo Cappuccino, 
and Frappe varieties and we know they are also popular in our country. In addition, coffee 
lovers can enjoy our beverages that are prepared with a unique type of condensed milk that 
you can’t find anywhere else, such as Cappuccino Mikelo, Espresso Mikelo, Espresso Au lait, 
and Mikeloccino. We also appeal to all taste buds with our special non-coffee beverages 
such as Georgia, Mikelo, and Granita.

Şubelerimize kim olduğunu bilmediğimiz ve sık aralıklara gelen gizli misafir, o anki 
hizmet, ürün ve tecrübesini kimliğini açıklamadan raporlarken, denetmen belgesi 
ile gelen ayrı bir kurum ile sadece ön alanlar değil, depolarımız ve arka alanlarımı-
za kadar denetlenmektedir. Ayrıca yakın zamanda kullanıma alacağımız operasyon 
yönetimi için bize özel hazırlanmış bir aplikasyon ile saat başı mağaza denetlemeleri 
yapılacak, teşhir tezgâhları doluluğu, müzik sisteminin çalışır vaziyette oluşu, ma-
ğaza ısısı, kalite formlarının uygunluğu, misafir alanları ve tuvalet temizliği vb. birçok 
konu uzaktan da takip edilebilecektir.

Şubeleşme planlarınız içinde nasıl çalışmalar yürütüyorsunuz? 
Önümüzdeki dönem hedefleriniz ile ilgili bilgi alabilir miyiz? 
2022 ve önümüzdeki 5 yıllık süreçte büyüme stratejimiz belirlenmiş durumda… Bununla 
birlikte, çok kısa bir süre içerisinde Akaretler, Ataköy, Bağdat Caddesi, Aqua Florya AVM, 
Yeşilköy, Tuzla Port, Mall Of İstanbul, Konya, Diyarbakır, Mimaroba, Yalı Bostancı, Yalova, 
Kayaşehir, Samsun ve 42Maslak AVM olmak üzere toplam on beş noktada aktif halde 
hizmet verdiğimiz mağazamız bulunmaktadır. Yakın zamanda da Ankara, İzmir, Bur-
sa, Adana, Antalya, Kocaeli, Trabzon gibi tüm büyükşehirlerde olmayı hedeflemekteyiz. 
İstanbul’da başlayan şubeleşmeyi tüm Türkiye’de sürdürmek için güçlü bir Franchise 
altyapımız mevcut. Bu altyapı hazırlanırken bayilerimizin “kazanan bayi” olması öncelikli 
stratejimiz olarak belirlendi ve tüm yazılı şirket politikalarımız bu stratejimiz göz önünde 
bulundurularak oluşturuldu.

Mikel Coffee’de kahve severleri ne çeşit kahve ve kahve yanı lezzetler bekliyor? 
Kahvelerimiz, orta kavrulmuş %100 Arabica çekirdeklerinden yapılıyor. Mikel Coffee ola-
rak markamıza özel reçetelerle hazırlanmış tüm soğuk ve sıcak içecek ürünlerimizle 
hem ülke hem de dünya pazarında bizi diğer markalardan ayırt edebileceğiniz bir lezzet 
deneyimi sunuyoruz. Bol içecek çeşitlerimizin yanında, sandviç, kek, kruvasan gibi atış-
tırmalıklar ile bize özel tatlı çeşitlerimiz mevcut. Kasa önü mini atıştırmalıklar olarak 
adlandırdığımız birçok kahve yanı lezzeti de mağazalarımızda bulabiliyorsunuz. Ayrıca 
sadece Mikel Coffee mağazalarımızda tadabileceğiniz özel reçetemiz ile hazırlanan Ka-
vala Kurabiyesiyle de misafirlerimize farklı bir lezzet seçeneği sunmaktayız.

Girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir?
Mikel Coffee’yi diğer kahve markalarından ayıran özellikler neler olacak?
Mağazalarımız, misafirlerimizin sosyal ortamda bilgisayarlarıyla işlerini sürdürebi-
leceği, öğrenci gruplarının bir arada ders çalışabileceği veya arkadaşlarınızla sakin 
bir sohbet gerçekleştirmek isteyeceğiniz şekilde mimari olarak her türlü ihtiyaç 
göz önünde bulundurularak dizayn edildi. Tüm mağazalarımızda, kahvenizi hazır-
layan baristaların yanı sıra salon düzeni ve temizliğinden sorumlu personeller de 
bulunduruyoruz. Bu sayede misafirlerimizin temiz ve hijyenik koşullarda, sağlıklı bir 
sosyal ortamda, kahve keyiflerini dilediğince yaşamalarını sağlıyoruz. Ayrıca canlı ve 
renkli bir görünüme sahip olan bardaklarımız, çift katlı, termos özelliği taşıyan ve 
ısıyı iletmeyen bir tasarıma sahip. Bu sayede bardaklarımızda sleeve (bardak tuta-
cağı) ihtiyacı duymuyorsunuz.  Misafirlerimizin yalnızca 100 mbps hızında olan inter-
netimize bir kere bağlanmış olmasıyla, dünyada bulunan herhangi bir Mikel Coffee 
mağazasından içeri girdiğinde tekrar bağlanmasına gerek duymadan, otomatik bağ-
lanmalarını sağladık. Biz de Mikel Coffee olarak Freddo Espresso, Freddo Cappuccino 
ve Frappe çeşitleri ile soğuk kahvenin en lezzetli hallerini sunuyor ve bu lezzetlerin 
ülkemizde de çok sevildiğini görüyoruz. Ayrıca başka hiçbir yerde bulamayacağınız 
yoğunlaştırılmış ve tatlandırılmış süt ile hazırlanan Cappuccino Mikelo, Espresso Mi-
kelo, Espresso Au lait, Mikeloccino gibi bize özel seçeneklerimiz de kahve severlerin 
vazgeçilmezlerinden. Kahve dışında, yine bize özel Georgia, Mikelo, Granita adlı içe-
ceklerimizle her türlü damak zevkine hitap ediyoruz. 
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alize Mühendislik’ten Kendini Temizleyebilen
elektrostatik Filtre: Promate aQB autowash
Alize Muhendislik has brought out an Elektrostatık 
Fılter whıch cleans ıtself: The Promate AQB Autowash
Alize Mühendislik özenli mühendislik yaklaşımıyla, endüstriyel mutfaklarda, gıda 
sanayisinde, endüstride ve birçok alanda egzoz gazındaki yağ, duman ve koku sorunlarına 
uzun zamandır standart elektrostatik filtre ve destek ürünleriyle birlikte ideal çözümler 
sunuyor. 

Promate AQB Autowash, elektrostatik hızlandırma prensibini kullanarak havada bulunan 
mikro ölçekteki duman, is, yağ ve toz partiküllerini ayrıştırarak hem havayı hem de kendini 
otomatik olarak temizleyebilen elektrostatik filtre sistemidir.
Otomatik yıkama özelliği olan Promate AQB Autowash elektrostatik filtre, kaliteli temiz 
hava ihtiyacını karşılaması ve geliştirilen kendini temizleme özelliği ile benzersiz bir 
yapıdadır. Filtre kirlilik seviyesi sürekli kontrol altında tutulduğundan, hava temizleme 
performansı stabil ve sürdürülebilirdir. Promate AQB Autowash serisi elektrostatik filtre 
sistemi, yağ buharı ve dumanı oluşturan mikro partikülleri, alüminyum plakalarda toplar. 
Kirlenme olduğunda, filtre hücresini yerinden çıkartmaya gerek duyulmaz. Otomasyon 
üzerinden önceden belirlenmiş periyotlarda temizlik programı devreye girerek kendini 
temizler, kurutur ve yeniden çalışmaya hazır hale getirir. İşletme ve kullanıcı dostudur. 
Toplayıcı plakaları geliştirilmiş olup pazardaki en yüksek yüzey alanına sahiptir.
ISO 16890 standardına göre yapılan verimlilik testlerinde; ePM1 -%96,65, ePM2,5 - %96,90 
ve ePM10 -  %97,69 oranlarına ulaşılmıştır. Bu oranlar ESP ürünlerinde pazara sunulan en 
yüksek değerdir. Promate AQB Autowash, ön programlı yıkama seçenekleri ile istenilen 
zaman diliminde temizlik yapabilir. Yüksek koruma sınıflı kasası ile dahili ve harici ortama 

Alize Muhendislik with the close attention of its engineers offers ideal solutions and for a long 
period of time with its standard electronic filter it has been offering solutions to problems in 
industrial kitchens,and the food sector and in other situations of exhaust gases,oil and smells.

Its Promate AQB Autowash by way of increasing the electrostatic speed principle measures 
the separate amounts of smoke,soot,oil and dust particles in the atmosphere and in its own 
automatic self cleaning electrostatic filter system.
There is nothing to compare with its Promate AQB Autowash electrostatic filter as it meets the 
needs of clean high quality air by self cleaning it is a unique structure.The height of filth in the 
atmosphere is constantly under control and it ensures a stable on going clean air performance.
The Promate AQB Autowash series of electrostatic filter system collects the micro particles 
of oil,smoke and steam on aluminum plates.When they become dirty there is no need to take 
the filter cell out of its place.Automatically,as previously stated,at the required periods of time 
the cleaning program goes into action,cleans then dries itself and puts itself to work again.It 
certainly is a friend for the business and the user.

The developed collective plates have the highest surface area on the market.
According to the ISO 16890 standards of efficiency tests;
ePM1-%96,65,ePM 2.5-%96,90 ve ePM10-%97,69  have been reached.These percentages of ESP 
products on the market are the very highest.
With the Promate AQB Autowash on the pre program there are the possibilities of choosing 

1. Yüksek verimli yıkama nozulları
2. 17.26 m2 yüzey alanına sahip toplayıcı filtre
3. 304 paslanmazdan üretilmiş iç gövde
4. Aerocut ile maks. nem kontrolü
5. Plazma teknolojisi ile 120 + ay kullanım 
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alize Mühendislik’ten Kendini Temizleyebilen
elektrostatik Filtre: Promate aQB autowash

montaj imkânı sağlar. Mevcut filtre sistemlerine adaptasyonu yapılabilir. Otomasyondan 
kumanda edilerek çalışma saati ayarı imkânı sağlar. Bina otomasyon sistemleri ile 
haberleşme çıkışları bulunur.  Promate AQB Autowash, referanslarıyla işletmelere etkin, 
güvenli ve kolay kullanım sunar. İşletme dostu Promate AQB Autowash; güvenli ve temiz 
filtre kullanımı, maksimum performans, maksimum hava kalitesi, maksimum filtre 
ekipman ömrü ve maksimum tasarruf sağlar. Zaman ayarı yapılabilmesiyle filtrelerin 
belirlenen periyotlarda yıkanarak temizlenmesini böylelikle havalandırmanın çalışmadığı 
müsait zamanlarda yıkama yapmasına olanak sağlayarak iş gücü kaybını engellediği gibi 
sistemi temiz olarak yeni kullanıma hazırlar. Kimyasal dozajlama, durulama ve kurutmayı 
otomatik yapar, kullanıcı müdahalesi gerektirmeyerek kullanıcı dostudur. Opsiyonel 
kurulum modelleri ile %99’a varan hava arıtımı sağlar.
Promate AQB Autowash, egzoz gazındaki yağ, duman ve kokunun arıtımında son derece 
başarılı olduğu gibi aynı zamanda da işletme ve bakımda yaşanan birçok sorunu doğru 
projelendirme ile kökten çözmüştür.
Uzun bir Ar – Ge süreci sonucu birçok avantajı ile beraber pazara sunulmuştur.
ESP Bakım İşçilik Maliyetleri
Katı yakıtlı pişirmelere toplayıcı filtrelere 3 / 7 / 15 / 21 / 30 / 45 günlere varan periyodlarda 
detaylı bakım yapılması gerekmektedir. Promate AQB ile ciddi oranlarda işçilik 
maliyetleri minimize edilir.
Personel İhtiyacı
İster dışarıdan hizmet alınsın ister işletmenin personeli bakımı yapsın belli sayıda 
personel ihtiyacı olacaktır. Promate AQB Autowash ile personel ihtiyacı olmayacaktır.
Bakım İstasyonu Yatırımı
Hizmeti işletme personeli yaparsa bakım istasyonu, yedek filtre vs. gibi yatırım 
yapılmasına Promate AQB Autowash ile gerek kalmayacaktır.
Kanal Bakım Maliyetleri
Zamanında yapılmayan, yanlış yapılan ya da herhangi aksaklık ile yapılamayan ESP 
bakımlarından dolayı kanallar yağlanabilmektedir. Promate AQB Autowash ile bu sorun 
olmaktan çıkmıştır.
Minimum Yangın Riski
Bakımda yaşanabilecek aksaklıklar sonucu kanalda biriken yağ yangın riski oluşturmaktadır. 
Promate AQB Autowash ile düzenli ve sık bakım ile bu risk minimize edilir.
Kanal Yağlanmasına Bağlı Minimum Koku
Kanalda biriken yağ zaman içinde bozularak pişirmeden gelen kokuya ek olarak daha da 
ağırlaştırırken Promate AQB Autowash ile sık bakım yapılarak olası bu sorun çözülmüştür.
Sürekli Maksimum Filtre Verimi
ESP tekniğinde kirli havadaki partiküller toplayıcıdan 180º açı ile belli bir hızda geçerken 
plaklara elektrostatik olarak yapışır, zaman içinde verim düşer. Promate AQB Autowash 
ile çok kısa periyodlarda minimum maliyetlerde bakım yapılarak verim sürekli maksimum 
tutulur.
Aktif Karbon Ömrü
Promate AQB Autowash ile toplayıcı filtreye sık periyodlarla bakım yapılacağından olası 
aksaklıklar yüzünden yağ ve duman kaçağı olmayacak ve aktif karbon daha uzun ömürlü 
kullanılabilecektir.
Yüksek Aktif Karbon Verimi
Promate AQB Autowash ile toplayıcı filtreye sık periyodlarla bakım yapılacağından 
olası aksaklıklar yüzünden yağ ve duman kaçağı olmayacak ve aktif karbon daha verimli 
kullanılabilecektir.
Hatalı Bakım Kaynaklı Sorunlar
Özellikle yetkili olmayan servisler tarafından manuel olarak yapılan bakımlarda toplayıcı 
filtre zarar görebilmekte ve kullanılamaz hale gelebilmektedir. Promate AQB Autowash ile 
yerinden çıkarmadığınız toplayıcı filtre çok daha uzun kullanılabilmektedir.
Zaman Tasarrufu
Promate AQB Autowash ile işletme bakım ile ilgili birçok işlemden zaman tasarrufu 
sağlayacaktır.
Genel İşletme Maliyetinde Tasarruf
İşletmede bakıma ayrılan emek, maliyet, zaman gibi birçok konuda tasarruf sağlayacaktır.
Uzun Ekonomik Ömür
Promate AQB Autowash’ın iç yapısı paslanmaz malzeme olduğundan ve filtre bakım 
esnasında sökmeden, takmadan dolayı aşınmayacağından dolayı çok daha fazla uzun 
ömürlüdür.

the periods of time wished for cleaning.With its high protective quality crate there is the 
possibility of it being mounted inside or outside as wished.It can be adjusted with the 
previously installed filter systems.With its automatic controller the periods of time can be 
chosen and changed as required.There are also outlets for offering information to the building 
systems. The Promate AQB Autowash with its referential system is effective,trustworthy and 
easy to work.This is a friend of businesses;its use of secure cleaning filters offers maximum 
performance,maximum quality of air,maximum long life filter equipment and maximum 
savings.The fact that it is possible to change the timing of the cleansing periods brings the 
advantage of having the capability to have the cleaning effected when the air conditioning is 
closed which eradicates the loss of labor hours while supplying a ready to use clean system.It 
supplies the correct dose of chemicals,washes and dries automatically  and the user needs to 
effect no action himself in other words the system is a great friend.With its optional new model 
it reaches a 99% air conditioning service.

The Promate AQB Autowash is extremely successful with its conditioning of exhaust gas 
oil,smoke and smell but at the same time in its working for the business and the care of the 
system thanks to the correct projects being instituted from the roots at the end of an intensive 
R-D period it brings to the market many advantages.
The cost of ESP maintenance labor
With collecting filters for solid waste 3 / 7 / 15 / 21 / 30 /      45 days periodic detailed  
maintenance is necessary.With     The AQB Promate the maintenance costs are greatly 
minimized.
Personnel needs
 Normally outside service is obtained or a permanent number of maintainence personnel is 
kept. With the Promate AQB Autowash personnel is simply not needed.
Payment to Maintainence Stations
If the personnel at the maintainence station effect work        on the spare filter etc.it has to be 
paid for. With the Promate AQB Autowash there is no need at all.
The Cost of Channel Maintenance
When maintenance is needed for ESP if wrongly effected or if not done on time the channels 
can become oily.With     Promate AQB Autowash this problem does not arise.
The Minimum Risk of Fire
When problems arise during maintenance they can result in oil collecting together which 
increases the fire risk. With Promate AQB Autowash and its regular and often attention this 
risk is minimumized.
The Minimum Smell which Results from Channel Grease
When oil has collected in the channel in time it spoils and even when not being cooked it 
emanates a smell which with time becomes heavier.With Promate AQB Autowash and its 
opportunity of ongoing maintainence this problem has been resolved.
Ongoing Maximum Filter Efficiency
 With the ESP technique the particules of dirt in the air are collected at 180 degrees when 
effected at such a speed the particules adhere to the electrostatic plates resulting as time 
passes in it’s level of efficiency deteriorating. Promate AQB Autowash with its short periodic 
minimum cost maintainence ensures efficiency is always at a maximum.
The Life of Active Carbon
Promate AQB Autowash controls its filters at regular short intervals and thanks to those any 
possible escape for oil and smoke are eliminated and the active carbon will be able to be used 
for a longer time period.
Problems Arising from Wrongly Effected Maintainence
Problems arise mainly from the use of non registered maintainence centers where work is 
often effected manually then the collector filters can be damaged and even become unusable.
With the Promate AQB Autowash the collector plates are not taken out consequently they can 
be used much longer.
Time Saving
In many of the maintainence situations the Promate AQB saves lots of time.
Savings in General Business Costs
With our model much time is saved in labor,costs and time.
Long Economic Life
Because the inside of our AQB Autowash model is made from non rusting material the filter 
does not have to be taken out consequently the question of damaging does not arise nor does it 
have to be put into place which results in it having a much longer life.
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UStAlARIN UStASI “İRFAN UStA”dAN kARlI FRANCHISE FIRSAtI! 
THERE IS THE OPPORTUNITY OF TAKING A PROFITABLE FRANCHISE
FROM THE  MASTER OF THE MASTERS “İRFAN USTA”

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

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

Franchise giriş bedeli ve toplam yatırım maliyeti ne 
kadardır?
Franchise giriş bedelini ik etapta 10.000 $ olarak belirledik. Toplam yatırım maliyetimiz 
600.000 - 800.000 TL arasındadır. Şubeler için aylık ciro hedefi ise minimumda 20.000 
-30.000 $ arasıdır. Royalty bedelini ise %3 olarak belirledik.

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

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

Upon the first sta,ge we state 100.00$
Our total price is between 50,000$
the minimum is between 20,000$
Because the investment changes according to the location it is necessary to discuss 
with each investor during the Franchise meeting the possible profit margin.
We have set it at 3%

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

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

In his sector İrfan Usta because of the new and flavourful tastes he has introduced is receiving praise not only from his guests 
but also from the media as well as in the written press but also on TV he has attracted lots of interest so has consequently 
become a brand which investors find strongly attractive in the meeting with İrfan Temel the founder of İrfan Usta” he 
answers our questions on his expertise in modest and natural tones.
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BÖlgENİN EN BÜYÜk FRANCHISINg FUARI
27 - 30 EkİM tARİHlERİNdE gERçEklEştİRİlECEk
THE LARGEST FRANCHISE FAIR OF THIS WHOLE REGION WILL TAKE 
PLACE ON THE 27 - 30 OF OCTOBER

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

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

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

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

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

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

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

From the very first opening of the “Will you be my Franchisee”fairs it received much 
attention firstly due to the sq.m.of its floor space venue
and the vast number of its visitors and rapidly advanced to becoming one of the leading 
fairs held,”Be my Franchisee”is not simply well known in Turkey it continues to be a Fair 
which the Franchising community knows well follows and admires.
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İrfan Usta ne zaman ve nasıl kuruldu? 
Hedefleriniz nelerdir?
Meslek hayatıma 1990’lı yılların başında, İstanbul Beşiktaş’ta lüks bir restoranın mutfağında 
başladım. Çalıştığım restorandaki ustam yeteneğimi gördü ve yavaş yavaş bana iş vermeye 
başladı. Bir gün bana “Sen kebap yapabilir misin?” diye sordu ve ustalık hayatım o gün başlamış 
oldu. Kendimi en iyi şekilde yetiştirerek bugünlere kadar gelmeyi başardım. İstanbul Anadolu ve 
Avrupa yakasının en iyi altı mekanında çalıştıktan sonra kendi ismimle ilk restoranımı 2013 yılında 
açtım. Birçok hedefimiz var; Franchise sistemiyle restoran sayımızı 2023 yılı sonuna kadar 40 
şubeye ulaştırmayı hedefliyoruz. Yılların bize vermiş olduğu tecrübeyle Türk kebap kültürünü tüm 
dünyaya damak doygunluğunda yaşatmak istiyoruz.  

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

Franchise giriş bedeli ve toplam yatırım maliyeti ne 
kadardır?
Franchise giriş bedelini ik etapta 10.000 $ olarak belirledik. Toplam yatırım maliyetimiz 
600.000 - 800.000 TL arasındadır. Şubeler için aylık ciro hedefi ise minimumda 20.000 
-30.000 $ arasıdır. Royalty bedelini ise %3 olarak belirledik.

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

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

Upon the first sta,ge we state 100.00$
Our total price is between 50,000$
the minimum is between 20,000$
Because the investment changes according to the location it is necessary to discuss 
with each investor during the Franchise meeting the possible profit margin.
We have set it at 3%

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



Franchising sisteminde büyüyen ve gelişen çok sayıda başarılı iş gördüm. Ancak aynı zamanda 
önce başardığını sanan fakat çok başarısız olanları gördüm. Başarılı olanların izlediği yollar çe-
şitli ve değişken iken, başarısız olanların izledikleri yol ise şaşırtıcı bir şekilde gözle görünür ve 
birbirine benzeyenlerdi. Başarısızlık, başarı gibi tesadüfen ortaya çıkmaz. Başarısızlığın ortaya 
çıkma sebepleri insanların yapmış oldukları yanlış seçimler ile ilgilidir. İşte yaptığımız hatalar 
genellikle önlenebilir düzeltilebilir hatalardır. Bu makalemde bir sistemin veya işin franchise 
edilmesinde şirketlerin çok sık yaptık-ları hataları belirtmeye veya 
tespite çalışacağım.

Hazırlık ve Amaç
Muhtemelen franchisorlar tarafından en çok yapılan hataların 
başında planlama eksikliği gelmektedir. Genellikle yeni franchi-
sorlar; avukatlarının, franchise sözleşmelerini ve diğer belgelerini, 
bu belgelerin kapsadıkları iş kararlarının, içeriklerinin önemine 
fazla hassas davranmadan işi ve sistemi gerçek anlamda koruyan 
önlemleri dikkate almadan hazırlamalarını ya önemsemez ya da il-
gilenmezler. Frachising sistemi içerisinde küçük hatalar o kadar çok 
tekrarlanır ki sonunda bunlar çok büyük hatalara yol açarlar. Telif 
hakkı ücretindeki yüzde birlik bir hata 100’ün üstünde franchisee ile 
çarpıldığında milyonlarca dolar zarara yol açabilir. Bu detay bile ba-
şarıyla başarısızlık arasındaki bir farktır. Girişimci bir franchise  tek-
lifini, sözleşmesini yapılandırırken alması gereken, onlarca sistemi 
tehdit eden ve ya olumlu yönde katkı sağlayan kararlarla karşılaşır. 
Ve bunların hepsinde markanın ve sistemin korunması adına doğru 
adım-ların atılması veya kararların yürürlüğe konulması çok önemlidir. 

Strateji ve Planlama
Planlama konusuyla yakından ilgili olan diğer bir konu da “Lideri takip et” zihniyetidir ki bu ge-
nellikle franchising sürecinde kendi yolunu bulur. Birçok girişimci başarılı rakiplerini gözlemle-
dikten sonra hemen franchising işine girerler. Çünkü başarının onların stratejilerini taklit etmeye 
bağlı olduğunu düşünürler. Ama bu doğru değildir. McDonald’s ülkemizde sahneye ilk çıktığından 
itibaren onu taklit eden veya stratejilerini izleyen onlarca girişimci ortaya çıktı çoğu battı. Hatta 
aynı stratejiyi taklit etmeye çalışan kendine özgü planlama yapıp pazar stratejisi geliştirmeyen 
birçok  uluslararası marka bile onlarca deneyimlerine rağmen ülkemizi terk etmek ve bu pazar-
dan çıkmak zorunda kaldılar. 
Peki Burger King neden başarılı oldu? Çünkü kendi sistemini ülkemiz koşullarına uyarlayan, öz-
gün kurallarını geliştirdi ve uyguladı. Sürekli farklı olmaya, marka pazarlama stratejisinde ülke 
koşullarını doğru analiz edip uygulamaya cesaret etti. Yani kendine özgü planlama ve strateji ge-
liştirdi önce ürününü doğru konumlandırıp müşteri memnuniyeti odaklı çalıştı. Sık sık en büyük 
ve başarılı franchisorları taklit eden ve onların stratejisini uygulamaya çalışan franchisorlarla 
karşılaşırız. Ne yazık ki bunların işi belirli bir süre sonra başarısızlıkla sonuçlanır. Başarının anah-
tarı bu durumda farklı olmakta yatar. Rakipler iyi bir planlama yapmış olsalar da yeni franchiso-
run şartları farklı olacaktır. Farklı bir iş modeli. Farklı yönetim ekibi. Farklı felsefe. Farklı Pazar. 
Farklı yatırım gereği. Farklı eğitim gerekleri. Ve farklı rakipler. Sanayi liderinin stratejisini taklit 
etmek bir strateji değildir. Bu genellikle felaket reçetesidir.

I’ve seen so many successful businesses as they grow and evolve in fran-chising system. But at 
the same time, I’ve seen so many people who think successfully, but then lots of them failed. 
Followed by those people who are successul, their ways are variable and diversified, on the 
other hand, for the ones who fail, their ways are similar and clearly surprising. Failure doesn’t 
come like accomplishment. If there is a failure, the reasons for that is people’s wrong choices. 
As you know, these mistakes can usually be corrected.

Preparations and Purposes
Probably planning is the stage that most mistakes are made 
by franchisors. Usually the new franchisors don’t care or pay 
attention to the franchise agreements and other documents 
prepared by lawyers that is crucial for business decisions, 
more than the contents of the important thing is the 
measures to protect the brand without taking into account 
the work needed to be done. Small mistakes are repeated 
so many times in the franchise system, and at the end of 
the day, they will be very huge mistakes. If multiplied with 
over than 100 franchise, copyright royalty will lead to loss 
of millions of dollars. Even this little detail can make the 
difference between success and failure. When entrepreneur 
looks for a franchise, the agreement, configuring, and 
dozens of system- theratening encounters or decisions that 
contribute to his decision. And all of them are necessary for 

the protection of the brand and the system, for disposal of or enforcement of decisions and 
taking the right steps.

Strategy and Planning
Another issue which closely related to the topic of planning is ‘following the leader.’ This 
mentality that often finds its way in the process of franchising. Many entrepreneurs enter 
the business of franchising immediately after observing the successful competitors. Because 
they think that; to be a successful business, you need to be a copycat. But it is not correct. 
When McDonald’s came to the our country, lots of companies want to copy it, but millions 
of companies failed. In fact, trying to imitate the same strategy rather than making its own 
planning, market strategy, developing on your own in your country will let international
brands must to leave and get out of this market.

So why did Burger King become successful? Because they change their own system of the 
conditions, developed and implemented the rules according to our country. However Burger 
King always tries to venture a brand marketing strategy, analyze and apply to the terms of the 
country. In the other words, it has developed its own planning and strategy. Before using the 
products they focused on customer satisfaction. We often meet companies which copy the 
big and successful franchisors strategy. Unfortunately, their business will fails, after a certain 
period of time. The key to success lies in being different. Although competitors have done a 
good planning will be different from  the new conditions of the Franchisor. Different model of 
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Operasyon
Yeni franchisorlarda tipik olarak benzer olan bir düşünce veya uy-
gulama gözlemlenmektedir. Zaten başarılı bir işi yürütüyorlardır. 
Bu işleri kuran girişimciler hemen hemen zengin kaynaklara sahip-
tirler, kendilerine güvenmektedirler. Sermayelerini arttırmak için 
zor işleri yapma becerilerine sahiptirler. İşlerini dışarıdan yardım 
almadan kurmayı başarmışlardır. Peki, o zaman franchising onlar 
için ne gibi bir fark yaratacaktır? Franchising işi, franchisorun çe-
şitli alanlarda uzmanlığa sahip olmasını gerektirir. 

Stratejik planlama, kurumsal gelişme, finansal analiz, franchise 
sözleşmelerinin hazırlanması, operasyon belgeleri ve el kitaparı, 
eğitim, franchise pazarlaması ve franchise satışları vb. Genellikle 
franchisorlar iç kaynaklarına güvenmektedirler. Bir işletmenin aynı 
anda çok işletme olarak çalıştırılmasında gerekli olan deneyinden 
uzak olan ve franchising konusunda uzman olmayan avukat yöne-
tici veya kişilerle, kendilerine güvendiği için çalışmakta sakınca 
görmezler. Ama kendileri de çoklu yönetimde deneyim sahibi de-
ğildirler. Bu durumda aslında kaçınabilecek hatalar deneyimlerden 
yoksun olunması sebebiyle tekrarlanmış olur. Deneme ve yanılma, franchising ‘i öğrenmenin en 
pahalı bir yoludur.

Bütçe
Franchising, işinizde hızlı büyüme için düşük maliyetli bir araç olarak yorumlanabilir. Ancak bu 
büyümenin doğru olabilmesi için masrafsız yeni yatırımsız gerçekleşmesi mümkün değildir. 
Franchising’e başlamak için yeni franc-hisorların, stratejik planların, işletme el kitaplarının, 
eğitim sistemi ve pazarlama malzemelerinin geliştirilmesi için genellikle zamanı ve kaynakları 
bütçelemeleri gerekir. Sözleşmelerin yapılması, belgelerin hazırlanması ve gerekli kayıtların 
yapılması için yasal giderleri karşılamak durumundadırlar. Ayrıca, muhasebe, basım, yolculuk 
vs giderleri de olacaktır. Franchise pazarına yatırım yapmaları ve franchise organizasyonunu 
kurmak için para harcamaları gerekir. Sadece ayaklarını ıslatacak kadar suya girmek isteyenler 
için Franchisinge yapılan yatırım küçük olacaktır. Ancak daha derin sulara dalmak isteyenler için 
giderler çok yüksek olabilir.

İlk Franchise Satışı
Franchising’deki en büyük hatalardan biri, franchisor, franchise satışlarını başlattıktan kısa bir süre 
sonra ortaya çıkabilir. Yeni bir franchise programının geliştirilmesi için 20.000 -200.000 $ harcadık-
tan sonra, franchisorlar genellikle hemen satmaya hazır hale geldiklerini düşünürler. Ve elinde be-
lirlediği rakamları hemen verecek olan adayları kapısında gören franchisor yapmış olduğu yatırım-
ları hemen geri alabilme duygusu ile aday seçimi konusunda hassas davranmadan kendi belirlemiş 
olduğu franchise normlarını önemsemeden yapacağı satışlar ilk zamanlarda sıkıntı yaratmasa bile 
daha sonraları için ciddi tehditleri beraberinde getirir. Bu ilk franchise satışları, gelecekteki büyük 
satışların önünü kesebilir. Bir franchise sürecinde ve marka için franchiseelere kaliteli olmasından 
daha önemli bir şey yoktur. İyi olan franchisor’lar işe yüksek standartlarla başlarlar ve bu kaliteli 
franchisee-lerin gelecek yıllarda markalarının başarısında önemli rol oynayacaklarını bilirler.

Franchisee başarısı
Yeni franchisorlar tarafından yapılan en ironik hatalardan biri belki de Franchisingin en önemli 
ilkesini tam olarak anlayamamalarıdır. Franchiseeleri başarılı olmayan sistemler başarısız olurlar. 
Bir başka deyişle ise Franchiseelerinin başarılı olmasını sağlarsan, franchisor olarak sen de başarılı 
olursun. Genç franchisor’lar işlerini ne kadar hızlı büyütebileceklerine odaklanırlar, aslında odak-
lanmaları gereken franchisee’lerinin başarılı olmalarını nasıl sağlayacaklarıdır. Başarılı Franchise-
eler daha fazla telif hakkı öderler, daha az desteğe ihtiyaç duyarlar, büyük halkla ilişkiler sağlarlar, 
kendileri için daha fazla franchise alırlar ve markayı yeni Franchiseelere doğru olarak tanıtırlar. 
Başarısız olanlar ise daha az öderler ve büyümeyi ve satışı güçleştirirler. Franchisingin en büyük 
gücü yatırım sermayesi ihtiyacı ile kısıtlanmadan büyük çapta büyüme yeteneğidir. Franchiseele-
rinizi destekleme yeteneğinizin kapasitesini veya yeterliliğini göz ardı ederek hızlı satış yapmaya 
yeltenmek muhtemelen başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Hâlbuki franchisee nin başarısı için her 
türlü desteği sağlayan onun yanında olan franchisorlar sistemin başarısı için yatırım yaptıklarının 
bilincinde olanlardır. Başarınıza odaklanırsanız başarı kendiliğinden gelecektir.

business.Different management team. Different philosophy. 
Different markets. Different investment. Different training 
requirements. And also different competitor. Copy of the 
leader’s strategy is not a strategy. It can be disastrous.

Operation
New franchisors have similar thoughts or practices. Already 
they are conducting a business successfully. Entrepreneurs 
who are related with this business, they have so many 
wealthy resources. Also they are self-confi-dent people. They 
find it difficult in increasing capital. They don’t want help, 
when set up their business successfully.

So how will franchise create difference for them?
Franchisor has to be expertise in different Franchising areas. 
Strategic planning, institutional development, financial 
analysis, preparation of franchise agreements, documents 
and operations manuals, training, franchise marketing 
and franchise sales and so on. Franchisors usually rely on 

internal resources. The lawyers and consultants that are not qualified or knowledgable about 
the franchising system may be chosen because of the trust that the franchisor has in them. But 
they do not have experience in multi-faceted management. So mistakes can be easily repeated. 
Experiment and mistakes are the most expensive way for learning franchising.

Budget
Franchising can prepare your business for rapid growth as a low-cost tool. However, the 
realization of this growth is not possible without the new investment cost. New franchisor, 
to start a Franchising, needs to know strategic plans, prepare operating manuals, marketing 
materials for the development of the educational system and budgeting time and resources. 
Contracting, preparation of documents and records required to be obliged to meet legal 
expenses. Moreover, accounting, printing, travel expenses, etc. You need to set up a franchise 
organization to invest in the franchise market and spending the money. The investments 
for the small investors will be less but for the ones who wwant to swim in deep seas, the 
investments may be very high in numbers.

Sale of First Franchise
One of the biggest mistakes in franchising is when franchisor takes a short time after starting 
the sales to franchises. For the development of a new franchise program , After spending $ 
200,000-20000, franchisors think that we are ready to sell them. 
And when the franchisor sees the potential franchises who are willing to give the numbers 
he is asking for they immediately make the deal without thinking about the future problems. 
First franchise sales can cut the large sales for future. For a franchise brand in the process, 
nothing is more important than being qualified for the franchise. High standards and working 
with a good quality franchisor. Franchisee knows in the coming years will be an important 
role in the success of brands.

The success of the franchisee
Perhaps the most ironic one of the mistakes made by the new franchisor is that they can’t 
understand fully the most important principle. A system which don’t have successful 
franchisees will fail. In other words, if you have successful franchisees, you will be successful 
as a franchisor. Young franchisors focus on the how fast growing their business, but in fact 
they should need to focus on how to create successful franchisees. 

Successful franchisees pay more fees to provide great public relations, they receive more 
franchises and brand themselves and they introduce their brand correctly to the new 
investors. Also who pay less, their sales and growth could be difficult. Franchising is the 
greatest power is the ability to grow on a large scale without being restricted by the need for 
investment capital. Whereas, the success of the franchisee for the franchisor provides all the 
necessary support, they know that they have to invest in for success. If you focus on success, 
success will follow you automatically.
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Meslek hayatına İstanbul Dedeman Otel’de başlayan Mutlu Köktürk, yurt içi ve yurt dışında başarılı 
firmalardaki yöneticilik kariyerini, Chinabloom Restaurant ile üst düzeyde sürdürüyor. Modern bir 
Uzak Doğu restaurant konsepti ile hizmet veren Chinabloom, 2018 yılından bu yana şube sayısını 
ve marka bilinirliğini hızla artırarak yeni hedeflerine doğru ilerliyor. Chinabloom Restaurant’ın 
kurucu ortağı Mutlu Köktürk ile Franchise modeli hakkında konuştuk. 

Mutlu Köktürk began professional life at the Istanbul Dedeman Hotel,continued his 
managerial experience working with successful companies both abroad and here and now 
continues at the head of the Chinabloom Restaurant which offers a Modern Far Eastern 
concept. Since 2018 Chinabloom continues to increase its number of branches as its name 
becomes well known and it moves forward to its goals.We talked with Mutlu Köktürk about 
the Chinabloom Restaurants and its Franchise model.

MUTLU KÖKTÜRK:
“FRAnchISE AlAn YATIRIMcIlARIMIZI 
ORTAklARIMIZ OlARAk kABUl EDiYORUZ.”  
”WE SEE THE INVESTORS WHO TAKE OUT A
FRANCHISE WITH US AS OUR PARTNERS.”

BAŞARI ÖYkÜlERi • SUccESS STORIES
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Mutlu Köktürk: Ankara’da 1970 yılında doğdum. İlkokul ikinci sınıfta babamın gö-
revi nedeniyle İstanbul’a taşındık. Bu sebeple ilkokul, ortaokul ve liseyi İstanbul’da 
okudum. Üniversite eğitimimi Hacettepe Üniversitesi Turizm ve Otel Yöneticiliği bö-
lümünde tamamlayarak meslek hayatına atıldım. Sekiz yıl İstanbul Dedeman Otel’de 
ön büro bölümünde çalıştım ve askerlik nedeniyle ayrıldığımda Ön Büro Müdürü 
pozisyonundaydım. Askerlik sonrası kariyerime, İstanbul Kervansaray Otel’de Genel 
Müdür olarak devam ettim ve iki senenin sonunda Amerika’dan aldığım iş teklifi ile 
18 aylık bir süre için Miami Marriott Villas at Doral tesisinde çalıştım. Türkiye’ye dön-
dükten sonra, şu an The Marmara Şişli Hotel olan Conti Hotel’de Genel Müdürlük 
yaptım ve 1,5 sene sonra yine Amerika’ya giderek Showtime LLC firmasında Operas-
yon Müdürlüğü görevini üstlendim. Sonrasında İsviçre merkezli uluslararası yatırım 
firması Korfert AG’de İş Geliştirme Direktörlüğü ve Aysu A.Ş.’de genel müdürlük 
pozisyonlarında bulundum. 2018 yılında üniversite arkadaşım Suat Kantarcıoğlu ile 
Chinabloom Restaurant’ın ilk şubesini Ankara Galleria AVM’de açarak Uzak Doğu 
mutfağında oldukça iddialı ve yeni nesil bir marka yarattık. Halihazırda firma ortağı 
olarak görev almaktayım.

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?
2018 yılında kurulan Chinabloom, modern bir Uzak Doğu restaurant konseptidir.  
Menümüzde Çin, Japon, Tayland yemeklerinin yanı sıra zengin Sushi çeşitleri mev-
cuttur. Ankara Maidan Yaşam Merkezi’nde ikinci şubesini 2019 yılında açan Chinab-
loom, 2021 yazında üçüncü şubesini de Bodrum’da açmıştır. Dördüncü şube için 
Ankara’nın gözde bir AVM’si ile anlaşma sağlanmış olup yeni restaurantımızın Eylül 
2022’de açılması planlanmaktadır. 

Firmanız Franchise vermeye ne zaman ve nasıl başladı?
Firmamız Franchise vermeye 2019 yılında Maidan şubemiz ile başlamıştır. Açılacak 
olan dördüncü şubemiz de Franchise olacaktır. Amacımız Franchise sayımızı arttıra-
rak Türkiye genelinde hizmet vermektir. Bu açıdan ilk etapta hedef illerimiz İstanbul, 
İzmir ve Antalya’dır. 

Kaç şubeniz ve çalışanınız var?
Halihazırda 3 şubemiz ve 45 çalışanımız var.

Franchise verdiğiniz-vereceğiniz kişilerde aradığınız standartlar nelerdir?
Franchise vereceğimiz kişilerin sektöre ilgi duyan, işin başında olmayı arzulayan ve 
vizyonumuzu uygun kişiler olmasını tercih ediyoruz.

Sizce girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir?
Chinabloom dinamik ve yeniliklere açık bir markadır. Uzak Doğu yemekleri özellikle 

Will you please briefly introduce yourself?
Mutlu Köktürk: I was born in Ankara in 1970.When I was in the second class of Primary 
School because of my father’s duty we moved to Istanbul.Consequently I effected my 
Primary,my Middle and my Lise studies in Istanbul.My University education was effected 
at Hacettepe University in Tourism and Hotel Management and immediately after 
completing that I began my professional life.I worked in the front offices of the Dedeman 
Hotel I worked there for eight years and when I had to leave there to effect military service 
I was in the position of front offices Manager.When my military service was completed I 
continued my career at the Istanbul Kervansaray Hotel as General Manager after two years 
there in answer to a proposition from America for 18 months I worked at the Miami Marriott 
Villas at the Doral Facilities.When I then returned to Turkey I held the position of General 
Manager of the Conti Hotel(today known as the Marmara Şişli Hotel) I was there for one and 
a half years then again went to America when I took the position of Operations Manager 
at the Showtime LLC company.Then I held the position of Director of Work Development 
at the Swiss based Korferti investment company and I held a managerial position at Aysu 
A.Ş.Then in 2018 together with my friend from University Suat Kantarcıoğlu we opened 
the first Chinabloom Restaurant in the Ankara Galleria Shopping Center there we offer 
Far Eastern food and have created quite a pretentious new generation brand.Presently my 
position is of partner in the company.

Will you tell us of the founding and development of your company?
Chinabloom was founded in 2018,it is a modern Far East restaurant concept.Our menu has 
food from the kitchens of China,Japan and Thailand in addition to a very wide assortment 
of Sushi.In 2019 we opened our second branch of Chinabloom in the Ankara Maidan Center.
Our third branch was in Bodrum in 2021 and our fourth will be opened in another foremost 
Shopping Center in Ankara that agreement has been effected and we hope to open in 
September 2022.

When and how did your company first begin to offer franchises?
Our company began to give franchises in 2019 that was the Maidan branch.Our next 
branch,the fourth,will be a franchise.Our goal is to increase the number of our franchises 
throughout Turkey.Our first goals are for  Istanbul,Izmir and Antalya.

How many branches and how many personnel does your company have?
Presently we have 3 branches and 45 personnel

Which are the standards that you expect from the persons
you have given or will give franchises to?
We prefer people who have an interest in this sector who are able to be in charge of their 
business and who share our vision.

Which are the reasons that entrepreneurs choose your company?
Chinabloom is a dynamic brand which is constantly open to innovations.Far Eastern food 
especially Sushi are tastes which are much enjoyed in Turkey.Our clients are of all ages 
from 7 to 70.Foreigners count flavours which come from the Far Eastern kitchen as one of 
their favorites and we believe that these foods will reach the place they deserve in Turkiye.SUAT kAnTARcIOĞlU MUTlU kÖkTÜRk
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What is the average cost of opening premises within your company?
That depends on the features and size of the premises.Stating a definite figure could be 
misleading, however we are able to work out solutions according to the budget of the 
entrepreneur.We never suggest positions which we would not take ourselves or positions 
for which the rent asked is too high.

What kind of support do you give to your franchisees?
We can describe it in this manner:

Correct Choice of Position at the Correct Price;Training;
Obtaining of Key Personnel (Kitchen and sushi experts,  restaurant managers etc);Buying of 
Ingredients; Budget Control;Management;Advertising and Introductory Actions.

How do you check on your Franchisees?
Inspections are regularly effected by our own experienced personnel.The protection of our 
standards,the quality of our service and hygiene are our basic principles.

Why should entrepreneurs take a franchise in this sector?
When a franchise is taken an accumulation of valuable knowledge and experience is 
obtained.We have expertise in the Far Eastern tastes and we are a reputable brand.We 
believe that investors in our brand are our partners and we work together with them with 
the goal of Win-Win.

How do you evaluate the recent point in the sector in Turkey?
In Turkiye even though the food and beverage sector is presently having certain problems 
it continues to be one of the sectors which offers opportunities.We have a world brand.
We have our own population of 85 millions and every year the number of visiting tourists 
increases meaning Turkiye is the correct place for investment.

What must those taking out a franchise from your company
do in order to be successful?
Those taking out our Franchise must realize a very important fact; as soon as they open they 
will not be making a profit.This is the reason that the investor must also have contingency 
funds and we advise those who do not to not enter this type of investment.

Which are your goals for the upcoming period?
Never deviating from our present quality and standards we hope by the end of 2023 to have 
6 branches then in the following 2 years increase that number to 10.

de Sushi, Türkiye’de çok sevilen lezzetler arasında yer alıyor. 7’den 70’e çok geniş bir 
yelpazede müşteri kitlemiz mevcut. Yabancıların da en favori mutfaklarından biri olan 
Uzak Doğu mutfağının Türkiye’de hak ettiği yere geleceğini düşünüyoruz. 

Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak
bir mağazanın ortalama maliyeti nedir?
Bu kiralanacak yerin özelliklerine ve genişliğine göre değişmektedir. Sabit bir rakam 
söylemek yanıltıcı olabilir. Franchise alacak yatırımcıların bütçelerine uygun çözüm-
ler üretebilmekteyiz. Bizim restaurant açmayacağımız bir yere ya da ağır kiralama 
koşullarına sahip lokasyonlara Franchise vermiyoruz. 

Sizden franchisee alanlara ne gibi destekler sağlıyorsunuz?
Sağladığımız destekleri şöyle sıralamak mümkün; kiralanacak doğru yer seçimi ve 
doğru fiyatla kiralama; eğitim; anahtar personel temini (mutfak ve sushi ustaları, 
restaurant müdürü vb.); satın alma; maliyet kontrolü; yönetim; reklam ve tanıtım.

Franchiseelerinizi nasıl denetliyorsunuz?
Denetlemelerimiz düzenli olarak yetişmiş personellerimiz tarafından yapılmaktadır. 
Standartların, hizmet kalitesinin ve hijyenin korunması temel prensiplerimizdendir. 

Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar?
Franchise almak bilgi birikimi ile oluşturulmuş bir değeri de almaktır. Uzak Doğu 
mutfağında bilgi birikimi ve güvenilir marka olmak çok önemlidir. Biz Franchise alan 
yatırımcılarımızı kendi ortaklarımız olarak kabul ederek “Kazan-Kazan” felsefesi ile 
ilerlemeyi amaç edinmiş bir işletmeyiz.

Sektörün Türkiye’de son dönemde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’de yiyecek-içecek sektörü bazı sorunları olsa da önü en açık sektörlerden 
birisidir. Bununla birlikte dünya çapında markalarımız da var. Seksen beş milyonluk 
nüfusu ve her yıl artan turist sayısı ile Türkiye, her zaman bu alanda yatırım için 
doğru adrestir. 

Sizden franchisee alanların başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekiyor?
Bizden Franchise alanların dikkat etmeleri gereken en önemli husus; restoranı açar 
açmaz para kazanmaya başlayamayacakları gerçeğidir. Bu nedenle yedek akçe de-
diğimiz yeterli işletme sermayesi olmadan bu tarz bir yatırıma girmemelerini tavsiye 
ediyoruz.  

Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir?
Kalitemizi ve standartlarımızı bozmadan 2023 yılı sonunda şube sayımızı 6’ya çıkart-
mayı ve sonraki 2 yıl içinde de bu sayıyı 10’a yükseltmeyi amaçlıyoruz. 
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Çocukların yaş grupları ve sosyalleşmelerinde büyük etkisi olan oyun grupları üzerine çalışan 
AfacanPark, Pandemi sürecinde başladığı yeni bir Franchise konsepti ile dikkatleri üzerine çekiyor. 
Afacan Park Yeşil Nesil Kafe projesini geliştiren firma,  çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda, 
günlük fiziksel aktivitelerini yerine getirebilecekleri oyunları sunarken, aynı derecede güvenli ve 
sağlıklı gıdalar ile aileleri buluşturmayı hedefliyor. AfacanPark Yönetim Kurulu Başkanı İlker Yeniev ile 
yeni Franchise konseptleri hakkında konuştuk. 

Afacan Park works on play groups where children spend time together the play groups are 
divided according to age and they learn to socialize. However during the Pandemic it began 
work on a different Franchise concept one which is drawing a great deal of interest. So this was 
the manner in which the Afacan Park Yeşil Nesil Cafe (the Green Generation Cafe ) project was 
developed by the company,while children enjoy their daily games based on physical activities 
in safe healthy surroundings at the same time we wish their families to be able to enjoy food 
which is safe and healthy. These where the details the Afacan Park Chairman of the Board İlker 
Yeniev gave to us as we talked together.

İLKER YENİEV: “GElEcEk nESlE FAYDAlI 
BiR FRAnchISE kOnSEPTi GEliŞTiRDik.”
İLKER YENİEV: “WE HAVE DEVELOPED A 
FRANCHISE CONCEPT WHICH WILL BE OF USE 
TO THE NEXT GENERATION.”
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
İlker Yeniev - AfacanPark Yönetim Kurulu Başkanı: AfacanPark olarak 2007 yılından 
bugüne, çocukların yaş grupları ve sosyalleşmelerinde büyük etkisi olan oyun grup-
ları üzerine çalışıyoruz.  Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, başarılı, sağlıklı 
ve özgüvenli bireyler olarak hayata hazırlanmalarının ne kadar önemli olduğunun 
farkındalığı ile projelerimize ülkemizde ve yurt dışında devam ediyoruz. Genel mer-
kezimiz ve imalat fabrikamız Aydın-Merkez’de bulunuyor. Ayrıca bir müdürlüğümüz 
de İngiltere’de faaliyet gösteriyor. Profesyonel ve deneyimli personellerden oluşan 
ekibimiz, büyük bir çalışma ağı ile müşterilerimize daha geniş yelpazede ürün ve 
hizmet sunuyor. AfacanPark, güler yüzlü, alanında uzman, eğitimli satış ve teknik 
personeliyle müşterilerinin güvenini kazanarak öz sermayesini geliştirmiş ve sek-
tördeki saygıdeğer yerini kazanmıştır. Her zaman en uygun fiyat ve en kaliteli ürün 
politikasıyla müşterilerimize en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. 

Firmanız Franchise vermeye ne zaman ve nasıl başladı? Kaç şubeniz bulunuyor?
Son üç yıldır Franchise ile ilgili müşterilerimizden çok fazla talep almaya başlamış-
tık. On beş yıldır, anahtar teslim oyun parkı imalatı ve kurulumu yapıyorduk. Diğer 
yandan, ülkemizde Franchise sektörü hızla büyüyordu. Biz de kendi sektörümüzde 
bu alanda büyük bir boşluk olduğunu düşünerek kararımızı verdik. Franchise altyapı 
çalışmalarımızı 2020’nin ilk yarısında tamamladık ve aynı yıl içerisinde  ‘’Soft Play 
Oyun Alanı İşletmeciliği’’ olarak ilk Franchise şubemizi İstanbul’da, ikinci şubemizi 
ise Gaziantep’te açtık. Şube açılışlarımızın hemen ardından Pandemi süreci başladı. 
Bu süreç dolayısıyla durgunluk oluşsa da bizler, Franchise departmanımızı genişletip 
çalışmalarımıza devam ederek, çocuklarımıza faydalı olabileceğimiz bir Franchise 
konsepti daha geliştirdik. Elbette bu şekilde karar almamızda Pandeminin büyük 
etkisi oldu. 
Son yıllarda gıdalarda olan değişiklikler, tarım alanlarının azalması ve bunlara ek 
olarak çevreye verdiğimiz zararları düşündüğümüzde, gelecek neslimiz olan çocuk-
larımıza daha iyi bir dünya bırakmak için iyi bir şeyler yapma ihtiyacı duyduk. Bildi-
ğiniz gibi endüstrileşme ile birlikte ortaya çıkan çevre problemleri birçok sektörde 
işletmelerin çevreye en az zarar verecek uygulamaları benimsemelerini zorunlu 
hale getirmiştir ki, birçok sektör artık “sürdürülebilir” uygulamalara geçmektedir. 
Her üç öğünden birinin dışarıda yenildiği ülkemizde, biz de gıda atıklarının komposta 
dönüşeceği, çevreye zararlı hiçbir ürünün kullanılmayacağı, menüsünün mevsimin-
de çıkan sebze ve meyvelerle hazırlandığı, yerel gıda üreticileri ile çalışarak hem 
yerel ekonomiye hem de karbon ayak izini azaltmaya katkıda bulunacak çevre dostu 
bir proje geliştirdik. AfacanPark, çocukların sıkılmadan güvenli ve sağlıklı bir or-
tamda günlük fiziksel aktivitelerini yerine getirebilecekleri oyunları sunarken, aynı 
derecede güvenli ve sağlıklı gıdalar ile aileleri buluşturmayı hedeflemiş ve “çiftlikten 
çatala” prensibiyle çalışan Afacan Park Yeşil Nesil Kafe projesini geliştirmiştir. Bizler 
sadece fiziksel hareket etmemizin yetersiz olduğunu, bununla birlikte sağlıklı ve gü-
venli gıdalarla beslenmemiz gerektiğine inanıyoruz.

Franchise verdiğiniz-vereceğiniz kişilerde aradığınız standartlar nelerdir?
Kişisel hedefler, doğru sektörü seçip seçmiyor olmaları, bu sektöre ne kadar yatkın 
oldukları ve ne kadar zaman ayırabilecekleri gibi sorular bizim için olduğu kadar 
Franchisee adayları için de önem taşıyor.  Biz de görüşmelerimizi buna göre yapıyo-
ruz, çünkü AfacanPark için öncelik kazanç değil, doğru iş ortakları ile uzun vadede 
doğru işler yaparak birlikte kazanmaktır. 

Will you please introduce yourself?
İlker Yeniev-Afacan Park Chairman of the Board: From our founding in 2007 up to the 
present we are working on children’s  play groups the games are according to age groups 
and this helps them considerably in learning to socialize.We know that children are 
the   guarantee of the future and are aware just how important it is to bring them up to 
be successful,healthy and self confident and so we are continuing with our project both 
domestically and abroad.Our Central and our products factory are in Aydın.In addition we 
also have a Management in England.Our team is composed of professional and experienced 
people,we have a wide network which works with clients who are able to obtain products 
and service from our team.Afacan Park has a smiling faced personnel,they are specialists 
in their own fields,educated in sales and techniques and with such qualities that people 
feel confident with them which has won great respect for them.We always work to supply 
clients with the best quality of goods at the best prices while giving them the best service 
this is always our policy.

When and how did your company begin to offer Franchises? How many 
branches do you have?
For the last three years   we have been approached by more and more people.For fifteen 
years we have been giving ‘turn the key’service for play park products and formation.On 
the other hand in our own country by the Franchise system we rapidly increased.We made 
our decision because we realized there was a big void in this sector.We completed the 
founding of our Franchise system in the first half of 2020 and in the same year ‘ Soft Play 
Games Places Management’.Our first Franchise branch was in Istanbul,the second was in 
Gaziantep.Immediately after their opening the Pandemic began and a void  appeared but we 
spent that time enlarging our Franchising structure and also developing our new Franchise 
project of helping children to be prepared for life.The Pandemic had of course much to 
do with making the decision. Over the last years we have seen the changes in food,the 
reduction in harvesting land and also rise of the climate problem.This was why we took the 
decision to try to help our children for a better future world.As you are aware along with 
industrialization many climate problems arose however now in many sectors production is 
effected in a manner that least destroys the climate they are in fact obliged to follow this 
rule. We are a country where people are used to eating out at least once every three days,so 
we developed an environmental project-food scraps are turned into compost,no product 
which harms the environment is to be used,on the menu the vegetables and fruit of each 
season are used and we work with local food producers which helps the local economy and 
also reduces the carbon footprint. In Afacan Park the children can play and not be bored 
and can have games of physical activity in a safe and healthy environment and we added 
the Afacan Park Yeşil Nesil Cafe project as we believe only physical activity is not enough 
additionally healthy and safe food must be eaten.

Which are the standards you require in the people to whom you have given 
or will give Franchises to?
They must have personal goals, able to choose the right sector, they must feel close to this 
sector and able to estimate how much time they can spend on it these answers are of great 
importance to us as they are to the Franchise candidate.We hold our meetings with them 
accordingly because Afacan Park isn’t simply to make money it’s to work with the right 
people on a long term correct project which will eventually bring gains to us all.
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Which do you believe are the reasons investors choose your company?
Afacan Park has been in this sector for fifteen years both at home and abroad and its 
projects,its trustworthy actions,the correct kind of price policy for its correctly produced 
goods is a company which has really proved itself.These are among the reasons that 
investors choose our company for.

What is the average cost of opening a shop under your Franchise System?
Bearing in mind the concept and its position it differs between 500 thousand and 2 million 
Turkish Lira.The know how etc the company detailed booklets and the use of name are all 
included.

What kind of support do you give to your Franchisees?
Choosing a correct position,local protectional support,the project and its equipment 
delivery by ‘Turn the Key’,support at the opening,prior training and regular controls all 
aimed at protecting our partners.

How do you checkup on your Franchisees?
We visit once a month on a regular basis,a report is submitted and we hold a meeting with 
our partners should there be anything going wrong we ensure the correct steps are taken 
to correct.

Why should investors take Franchises in this sector?
In today’s world families choose for their children as well as for themselves to eat more 
healthy food.Consequently while the children are enjoying themselves in the open air the 
grownups also wish to enjoy themselves.Our new investors wish to achieve such a project 
and know that it will give enjoyment to grown ups and children alike.We also believe 
investors will be happy with this income which it supplies.

How do you evaluate the position the sector 
has come to in Turkey recently?
In our country the Franchise chain has more than 1500 positions a first in  Europe,and with 
the franchise more than 250 cafes have opened,together with our Fast Food restaurants our 
brand has become a searched for one both at home and abroad which is of course a matter 
of pride to us.We can state the same thing for our Soft PlayGroup because we are presently 
receiving orders from many countries and we are working at full speed.

What should those who take Franchises from 
you do in order to be successful?
We have held the interviews and discussions and as we and they believe that a mutually 
correct choice has been made it remains only for them to constantly be in charge and able 
to take care of their project and give all their energy to it.

Which are your future goals?
We wish to maintain our position as leader of the Soft Play Games production in our 
country,we wish to carry that leadership all over the world and in the Franchise sector have 
10 branches by the end of 2023 and in five years to have thirty.

Sizce girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir?
AfacanPark, on beş yıldır içinde bulunduğu sektörde yurt içi ve yurt dışında gerçek-
leştirdiği projelerle, özverili çalışmaları, kaliteli ve sağlıklı ürünlerini uygun fiyat 
politikası ile sunmasıyla, kendini bu sektörde kanıtlamış bir firmadır. Tüm bunlar, 
girişimciler tarafından tercih edilmemizin baş nedenleri arasındadır. 

Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak
bir mağazanın ortalama maliyeti nedir?
Konsept ve mekânlara göre değişkenlik gösterse de bu rakam 500 bin lira ile 2 mil-
yon arasında değişmektedir. Rakamlara know-how vb. gibi şirket kitapçıkları ve mar-
ka bedelleri dâhildir.

Sizden Franchisee alanlara ne gibi destekler sağlıyorsunuz?
Doğru yer seçimi, bölge koruma desteği, proje ve ekipman, anahtar teslim proje ku-
rulumu, açılış ve eğitim desteği ve açılış sonrası düzenli denetlemeler ile iş ortakla-
rımızın yatırımlarını korumaya yönelik birçok konuda desteğimiz var. 

Franchiseelerinizi nasıl denetliyorsunuz?
Franchiseelerimizi her ay düzenli olarak ziyaret ediyor ve bir rapor oluşturarak iş or-
tağımızla birlikte toplantı düzenliyoruz. İşletme için yanlış giden konular varsa gerekli 
aksiyonların alınmasını sağlıyoruz.

Girişimciler neden bu alanda Franchisee almalıdırlar?
Günümüzde aileler hem çocukları hem de kendileri için daha sağlıklı beslenmeyi 
seçiyor. Bununla birlikte aileler, çocukları eğlenirken kendileri de keyifli vakit geçir-
mek istedikleri mekânları tercih ediyorlar. Yatırımcı adaylarımız yeni hazırladığımız 
projede, ailelerin keyif alarak sağlıklı gıdalar tüketebilecekleri aynı zamanda da ço-
cuklarının neşeyle vakit geçirebilecekleri Afacan Park Yeşil Nesil Kafe konseptinde 
mutlu aileler ve mutlu çocuklar için birer aracı olacaklar. Bunun yanı sıra iş ortak-
larımızın yatırımlarını istikrarlı bir şekilde kazanca dönüştüreceklerine ve yaptıkları 
yatırımdan mutlu olacaklarına inanıyoruz.

Sektörün Türkiye’de son dönemde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ülkemizin Franchise zinciri sayısında 1500’ün üzerinde markayla Avrupa birincisi ol-
ması, Franchise ile Türkiye’de açılan 250’den fazla kafeterya, Fast Food ve restoran 
zincirinin bulunması ve markalarımızın dünyada arananlar arasında yer alması hem 
ülkemiz hem de sektördeki tüm firmalar için gurur kaynağı olmuştur. Soft Play Oyun 
Grupları sektörü için de aynı durum söz konusu diyebiliriz, çünkü şu an AfacanPark 
olarak çeşitli ülkelerden sipariş alıyor ve yoğun bir tempoda çalışıyoruz.  

Sizden Franchisee alanların başarılı olması için nelere dikkat etmesi gerekir?
Franchise almak isteyenlerle yaptığımız ön görüşmelerde, kendileri için doğru sek-
törü seçtiklerine, yatkınlıklarına ve bu alanın yeteneklerine uygun olduğuna emin 
olduktan sonra geriye, işin başında olmaları, işi benimsemeleri ve her konuya hâkim 
olarak emek ve enerjilerini işletmeye vermeleri kalıyor.

Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir?
Soft Play Oyun alanları üretim ve uygulamalarında yurt içindeki sektör liderliğimizi 
tüm dünyaya taşımayı ve Franchise sektöründe 2023 yılı sonuna kadar 10 şubeye, beş 
yıl içinde de otuz şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. 
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Sakarya’da ilk mağazasını 2014 yılında açan Genç Bebe, hizmet kalitesi, markaları ve ürün 
çeşitliliğiyle yurt içi ve yurtdışında bayileri ve satış noktalarıyla ilerlemeye devam ediyor. “İnsanların 
en önemli konfor alanı yaşadığı evidir. Biz de bu yaşam alanlarında en değerli varlıklarımız olan 
çocuklarımıza sağlıklı, kaliteli ve huzurlu ortamlar yaratılmasına bir şekilde vesile oluyoruz,” diyor 
Ali Atalar. Her geçen gün değişen talepler ve alışkanlıklara cevap vermek için sektörde farkındalık 
yaratmayı başaran Genç Bebe’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Atalar ile konuştuk. 

Genç Bebe opened its first shop in 2014 in Sakarya, and continues today always  moving 
forward because of its high quality service, its brands and its choice of products which it shares 
with its dealers and sales points which are situated both inside and outside of our country. 
Ali Atalar states “People’s comfort zones are their homes. We in that home zone wish that 
parents be able to give to their most valuable creation, their children, healthy, good quality 
and comfortable living quarters.” Each day we are approached for totally different needs 
and requests Genç Bebe has successfully been able to make a difference in the sector. We 
discussed this with Ali Atalar who is the chairman of the board.

Ali ATAlAR: 
“hER BÖlGEYE GEnÇ BEBE 
MARkASInI TAŞIMAk iSTiYORUZ.” 
ALİ ATALAR :” WE WISH TO HAVE OUR
GENÇ BEBE BRAND IN EVERY REGION.”
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Atalar: Trabzon, 1979 doğumluyum. Sakarya’da yaşıyo-
rum. Evliyim ve üç kızım var. Çocukluğumdan bu yana iş hayatı beni cezbetmiştir. İlk 
gerçek iş deneyimim olan satış pazarlama alanında şehirden şehre, ülkeden ülkeye 
on iki yıl boyunca gezdim. Hayallerime ise 9 Şubat 2014 tarihinde ilk mağazamı aça-
rak kavuştum. İş hayatımda edindiğim tecrübe, bilgi ve birikimlerle, markamızı, hem 
yurt içinde hem de yurt dışında emin adımlarla büyütmeye devam ediyoruz. 

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?
Bebek, çocuk ve genç mobilyaları sektöründe ürün çeşitliliği ve kalite eksikliğini fark 
ederek, 2014 yılında Sakarya’da faaliyete başladık. Genç Bebe, 9 Şubat 2014 yılında 
ilk Showroom’unu Sakarya Serdivan Asem Mobilyacılar Çarşısı’nda açtı. Hizmet ka-
litesi, markaları ve ürün çeşitliliğiyle beğeni ve güvenirlilik kazanarak, 4’ü yurt içinde 
2’si yurtdışında olmak üzere 6 bayi ve satış noktası ile ilerlemeye devam ediyoruz.

Firmanız Franchise vermeye ne zaman ve nasıl başladı?
Sektörde 2018 yılından bu yana kalite ve ürün çeşitliliğimiz ile adımızı duyurmaya 
başladık. Bir süre sonra yatırımcılardan bayilik ve franchise alma teklifleri ile kar-
şılaşınca “Neden olmasın?” dedik. İlk adımımızı 2020 yılında Makedonya’dan gelen 
yatırımcımız ile attık. Yatırımcılardan bu teklifleri almamızın en önemli nedeni kalite 
ve güvenilirlikle beraber çeşitliliğimizdi. Bizdeki mağazacılık ve pazarlama strateji-
leri etkili oldu ve o bölgede ses getirmeye başlamamız çok uzun sürmedi. Türkiye’ye 
bizleri ziyarete geldiler. Buradaki çalışma sistemimizden etkilendiler. Böylece ardı 
arkası kesilmeyen bir yolculuğa başladık. Şu an yeni projelerimiz ile adım adım 
Franchise tekliflerini değerlendiriyoruz.

Kaç şubeniz var?
Yurtiçinde dört, yurtdışında iki şubemiz var.

Franchise verdiğiniz-vereceğiniz kişilerde aradığınız standartlar nelerdir?
Öncelikle yatırımcı adaylarımızın başvuru yapmış olmaları gerekiyor. Web sitemiz 
üzerinden başvuru formu ve iletişim numarasına ulaşabilirler. Daha sonra fizibilite 
çalışması -lokasyon, mekan ve metrekare, maliyet- yapılarak değerlendirme süreci 
başlıyor. Görüşme için randevu tarihi belirleniyor. Franchise şartlarımız ve işleyişimiz 
hakkında bilgi veriliyor. Çalışma şeklimiz gereği Teminat Mektubu istiyoruz.

Girişimcilerin sizin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir?
Firmamız sektördeki deneyimli kurucumuz tarafından tutku ile oluşturulmuştur. De-
neyimli operasyon ekibimiz yapmış oldukları bayi ziyaretlerinde anında çözüm bul-
maktadır. İdari birimlerimiz sürekli gelişen ürün yelpazemiz ile hizmet kalitemizi en 
iyi şekilde yönetip, tüm ekip arkadaşlarımıza aktarmak için omuz omuza, yoğun bir 
tempoda çalışmaktadır. Ürünlerimizin tamamı belgeli, güvenilir, tesis kalitesi yük-
sek olan, ülkemiz ve dünya standartlarına uygun üretim yapan iş ortaklarımızdan 
sağlanmaktadır. Bağımsız bir şirket tarafından aldığımız “gizli müşteri” hizmeti ile 
ürün ve hizmet kalitemizi sürekli üst seviyede tutmak için raporlamalar yapmakta-
yız. Profesyonel yazılım sayesinde uzaktan erişim ve takip sistemi ile hızlı ve anlık 
raporlara ulaşma imkânı sağlamaktayız. Profesyonel pazarlama yöntemi ile sürekli 
desteklenen kurumsal iletişim alt yapısından faydalanma imkânı sunmaktayız. Mali 
ve hukuki danışmanlarımız her daim bayilerimizin yanındadır.

Will you please briefly introduce yourself?
Chairman of the Board Ali Atalar: I was born in 1979 in Trabzon.I live in Sakarya.I am married 
and have three daughters.From my childhood onwards business life was always of interest 
to me.My first actual job sales and marketing I used to travel from city to city country to 
country I was a traveling salesman for twelve years.My dream was to open a shop and on 
the 9th of February 2014 I realized that dream.With the experience,know how and ability 
I have gained in my business life it has been possible for us to enlarge our brand both 
domestically and abroad in a strong sure manner.

Will you tell us of the founding of the company and how it has developed?
I realized that there was a void,of choice and good quality for baby,child and youth 
furniture. So we became active in Sakarya in 2014.Genç Bebe opened its first showroom on 
the 9th of February 2014 its position was in the Sakarya Serdivan Asem Furniture Market.
With our high standard of quality our brand and the choice of products we offered we 
gained appreciation and   trust so that currently we have 6 dealers and sales positions,4 
within our country 2 abroad and are continuing our forward moving development.

When and how did your Firm begin to give Franchises?
Our name has been noticeable since we began in 2018 the reason being the quality and 
the choice of our products. A short time after our founding we began to have investor and 
franchisor candidates approaching us we asked ourselves “Why not?” Then effected our 
first step in 2020 with the investor from Macedonia.As I said the most important reasons 
for propositions coming to us was our quality our truth worthiness and our selection of 
products.Our shop and marketing strategies soon became known in that part of Turkey.
Those people came to visit us in Turkey.Here they were impressed by our work systems That 
was the commencement and so our nonstop journey began.Currently we are evaluating our 
new projects and Franchise requests.

How many branches and workers do you have?
We have four branches domestically and abroad two.

Which standards do you expect in the people you have given or will give 
Franchises to?
First investor candidates must make their application.They can find applicational forms 
and contact numbers on our website.Then the feasibility work begins -location, premises 
and sq.m.of them and their evaluation .The date for a meeting is arranged. We explain our 
Franchise conditions and our manner of working.We expect a letter of guarantee as to the 
manner of our together working from them.

Why do investors choose your company?
Our company is sectorally experienced and has been passionately set up by its founder.
We have an experienced team which effects visits to branches and are immediately able to 
effect a solution to any problem. Our management ensures that there is an ever increasing 
choice of product while also managing our quality standard and we all work together to 
ensure we are rapidly working shoulder to shoulder. Our products are all certificated, 
trustworthy, effected in quality places and we work to ensure we and our partners provide 

ALİ ATALAR :” WE WISH TO HAVE OUR
GENÇ BEBE BRAND IN EVERY REGION.”
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the high quality that our country and world standards require.We work also with a separate 
company which effects “secret customer” visits it understands maintainence   of high 
quality and we receive reports from them, thanks to our professional software we are able 
to follow from afar with rapid ability to be in contact.We are able to effect professional 
marketing with our system of corporate contact which we had installed and our Financial 
and Legal Consultants are constantly in contact with our dealers.

What is the average price of opening a shop under your Franchise system?
This changes daily due to world inflation per sq.m.it differs from 400 to 500 Euro.
 
What type of support do you give to your franchisees?
They must love the Genç Bebe concept which our own   architects design.The franchisee 
may choose their own building company but our architects must be permitted to check up 
on them.While obtaining supplies for decoration and fittings we are able to advise them 
with economic suggestions from our main company.Once the shop is ready so as to be able 
to progress with strong purposeful steps we share all our experience and know how with 
the investor and their personnel.When the shop is ready for opening we help and support 
with our trained expert team.

How do you check up on your Franchisees?
In our Franchise system we use a few different methods.Of these the most important are 
our own controls which we routinely effect and the “secret customer”method.The most 
important purposes for us is the franchisees productivity,his profitability and his methods 
of ensuring customer satisfaction.On these points we are particularly careful to work 
together with them.We make great effort to ensure that all our sales strategies are passed 
on to them.If from the incoming reports we find that they have weaknesses with some 
actions we give them the needed support to rectify it.

Why should entrepreneurs take a Franchise in this sector?
Peoples comfort zone is their home and we in a manner of speaking are helping them 
to protect their most valuable asset there,their children,so we are helping by making it 
possible that their children have healthy,good quality and comfortable facilities.This is 
what our positive purpose is and we believe that what they observe in our basic attitude is 
what inspires entrepreneurs.

How do you evaluate the position this sector has come to in Turkey?
Our activities cover furniture for the young and for babies in addition to all requirements 
for mothers and babies.We see that with the Turkish and the world pandemic our business 
has enlarged.Every day we receive requests for different items and for different habits and 
we intend to continue along this route displaying our difference.

What must those who have taken franchises from your brand do so as to 
be successful?
Primarily the candidates must effect their work with passion and with a strong motivation.
They must work in harmony with our brand as this is an additional criteria for achieving 
success.

Which are your goals for the upcoming period?
To have our brand well known on the international market while in Turkiye to form a strong 
network from west to east so that we can easily carry our brand Genç Bebe to every
position where there is a need for it.We are well aware of the importance of the Franchise 
system and that is the reason we continue our work domestically and abroad by use of it.

*The brand name Genç Bebe has the meaning of Young Baby.

Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir mağazanın 
ortalama maliyeti nedir?
Bu, gün itibariyle dünyadaki enflasyona bağlı olarak değişkenlik göstermektedir ki 
m2 maliyetleri 400 Euro ile 500 Euro arasında değişmektedir. 

Sizden franchise alanlara ne gibi destekler sağlıyorsunuz?
Genç Bebe’nin tutkusunu ve konseptini yansıtan mimari yapımızın uygulanması zo-
runludur.  Mimarlarımızın çizeceği proje yine mimarlarımızın denetleyebileceği, siz-
lerin seçebileceği taşeronlarla uygulanabilir. Dekorasyon ve demirbaşların tedarik 
edilmesinde ana firma olarak ekonomik çözümler konusunda tavsiyelerde bulun-
maktayız. Mağaza hazırlandıktan sonra işletmesinde emin adımlarla ilerleyebilme-
si için, yatırımcımız ve personeliyle tüm bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak gerekli 
eğitimi veriyoruz. Mağaza faaliyete geçtiğinde konusunda uzman eğitimli personel 
desteği sağlıyoruz.

Franchiseelerinizi nasıl denetliyorsunuz?
Franchise sisteminde farklı denetim yollarına başvuruyoruz. Bunların en başında 
belli aralıklarla yaptığımız check up ve Gizli Müşteri sistemi yer alıyor. Bizim için en 
önemlisi bayilerimizin verimliliği, karlılığı ve müşteri memnuniyetini nasıl sağladık-
larıdır. Bu konularda özellikle işbirliği içinde olmaya dikkat ediyoruz. Tüm satış stra-
tejilerimizi, eğitimlerle aktarmaya gayret etmekteyiz. Raporlamalarla zayıf yönleri 
tespit ederek bayilerimize destek olmaktayız.  

Girişimciler neden bu alanda franchise almalıdır?
İnsanların en önemli konfor alanı yaşadığı evidir. Biz de bu yaşam alanlarında en 
değerli varlıklarımız olan çocuklarımıza sağlıklı, kaliteli ve huzurlu ortamlar yara-
tılmasına bir şekilde vesile oluyoruz. Faaliyet alanımız ülkemiz ve ülkemiz sınırları 
dışında hiç bitmeyen bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bize ilham veren de budur. Girişim-
cileri etkilediğimiz en önemli neden bizdeki bu ilhamı görmeleridir.  

Sektörün Türkiye’de son dönemde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Genç, bebek mobilyası ve anne-bebek için tüm ihtiyaçları kapsayan faaliyet alanları-
nın Türkiye ve dünyada pandemi ile birlikte büyüme sağladığını görüyoruz. Her geçen 
gün değişen talepler ve alışkanlıklara cevap vermek için bizler de bu yolda farkındalık 
yaratarak ilerlemeye devam edeceğiz.

Sizden franchise alanların başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir?
Öncelikle işlerini tutkuyla yapacak, motivasyonu yüksek adaylar olmalılar. Marka-
mızla uyum sağlamak ve başarıya ulaşmak için bu önemli bir kriterdir.

Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir?
Markamızı uluslararası piyasalarda duyurmak, Türkiye’de batıdan doğuya güçlü bir 
lojistik ağı kurarak ihtiyaç duyulan her bölgeye Genç Bebe markasını taşımak is-
tiyoruz. Franchise sistemine önem veriyoruz. Yurtiçi ve yurtdışında yeni mağazalar 
kurmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
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“Sağlıklı ve lezzetli ürünleri, nezih mekânlarda, ulaşılabilir fiyatlarla sunmak ve aynı zamanda 
iş ortaklarıyla sürekli iletişim halinde kalarak gelişimlerini sağlamak ve karlılıklarını artırmak” 
misyonuyla faaliyete geçen Maydonoz Döner, “yeni nesil franchise” anlayışıyla hızla büyüyor. 
Farklı kültürlere hitap eden eşsiz soslu lezzetleri, inovatif ürünleri, standart hizmet ve kalite 
anlayışıyla “dünyanın en bilinen döner markası olmak” hedefine ilerleyen Maydonoz Döner ile 
Franchise sistemini konuştuk. 

“Healthy and tasty products,decent premises,offered at affordable prices and in addition 
always in contact with our business partners this is the manner that we increase in size and 
profit more” this is the mission that Maydonoz Doner has started business with “the new 
generation franchising” the brand wishes to become”the best known name in the world doner 
sector.

“MAYDOnOZ DÖnER YEni nESil 
FRAnchISE AnlAYIŞIYlA BÜYÜYOR!”
“MAYDONOZ DONER IS ENLARGING BY THE 
NEW GENERATION UNDERSTANDING OF 
FRANCHISING!”

Maydonoz Döner Franchise direktörü Cuma DAĞLI

FiRMA • FIRM
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Maydonoz Döner’in kısa hikâyesi nedir?
Cuma Dağlı - Maydonoz Döner Franchise Direktörü: Döner sektörüne 2018 yılında 
giren Maydonoz Döner, kısa sürede isminden söz ettiren bir marka olmayı başardı. 
Şu an 2 ülke, 25 şehir ve 75 şube ile yaklaşık olarak ayda 700.000 misafir ağırla-
maktayız. 

Bu kadar kısa zamanda ulaştığınız bu başarının sırrı nedir?
Bizim sistemimizde bayiliklerimizi verenler, mevcut bayilerimizdir. 

Bu ne anlama geliyor? Açıklar mısınız?
Markaların mevcut bayileri, bayi adaylarını ikna eden en önemli unsurdur. Maydo-
noz Döner bayileri para kazanıyorlar ve mutlular. Bu mutluluk ile markamıza re-
ferans oluyor ve bayi adaylarını ikna ediyorlar. Maydonoz Döner olarak bize yatırım 
için gelen bayi adaylarımızı öncelikle mevcut bayilerimize yönlendirir ve markamızı 
onlardan dinlemelerini, bu işin karlılığını ve markamızın merkez yönetim anlayışını, 
bayilerimizden sormalarını tavsiye ederiz. Bayilerimizle görüşen adayların düşün-
celeri olumlu yönde ise yatırım ile ilgili detay konuları konuşmaya başlar ve yatırım 
yapmalarını sağlarız. Bayilerimizin hemen hemen tamamının olumlu referansı söz 
konusudur. Bu nedenle de kısa zamandaki başarının sırrının bayi memnuniyeti oldu-
ğunu söyleyebiliriz.  

Maydonoz Döner ailesinde yer alan bayilerin %90’ı para kazanıyor ve mutlu. Bunun 
en büyük sebebi, doğru lokasyona yatırım yaptırmamız ve sonrasında profesyonel 
operasyon desteği sağlamamızdan kaynaklanıyor. Maydonoz Döner tecrübeli, ayak-
ları yere sağlam basan yatırımcılarının ve yatırımcı adaylarının dertlerini dinleyen, 
onlara yol gösteren ve sorunlarına çözüm üretmek için kaygılanan bir ekibe sahip. Bu 
ekip ile yatırımcılarımıza ve adaylarımıza 7/24 destek sağlıyoruz. 

Yatırımcılarınızdan beklentiniz nedir?
Sadece emek veya sadece sermaye gerektiren yatırımlar vardır. Maydonoz Döner, 
hem sermaye hem de emek gerektiriyor. Maydonoz Döner’e yatırım yapacak kişilere 
ya bizzat işin başında olmalarını ya da yakın çevresinden birilerini işin başına getir-
melerini tavsiye ediyoruz. Döner sektöründe faaliyette bulunmak kolay bir operasyon 
değildir. Maydonoz Döner olarak sistematik ve çok iyi çalışan bir operasyon sistemi 
oluşturmuş olsak da başarının sürekliliğini sağlamak için yatırımcının bizzat takibi 
gerekmektedir. Zincir restoran sektöründeki 15 yıllık tecrübemiz ile adına “işletme 
reçetesi” dediğimiz mutlak başarı sağlayan sistemimizi uygulayacak, Maydonoz 
Döner’in genel merkezi ile uyumlu çalışacak, yaptığı yatırımın karşılığını kısa sürede 
geri almak isteyen ve işi yaparken keyif alacak mutlu yatırımcı adaylarını bekliyoruz. 

Yatırım süreci hakkında bilgi verebilir misiniz?
İlk aşamada detaylı bir şekilde yatırım yapmaya karar veren adaylarımızın iletmiş 
olduğu potansiyel lokasyonlar incelenmektedir. Bu inceleme, bölgede yaşayan kişi 
sayısı, gelir seviyesi, rekabet durumu vb. unsurları içermektedir. İlk inceleme sonuç-
ları olumlu ise sonrasında potansiyel restoranın yerinde fiziksel durumu incelen-
mektedir. Bu incelemede güneş alma durumu, kaldırım genişliği, kolon durumu ve 
benzeri birçok hususa bakılır. Doğru lokasyonda bayilik vererek, yatırımcımızın yatırı-
mını korumak için iki aşamalı ve bu kadar titiz bir inceleme yapıyoruz. 

What briefly is the story of Maydonoz Doner?
We entered the doner sector in 2018 and we were successful in becoming quite quickly a 
brand that people talked about.Presently we are in 2 countries,in 25 cities and have near to 
75 branches resulting in our welcoming, near to 700,000 guests per month.

What is the secret behind such a success in such a short period of time?
Our system is that our existing franchisees are the ones who give the new franchises.

What does this mean? Will you explain it to us?
Our existing franchisees are really the persons who encourage new investors the most. The 
Maydonoz Doner franchisees are earning well consequently are very positive about our 
brand.That happiness is the reference for our brand.When new investors approach us we 
advise them to first talk with our existing franchisees as they need to learn about our brand 
from them we also advise them to talk about the business profitability and our attitude of 
how we at central work with them.When new candidates have held talks with our present 
franchisees and feel positive then we begin detailed discussions and encourage them to 
join us.We can say that almost all of our franchisees give positive replies.So we are able to 
state that the secret of our success in a short time span is the satisfaction of our existing 
franchisees.

Taking a position in the Maydonoz Doner family has resulted in 90% making a profit and 
being happy.The big reason for that is the position of new premises must be correctly 
chosen and that we give professional operation support,Maydonoz Doner has a strong 
and experienced team who discuss all situations that an investor who has his feet on the 
ground wishes to talk about,listen to their worries show them what to do and find a correct 
solution.Our team is available for investors or candidates to support them 7/24.

How much does the investment have to be to join your brand?
We can class the investment amount as covering the costs of the building,the fittings the 
first products for the new branch and the cost of the Franchise.According to the size and 
the condition of the premises the price changes however we can say that for the gas,the 
electricity the cement for the walls,the paint etc.a figure of approximately 250.000TL is 
needed.For the kitchen equipment,the non rusting utensils,the fire protective systems 
and the equipment for advertising needs near to 550.000TL.The cost of what we call the 
“opening packet”which means the products which will be sold in the first 15 days,the 
service utensils and the uniforms needs 150.000TL.A one time only payment of 75.000TL 
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payment for the franchise and any unexpected expense the calculation of the price of 
opening a restaurant under Maydonoz Doner is 1,100.000 TL.The size of the premises can 
result in a 10% up or down difference.

Great, but in how long a time period can an
investor effecting this investment see return of capital?
Maydonoz Doner has an average goal of a 15% net profit.If the investors manage and work 
in   total compliance with the standards our brand requires and effect a careful expense 
control profit can rise to 17-18%.Should any of our investors not be able to keep a strong 
control of expenses then the investors will be seeing a profit of 10-12%. If we summarize 
for investors in Maydonoz Doner the average time taken for return of capital is 15 months.
Some of our investors are able to decrease that period even to 10 months but with some it 
can take as long as 24 months.

What do you wish to say about the future for Maydonoz Doner?
Our brand is a restaurant chain which set out on a mission to offer”healthy and tasty 
food,in decent surroundings and at affordable prices while at the same time always 
being in contact with our partners so that the business and the profits can enlarge.”While 
we are effecting our work we also have the goal to “introduce to different cultures our 
unbeatably delicious sauced food,to offer innovative products while always maintaining 
our high standards of service and quality so that we shall become the best known name 
in the world doner sector.”Maydonoz Doner will maintain its values and with its “new 
generation franchising” have happy,content workers and franchisees while at the same 
time becoming the restaurant chain which pays the most tax in Turkey,this is how we shall 
continue our journey.

Lokasyon ne kadar doğru olur ise kazanç da aynı oranda artıyor, yatırımcılarımız 
para kazanıyor ve yaptığı işten keyif alıyor. Lokasyonun fiziki olarak onayı verildik-
ten sonra ise mimar arkadaşımız mağazanın detaylı inşaat ve demirbaş projelerini 
çizerek maliyet çalışmasını yapıyor. Ödeme planı belirlendikten sonra ise sözleşme 
imzalanarak inşaata ve demirbaş üretimine başlanıyor.  Yaklaşık olarak 1 ay gibi süre 
içerisinde de mağazamız misafir karşılamaya hazır hale getiriliyor. 

Yatırım için ne kadarlık bir maliyetle katlanmak gerekiyor?
Yatırım maliyetlerini inşaat, demirbaş, ilk ürün ve Franchise bedelleri olmak üzere 
sınıflandırabiliriz. Mağazanın durumuna ve büyüklüğüne bağlı olarak değişmekle 
beraber doğalgaz, elektrik, duvar alçı boya vb. işlemler için ortalama olarak 250.000 
TL gibi bir rakama ihtiyaç duyulmaktadır. Mutfak ekipmanları, paslanmazlar, yangın 
sitemleri, reklam ekipmanları gibi demirbaşlar ise yaklaşık olarak 550.000 TL tut-
maktadır. Açılış paketi olarak isimlendirdiğimiz satışa sunulacak 15 günlük ürünler, 
servis malzemeleri, kıyafetler vb. için ise 150.000 TL’ye ihtiyaç duyulmaktadır. Bir 
defalık olarak alınan 75.000 TL’lik Franchise bedeli ve görünmez giderler de dikkate 
alındığında yaklaşık olarak 1.100.000 TL’lik bir yatırımla Maydonoz Döner restoranı 
açılabilmektedir. Restoran büyüklüğüne göre yatırım tutarlarında aşağı veya yukarı 
yönlü %10’luk değişiklik olabilmektedir. 

Peki, bu yatırımı yapan yatırımcı yatırımın karşılığını ne kadar zamanda alır?
Maydonoz Döner, ortalama olarak %15 net karlılık hedefi ile çalışmaktadır. Yatırım-
cılarımız restoranını standartlara uygun işletir ve titiz bir gider kontrolü yapabilirse 
karlılık oranı %17-18’lere kadar yükselmektedir. Titiz gider kontrolü yapamayan yatı-
rımcılarımızın restoranlarında ise karlılık %10-12 arasında değişmektedir. 
Özetlemek gerekirse Maydonoz Döner yatırımı yapan bayilerimizin yatırımlarının 
geri dönüş süresi ortalama olarak 15 aydır. Bazı yatırımcılarımızın yatırım geri dö-
nüş süreleri 10 aya kadar düşebilirken bazı yatırımcılarımızda bu süre 24 aya kadar 
çıkabilmektedir.  

Maydonoz Döner’in geleceği için neler söylemek istersiniz?
Maydonoz Döner, “sağlıklı ve lezzetli ürünleri, nezih mekanlarda, ulaşılabilir fiyatlar-
la sunmak ve aynı zamanda iş ortaklarıyla sürekli iletişim halinde kalarak gelişim-
lerini sağlamak ve karlılıklarını artırmak” misyonuyla faaliyete geçen bir restoran 
zinciridir. Bu amaçla faaliyetlerini sürdürürken “farklı kültürlere hitap eden eşsiz 
soslu lezzetleri, inovatif ürünleri, standart hizmet ve kalite anlayışıyla dünyanın en 
bilinen döner markası olmak” hedefindedir. Değerlerine sahip çıkarak “yeni nesil 
franchise” anlayışıyla, mutlu çalışanlar ve bayileriyle Türkiye’nin en çok vergi ödeyen 
restoran zinciri olma yolunda büyümeye devam edeceğiz. 

FiRMA • FIRM
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Dondurmanın geçmişi milattan önceye kadar gidiyor. Dağdan kar getirip bal ve 
meyveyle karıştırırlarmış, yazın iyi gidermiş. Haliyle maliyeti yükseldiği için yük-
sek tabakaya mahsus bir zevkmiş. Çinliler, İranlılar, Yunanlılar da yaparmış ama, 
bugünkü formatına Romalılar getirmiş. İtalya’dan 16. yy da Fransa’ya, 17. yy da 
İngiltere’ye, 18.  yy da Amerika’ya geçmiş. 19. yy da halkın alabileceği fiyatlara in-
miş. 1930’larda Amerikalılar ustalık gerektirmeyen, havayla şişirilmiş, yumuşak ve 
çok ucuz makine dondurmasını bulunca fast food ile birlikte yayılmış. 

Bugün dünyada dondurmada İtalyan ve Amerikan tarzı yarışıyor. Endüstriyel 
dondurmanın ambalajlı, gastronomi ve ev olmak üzere üç farklı pazarı var, Algida 
üretimde, McDonald’s tüketiciye satışta lider. Sektörün oyuncuları büyük olunca 
reklam bütçeleri de büyüyor, tüketimi yönlendiriyor, hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. 

Türkiye’ye dondurmanın gelişi yeni sayılır. Maraş’ın salep ve keçi sütüyle yapılan 
koyu dondurması üstün lezzetiyle sarayda sevilmiş, fesli ve atraksiyonlu sunumu, 
sade ve kakaolu çeşidiyle Türkiye’ye yayılmış. İtalyan tarzı dondurma Balkanlardan 
gelmiş, İstanbul’dan başlayarak “Roma dondurması” adıyla satılmış. Hemen her 
yörede yazları çalışan irili ufaklı dondurmacılar var, eskiden hepsi kendi yapardı, 
şimdi endüstri gelişti, çoğu hazır alıyor. Her işte olduğu gibi, bu işte de “Premium” 
ve “Standart” ayrımı var, her yörede az sayıda meşhur, usta işi, pahalı dondurmacı 
ve çok sayıda sıradan, ucuz dondurmacı var. 

The history of icecream dates from before A.D. Ice was brought from the mountain,mixed 
with honey and fruit and was great in summer.However it was expensive to make 
consequently it was a product special to high society. The Chinese, the Iranians and the 
Greeks all made it but the format which we know today was brought by the Romans.From 
Italy to France in the 16th century, to England in the 17 th century and to America in the 18th 
century. By the 19th century the price of production had decreased so that the man in the 
street could afford it.In 1930, America introduced a cheap icecream making machine and 
by a method which needed no mastery the air blown icecream was made the sale of that 
spread along with fast food.

In todays’ world the Italian type and the American type of icecreams compete.Industrial 
icecream appeals to 3 different markets wrapped,gastronomical and home.Algida is the 
largest producer McDonald’s is the sales leader.When players in the sector are large their 
advertising budget enlarges,they direct consumption and nothing is as it was before.
The coming of icecream to Turkey is relatively new. Because of its taste the Maraş type 
made from ‘salep’and goats milk was greatly enjoyed in the palaces and with the added 
attraction of the costume and the fez its selling spread throughout Turkey.It was made in 
both plain and chocolate. The Italian type of icecream came from the Balkans,started in 
Istanbul and was sold under the name of “Roman Icecream”.In almost all regions of Turkey 
there are large and small icecream shops. Formerly they all made their own,now that the 
industry has spread most buy it ready made. As in every profession there are ‘Standard’ and 
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Uzun yıllar dondurmacılık işi bu formatta gitti. İnsanlar akşam yürüyüşe çıkınca 
dondurmacının önünde kuyruğa girdi, iyi dondurma yapan yazın para kazandı, kı-
şın kapadı veya turşu sattı. Ama artık markalı kafelerde sosyalleşme dönemine gir-
dik, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sevdiği ürün için taa bilmem nerelere gitme 
devri bitti, insanlar sevdiği mekana gidiyor, sevdiği ürünün aslını değilse bile ben-
zerini buluyor. Pastalar donuk dilimlerle, dondurmalar 5 litrelik küvetlerle geliyor. 

Meşhur dondurmacılar kafeye dönüşmek, franchise vermek, merkezi üretimden 
para kazanmak istiyorlar, ama geç kaldılar. Mado’nun takipçisi çok ama, rakibi yok, 
onun franchise işini öğrenmek için zamanı vardı, yenilerin yok. Zincirleşmek için 
iyi ürün tek başına yetmiyor, gereken altı unsur, güçlü marka, işlek yer, farklı kon-
sept, akıcı operasyon, uygun fiyat, en son olarak da iyi ürün.  

Dondurmadan para kazanmak isteyenin bu durumu göz önüne almazsa hayal kırık-
lığı yaşar. Bir ustanın dondurması çok iyi olabilir, yazın çok iyi satabilir, ama buna 
güvenip mekan açan, hele ki franchise alan beklediğini bulamayabilir. İyi ürüne 
uzaktan gelen müşteri sayısı giderek azalıyor. Endüstri gelişti, aslı değilse bile 
benzeri her yerde bulunuyor. Zincir kurmak isteyene önerim, franchise tekniklerini 
geliştirmesini ve altı unsurun en az dördünde iyi olması. İşletme açacak olana öne-
rim, ürünü en iyi olanı değil, iyi franchise yapan ve altı unsuru dengeleyen zinciri 
seçmesi. Tüketicilere ise önerim, üşenmeyip iyi ürünün peşinden gitmeleri, ustası-
nı iyi franchise yapmaya özendirmeleri. Bu ülkenin daha çok Mado’lara ihtiyacı var. 

‘Premium’. In every region there are one or two famous, master made expensive icecreams 
but also lots of cheap ordinary makers of icecream.

The making of icecream continued for long years in the same manner. When people were 
out on their evening stroll they would queue infront of the icecream makers.The good 
makers earned well in summer and in winter closed or sold pickles.However we then 
entered the period of socializing in brand cafes and things would never be the same again.
The period of going a distance to eat the make one liked most has gone and now people 
go to the place they like and even if there their preferred product is not sold they find 
something similar.Frozen cake comes as does icecream in 5 litre tubs. Famous icecream 
makers become cafes,give franchises, produce centrally and hope to earn in this way, but 
they are already too late. There are many who copy Mado but there are no real competitors.
It took time for Mado to learn franchising and the new comers do not have this time.To 
become a chain it is not enough to have simply a good product the main components are a 
strong brand, a good position,a different concept,a smooth operation, the right price and 
then the good product.

If makers of icecream do not realise these criteria they will end in disillusionment. In 
summer a master icecream maker can sell well but to depend on this and open a place 
especially under a franchise might not be successful. The number of customers who will 
go a distance to eat good icecream is decreasing. The industry has grown, if the exact 
original cannot be found something similar is to be found everywhere. My advice to those 
who wish to set up a chain,they must understand franchising and the four basics must be 
there. To those who will open I say its not only the best product it is essential they choose 
the company which offers a good franchise and which can balance the six elements. My 
advice to consumers is don’t be lazy go after the good product and encourage the master 
franchiser. This country needs more Mados.
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FRANCHISING IN THE ICE CREAM SECTOR
DOnDURMA SEkTÖRÜnDE FRAnchISInG

Dondurma süt, krema (veya süt kaymağı), şeker ve tatlandırıcı ara 
maddelerinin karıştırılıp dondurulması suretiyle yapılan yiyecek 
maddesidir. Yumurta katılan türleri de bulunan dondurmanın yüzler-
ce çeşidi arasında en yaygınları; vanilyalı, kakaolu, çikolatalı, dövme, 
kaymaklı ve meyveli olanlarıdır. 
İlk yapılış yeri doğu ülkeleri olan dondurma, 17. yüzyılda Avrupa’ya 
getirilmiş ve kısa sürede yayılmıştır. 1676 senesinde Fransa’nın baş-
kenti Paris’te 250’ye yakın dondurmacı olduğu bilinmektedir. ABD’de 
ise Philadelphia, dondurma üretiminin merkezi haline geldi. Özel-
likle sıcak yaz mevsimlerinde serinletici olarak yenilen dondurma 
ülkemizde de giderek yaygınlaşmaktadır. 
Türkiye’de dondurma eskiden sadece dövülerek yapılırdı. Dövme 
dondurma “Maraş dondurması” diye de ünlü olmuştur. Salep katı-
larak koyulaştırılan kaynamış süt önce kepçeyle karıştıra karıştıra 
soğutulur. Daha sonra da dövülerek dondurulur. Etrafı kalın bir buz 
tabakasıyla kaplı olan ve bir yandan dövülürken, bir yandan da don-
maya devam eden dondurma sakız gibi uzayan kolay kolay erimeyen 
bir durum alır. Kahramanmaraş’ta dövme dondurma kasap çenge-
line asılarak ve dönerci bıçağına benzer bir bıçakla kesilerek satılır. 
Önceleri sadece külah içerisine konularak tüketilen dondurma za-
manla çeşitli sunum teknikleriyle müşterileri çekmek için göze hi-
tap etmeye başladı. Çok sayıda yerli ve yabancı marka, dondurmayı 
ürünlerinin merkezine koyup mağaza açmaya başladı. Piyasada fa-
aliyet gösteren markaların iyi hizmet ve lezzetli ürün ortaya koyma-
sıyla birlikte dondurma, daha çok tüketilmeye başlandı. Franchising 
stratejisiyle büyüme yoluna giden markalar ülkemizin dört bir tara-
fında faaliyet göstererek önemli bir istihdam olanağı sunmaktadır. 
Bu alanda hizmet veren markalar, franchise sistemiyle Türkiye ge-
neline açılmayı hedefliyorlar. 
Markayı taşıyabilecek, yeniliğe açık girişimcilerle çalışmayı ilke edi-
nen firmalar, sektöründeki gelişmeleri yakından takip ediyor ve türlü 
türlü yeniliklerle insanların dikkatini çekmeyi başarıyor. Bizde der-
gimizin bu sayısında dondurma alanında franchise veren markalara 
ışık tutup, franchise olanakları hakkında sizleri bilgilendirmeye çalı-
şacağız. Bu alanda faaliyet gösteren, önde gelen dondurma firmala-
rından görüşler alarak, girişimcilere rehberlik etmeye çalıştık. 

When milk, cream(or milk cream), sugar, sweetner and some other ingredients are 
mixed together and frozen then we have what we all know as ice cream. The sort 
which is mixed with egg is amongst the most common in the vast assortments 
available; vanilla, cocoa, beaten, cream and fruit. Ice cream was first made in 
Eastern countries but was brought to Europe in the 17th century where in a short 
time it became widely known.We are aware that in the French capital, Paris in 1676 
there were almost 250 makers of ice cream.In America it was Philadephia which 
became the center of ice cream making.In our country particularly in the hot 
summer months it is eaten increasingly because of its cooling capacities. Previously 
in Turkey it was made only by the beating method. This beaten ice cream became 
famous as the “Maras Dondurması”. Boiled milk was first beaten while it was cooling, 
then thickened by the addition of sahlep.Beaten again then frozen.It became covered 
with a thick layer of ice it continued to be beaten while freezing still went on by that 
time it became something similar to gum it lengthened into a difficult composition, 
one which did not easily melt. In Kahramanmaraş that beaten ice cream used to be 
hung up on a butcher hook and sliced off when being sold by use of a a knife similar 
to a döner knife. Previously it was only sold in tubs,however as time passed to make 
it more attractive to customers it was presented in different manners by different 
techniques.Many domestic and foreign brands began to include the frozen product 
in the markets which they were opening. As the brands at the markets began to offer 
better service and more flavourful products ice cream sales increased. The brands 
which have enlarged by the Franchising method have opened throughout Turkey 
and have in fact become important sources of employment.The brands which are in 
this sector always try to enlarge by use of franchises.Those companies make it their 
principle to attract the attention of investors who are capable of carrying the brand 
name and who are open to innovations and then those companies follow carefully 
market trends and become successful in attracting customers by offering all kinds 
of novelty. Therefore we,in this copy of our magazine have attempted to shed light 
on the brands in the ice cream sector which are offering Franchise opportunities.
While effecting this we have met with,and obtained the views of authorities who are 
in foremost positions in the companies of this sector so that we in turn can offer 
guidance.
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Türkiye’nin her bölgesinde yaklaşık 92 şubesi ile hizmet veren Alaçatı Muhallebicisi, on yıllık geçmişi 
ile bugün en çok tercih edilen lider markalar arasında yer alıyor. Hizmet başarısını sayılardan çok 
müşteri memnuniyetiyle ispatlayan marka, “Birlikte Büyüyelim” mottosu ile Franchisee sistemine 
bakış açısını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Franchise Koordinatörü Yönetim Kurulu Üyesi Selim 
Murat Sarı ile Alaçatı Muhallebicisi’nin Franchisee sistemi hakkında konuştuk.  

Alaçatı Muhallebicisi has branches in almost all regions of Turkiye in fact today in total it has 
92 branches and from its commencement 10 years ago and the position it now has,shows 
that it is one of the most preferred brands in the sector.With the excellent service which the 
brand gives to its customers it has proved that customer satisfaction results in success.For its 
Franchisee system it uses the motto,”Birlikte Büyüyelim”(Let’s enlarge together)which clearly 
enunciates its approach to Franchisees,then adds every person or institution which becomes a 
Franchisee automatically becomes a partner. We discussed the Alaçatı
Muhallebicisi Franchise system with Selim Murat Sarı Franchise Coordinator Board Member.  

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?
Alaçatı Muhallebicisi’nin hikâyesi, 2012 yılında Ege’nin güzelliklerini kalabalık şehir-
lerdeki misafirlerine her mevsim ulaşılabilir kılma hayalini gerçekleştirmek ama-
cıyla başladı. Doğanın güzelliklerine olan tutkumuzdan ilham alarak, tıpkı Ege’de 
olduğu gibi, keçi sütü, gerçek meyve, yerli salep ve çikolatadan üretilmiş dondurma ve 
sütlü tatlıların servis edildiği restoranlarımızda doğallığı temel değer olarak benim-
sedik. Misafirlerin, ferah bir ortamda, lezzet deneyimi yaşayabileceği, özel tatları ve 
Ege’nin yöresel lezzetlerini hem tadıp hem de satın alabileceği mekânlar tasarladık. 
Ege insanının sıcaklığından aldığımız ilham ve Alaçatı kültürünün sunduğu huzur ve 
samimiyeti genel mimariye yansıtmaya çalıştık. Bugün, Türkiye genelinde, ilk günkü 
heyecan ve kararlılıkla, Egeli kimliğimizin verdiği samimiyetle, güler yüzlü çalışanla-
rımızla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. 

Şu an kaç şube ile ve nerelerde hizmet veriyorsunuz?
Türkiye’nin her bölgesinde şubelerimiz var. Bugün 41 şehirde toplam 92 şubemizle 
hizmet veriyoruz. Farklı lokasyonlar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz, gelen talep-
leri bütün detayları ile değerlendiriyoruz. 2022 yılının ilk iki çeyreğinde büyümeye 
devam ettik. Üçüncü çeyreğe de çok hızlı bir giriş yapıyoruz ve şu an inşası süren 
şubeler var. Bu şubelerimizin açılışlarını da en kısa sürede duyuracağız. 

Franchise vermeye ne zaman başladınız? Neden Franchise sistemini seçtiniz?
Franchise vermeye 2012 yılında başladık. Kısa bir zaman içerisinde, ürün kalitemiz, 
lezzetlerimiz ve müşteri memnuniyetine olan yatırımlarımız sayesinde hızla marka-
laştık. Özellikle perakende sektöründe, markaya ve yatırımcısına ciddi kazanımlar 
sağlayan en faydalı sistem olduğunu düşündüğümüz “Birlikte Büyüyelim” modelimiz 
olan ‘Franchise’ sisteminin temel kriterlerine uygun olarak ilerliyoruz.

Will you please tell us of the founding and development of your company?
The story of the Alaçatı Muhallebicisi began in 2012 in one of the most beautiful crowded cities of 
the Aegean where it was possible to meet customers throughout the year. We took our inspiration 
from our deep love of the beauty of nature,just as the Aegean,we took the principle of nature to 
our restaurants we used goat milk,real fresh fruit,local salep and chocolate for our ice cream and 
our milk desserts and additionally ensured a natural atmosphere in our restaurants.We envisaged 
spacious premises where our guests were able to enjoy our products and the regions special tastes 
and could also buy additional products to take away.As we know people of the Aegean are warm 
hearted so we held that also as an inspiration and aimed to have our premises match that AlaçatI 
culture of calmness and sincerity in its architectural structure.Currently throughout Turkey we 
still work with the same enthusiasm we had when beginning,with the sincerity which our region 
has characterized us with,smiling faced we together with our personnel continue our activities.

Presently how many branches have you and where are they situated?
We have branches in every province of Turkiye.In 41 cities a total of 92 branches.We also 
continue our work to be in even more positions,we evaluate every detail of the incoming 
applications.In the first half of year 2022 we continued to enlarge,for the third quarter of 
this year we are proceeding rapidly and presently have buildings in process.We shall shortly 
be announcing the openings of these new branches.

When did you begin to offer Franchises and why did you decide to use this system?
We began to offer Franchises in 2012.In only a short time period,thanks to our delicious 
flavours and the satisfaction of our customers we rapidly became a brand.Particularly in 
the retail sector we are sure that our brand name and the profit ensured for its investors is 
a very workable concept and with our”Let’s enlarge together”model of Franchising,which 
should be the criteria of everyone’s Franchising,we are highly motivated.

SELİM MURAT SARI: “FRAnchISEE
VERDiĞiMiZ hER kiŞi VE kURUM
BiZiM iŞ ORTAĞIMIZDIR.”
SEliM MURAT SARI:”WHICH EVER PERSON OR 
INSTITUTION WE TAKE ON AS FRANCHISEE 
IMMEDIATELY THEY BECOME FOR US OUR 
WORK PARTNER.”
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Yatırımcı adaylarında aradığınız kriterler neler? 
Alaçatı Muhallebicisi markası bir kültürü temsil ediyor. Bu nedenle yatırımcılarımı-
zın Ege ve Akdeniz kültürünü benimsemesini ve sevmesini arzu ediyoruz. Alaçatı 
Muhallebicisi misafirlerine dinlenme, hoşça vakit geçirme ve farklı lezzetleri dene-
yimleyecekleri mekânlar sunuyor ki bu durum, misafirperverlik anlayışının çok üst 
seviyelerde olmasını zorunlu kılıyor. Yatırımcılarımızın müşteri memnuniyetini ileri 
seviyede yönetebilecek kişilerden olmasını bekliyoruz. Bu nedenle önceliğimiz, Ala-
çatı Muhallebicisi markasına güvenen, girişimci bir ruha sahip, başarma motivasyo-
nu yüksek, yönetim tecrübesine sahip olan ve yatırım için gerekli finansal kaynak-
ları bulunan girişimcileri değerlendirmek. Bu sektör kalite standartlarının yüksek 
olması gereken bir sektör. İnsanların konfor ve lezzet beklentilerine cevap veriyor 
olmanız gerek. Bu nedenle yatırımcı profili bu sektörün en önemli kriterlerinden bi-
rini oluşturuyor.

Denetlemeleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
Denetimler, operasyon birimimiz tarafından haftalık olarak belirli kriterlere uygun 
yapılmaktadır. İşletmecilik, servis ve sunum konularında gerekli olan yatırımcı ve 
şube personeli planlı eğitimlerini de düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Uzun bir sü-
redir gizli müşteri çalışması yürütmekteyiz. Genel merkezin bünyesinde teknik ve 
operasyonel olarak takviye edilmiş ve uzman personel tarafından yönetilen on üç 
mağazamızda akademik eğitimler vermekteyiz. 

Markanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir
işletmenin ortalama maliyeti nedir?
Marka olarak yatırımcılarımızla “mutfaklı” ve “mutfaksız” konseptle ilerlemekteyiz. 
Düşünülen mağazanın m2 ölçüsü ve açık alan-kapalı alan büyüklüklerine göre ha-
zırlanan proje doğrultusunda maliyetleri belirliyoruz. Hazırlanan proje ve maliyet 
tarafında mutabık kalınması sonucunda inşaat sürecine başlıyoruz. 

Girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir?
Bizi özel kılan şey doğallığımızdan geliyor aslında… Doğanın güzelliklerine olan tut-
kumuzdan ilham alarak, tıpkı Ege’de olduğu gibi, keçi sütü, gerçek meyve, yerli salep 
ve çikolatadan üretilmiş dondurma ve sütlü tatlıların servis edildiği restoranlarımız-
da doğallığı temel değer olarak benimsedik. Bu nedenle bizi farklı kılan ve tercih 
edilmemizi sağlayan bu misyonumuz, diyebiliriz. Yatırımcıların bizde gördüğü ve bul-
mayı beklediklerini özetlersek eğer; ürünlerimizde katkı maddesi kullanmıyor, doğal 
lezzetleri misafirlerimiz ile buluşturmak için çalışıyoruz. Alaçatı’nın kendine özgü 
mimarisinden esinlenerek tasarladığımız mekânlarda misafirlerimize Alaçatı’nın 
ferahlığını ve doğallığını hissettirmeye çalışıyoruz. Ege ve Akdeniz kültürüne katkı 
sağlıyor, Ege’nin kendine özgü tatlarını yaşatmak ve korumak için çaba gösteriyoruz.

Girişimcilerin başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir?
Aslında en önemli etkenin motivasyon olduğunu düşünüyorum. Girişimcinin başar-
ma isteğini ve hayallerinin peşinden gidecek iç motivasyonu hiç bir zaman kaybetme-
mesi gerekir. Diğer bir etken de iyi bir iletişim yeteneğinin olmasıdır. Müşterileriniz ve 
personeliniz ile açık iletişim kurmanız ve onları anlamanız her zaman rakiplerinizin 
bir adım önde olmanızı sağlar.  İçinde bulunduğumuz sektörde size başarıyı getirecek 
detay ise müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakatidir.

Which are the criteria you search for in your Franchise applicants?
The brand of Alaçatı Muhallebicisi in reality represents a culture.For this reason we require 
our investors to be really really fond of the Aegean and Mediterranean cultures.Our brand 
wishes its guests to be able to relax,to have an enjoyable time while being able to try out 
different flavours while they are in our parlours which means welcoming guests must 
be a high priority.Therefore the investor candidates must be people who are capable of 
managing to ensure extremely high customer satisfaction.Primarily for these reasons we 
need the franchisees to have total trust in our brand,to be of entrepreneurial spirit,be highly 
motivated to succeed,be people who have already been in managerial positions and who 
have the necessary financial means.Our sector is one which requires always maintainence 
of very high standards.The priority is to offer to the guests the comfort and flavours they 
visit us for.It is therefore essential that the investor has the important qualities which we 
have just detailed.

How do you effect your controls of your branches?
Controls are effected weekly by our control teams the required conditions must have 
been fulfilled.For the subjects of management,service and presentation we have regular 
preplanned educational courses.We have also been using the secret customer visits for a 
long time now.In our Central we have advanced courses for technical and operational work 
which are given by our company experts and in 13 of our parlours we also give academic 
education.

Within your Brands Franchise system what is the 
average cost to participate?
Our brand offers two different concepts these are”with kitchen”or “without kitchen”.Price 
estimations are based on the intended premises and their sq.m.and on the open and closed 
spaces to be made available.Once the project has been effected and the price has been 
agreed upon then we begin the building.

For which reasons do entrepreneurs choose your company?
Actually what really makes our brand special is our nature…We have taken our inspiration 
from our love of nature just as the Aegean is natural so are our products made from goat 
milk,natural fruit,local salep and chocolate they are used for our ice creams and for our 
milk desserts and in the premises where we serve we have maintained a natural aspect.
Perhaps we should say this is our mission which separates us from others in the sector.
Investors see in us a brand which does not use artificial additives and which works to 
offer guests truly natural flavours.We wish to offer something of the original Alaçatı 
architecture in the architecture of our premises which offers the freshness of nature a true 
addition to the Aegean and Mediterranean and to have the positive purpose of protecting 
the indigenous tastes of the Aegean.

What must entrepreneurs do in order to succeed?
I believe that the most important factor is motivation.The entrepreneurs should never 
lose their desire to succeed and never lose their internal enthusiasm.The other factor is 
that they are able to effect good communications both with customers and personnel.This 
contact warmth towards customers is one of the main reasons we are able to always be 
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ahead of others in the sector.Never forget that within the sector your success arises from 
customer satisfaction and customer loyalty.

Which innovations have you brought to the sector?
As I stated we have today 92 branches within Turkiye.We receive almost too many Franchise 
applications,in a very short time I shall be giving you news of their openings. However I 
now wish to give you additional news which we are greatly proud of;We a Turkish brand 
are also receiving many applications from abroad.From Europe,Mid Asia and Africa.We are 
presently evaluating these requests from the view point of market and potential.The fact 
that our brand has become famous even outside Turkiye and that our delicious desserts are 
being demanded globally both excites and makes us very proud.

During the period of the Pandemic which kind of precautions did you effect 
and how was business?
We began by educating our experts who are at the head   of each division of work.First 
we tackled the subjects of hygiene and health and the precautions which were required.
The sterilization and hygiene of the premises, food security,hygiene of the personnel 
and the training against the pandemic began.Tables and chairs were spaced We installed 
disinfectant distribution machines for the entrances of the public and the personnel.
Printed warnings for precautions were prepared.Covered equipment was used for serving.
Additionally during this time period we were able to effect our menus digitally.QR code 
menus were setup and the non touchable payment system installed.We turned to the use of 
one time only enveloped accessories.We prepared additional precautionary lists to advise 
customers.All the necessary precautions were put in place in outside positions while on 
the insides of the premises all sides were made open so as to have the same security both 
inside and out,in this manner we were able to provide more spacious possibilities.

Will you please tell us about your future plans?
Alaçatı Muhallebicisi when on going branches are completed is to have 100 branches by the 
end of 2022.Even during the uncertainty of the Pandemic period we were able to maintain 
our business at its own same height. Discussions are now being held with new candidates 
from Düzce, Bolu, Çorum, Tokat, Tekirdağ, Çanakkale, Iğdır, Erzurum, Bartın, Sinop, Uşak, 
Zonguldak, Manisa, Trabzon, Mardin, Urfa, Sivas, Amasya, Karabük, Bilecik, Giresun and 
Hatay. As we stated we with to have 100 domestic branches while at the same time we carry 
our brand to the global market.We the Alaçatı Muhallebicisi family also during 2022 aim to 
effect new menus,to install customer friendly price policies so that with our new projects 
and many other different campaigns as always have the goal of adding to customers 
satisfaction.

Bu alana getirdiğiniz yeniliklerden bahseder misiniz?
Bu sektördeki en büyük yenilik ve eşsizlik öncelikle ürünlerimizi kendi çiftliğimizden 
sağlamamız. Sağlık ve lezzet en önemli kriterlerimiz. Alacatı Muhallebicisi’ni lider 
konuma getiren hizmetlerimizin en önemlisi lezzet kadar sağlıklı ürünler servis et-
memizden geliyor. Sütlü tatlıların yanında yemek menümüz ve kendi çiftliğimizden 
gelen kahvaltılıkları öne çıkartarak oluşturduğumuz farklı konseptlerimizle sektörde 
yenilik oluşturduk. Dünden bugüne tüm sütlü tatlıların reçetelerini, hala orijinaline 
sadık kalarak geleneksel yöntemle hazırlamaktayız. Her yıl yaz ve kış olmak üzere 
menümüzü iki kez yenileyerek misafirlerimize yeni ürünleri sunuyoruz. Sıcak hava-
ların gelişi ile beraber Yaz Menüsüne geçiş yaptık. 

Faaliyet gösterdiğiniz alanın geleceği ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Bugün Türkiye’de yaklaşık 92 şube ile sektör liderleri arasındayız. Franchisee sis-
temi için çok fazla talep alıyoruz, en kısa sürede yeni şubelerimizin açılışları ile ilgili 
haberleri sizinle paylaşacağım. Ancak bir diğer gurur ve mutluluk verici haberimiz 
ise; bir Türk markası olarak yurt dışından da yoğun talepler almamız. Avrupa, Orta 
Asya ve Afrika bölgelerinden talepler alıyoruz. Bu talepler doğrultusunda pazar ve 
alan araştırmalarımız devam ediyor. Markamızın başarısının Türkiye’nin sınırlarını 
aşması, bu lezzetli tatların global ölçekte müşteri ile buluşması bizleri hem çok he-
yecanlandırıyor hem de başarımızla gurur duyuyoruz.

Pandemi döneminde yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz? 
Ne gibi önlemler aldınız?
Her bölümün uzman yöneticileri ile eğitim çalışmalarımıza başladık. Öncelikle hij-
yen ve sağlık açısından uygulanması gereken hususları ele aldık. Mekânın hijyeni 
ve sterilizasyonu, gıda güvenliği, personelin hijyen ve pandemi eğitimi yapılmaya 
başlandı. Masa ve sandalye aralıkları düzenlendi. Girişlere, mekân içine ve perso-
nel kullanım yerlerine dezenfektanlar yerleştirildi. Uyarı yazıları hazırlandı. Kapaklı 
servis ekipmanları temin edildi. Ayrıca bu dönem vesilesiyle menülerde dijitalleşme 
imkânı da yakalamış olduk. QR kod menü hazırlandı. Buradan sipariş verme ve öde-
me yapma imkânları sağlanmış oldu. Temassız ödeme sistemi hazır hale getirildi. 
Tek kullanımlık ürünlere geçiş yapıldı. Misafirlerimiz için bilgilendirme yazıları ha-
zırlandı. Misafirlerimiz için açık alanlarda her türlü güvenilir ortamlar sağlanırken, 
iç alanlarımızda da tüm cephe açık hale getirilerek aynı güvenilir ortamı sağladık ve 
böylece geniş alan imkânları yaratmış olduk.
 
Önümüzdeki dönem hedeflerinizle ilgili bilgi alabilir miyiz?
Alaçatı Muhallebicisi olarak devam eden projelerle birlikte 2022 yılı sonunda 100 
şube üzerine ulaşmayı hedefliyoruz. Pandemi sürecindeki belirsizlikler, dünya eko-
nomisindeki kırılganlık ve buna bağlı olarak sektörde yaşanan dalgalanmaya karşın 
mevcut büyüklüğünü korumayı başararak Düzce, Bolu, Çorum, Tokat, Tekirdağ, Ça-
nakkale, Iğdır, Erzurum, Bartın, Sinop, Uşak, Zonguldak, Manisa, Trabzon, Mardin, 
Urfa, Sivas, Amasya, Karabük, Bilecik, Giresun ve Hatay’da yeni Franchise yatırımları 
görüşmelerimize devam ediyoruz. Hedefimiz 2022 yılı sonunda 100 şube üzeri ağına 
ulaşırken markamızı global pazara da taşımak, ulaşabilmek. Alaçatı Muhallebici-
si ailesi olarak 2022 yılı içerisinde yeni menü, müşteri dostu fiyat politikası ve yeni 
ürünlerimizle birbirinden farklı kampanyaları hayata geçirmeyi ve müşteri memnu-
niyetini artırmayı amaçlıyoruz. 
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Bilindiği üzere 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 2. maddesinde, Sınai Mülkiyet 
hakkının “markayı, coğrafi işareti, tasarımı, patent ve faydalı modeli” ifade ettiği belirtilmiştir. 
Marka hakkı doktrinde “Bir şahsın zekâ ve becerisi sonucu ortaya çıkardığı ticarete konu 
olabilme özelliğini içeren yeni durumun hukuk tarafından korunması ile ortaya çıkan ve sahibine 
bir takım tekelci ve ülkesel nitelikte haklar sağlayan gayri maddi bir mülkiyet hakkı çeşidi’’ 
olarak tanımlanmıştır.
Marka hakkı, SMK hükümleri uyarınca koruma altına alınmıştır. Tescil edilmiş bir markayı 
kullanma hakkının da münhasıran markanın sahibine ait olduğu bu kanunda açıkça ortaya 
konulmuştur. Burada oluşacak herhangi hukuka aykırılık durumunda SMK hükümlerine 
başvurulacaktır. Burada önemli ve ayırt edici husus ise markanın tescilli olup olmadığı 
hususudur. Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil edilmiş olan bir marka için marka 
hakkına tecavüz sayılan haller SMK’nın 29. maddesinin birinci fıkrasında belirtilmiştir.

Buna göre MARKA HAKKINA TeCAVÜZ SAYILAN HALLeR:
a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 nci maddede belirtilen biçimlerde kullanmak.
7. maddede ki durumlar: Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren 
mal veya hizmetlerde kullanılması.
- Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle 
aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile 
ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.
- Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı 
veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından 
haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek 
nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması
b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini          
kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.
c) Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit 
edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri 
satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç 
etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride 
bulunmak.
d) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları 
üçüncü kişilere devretmek.
Görüldüğü üzere SMK çok net bir şekilde marka hakkına tecavüz oluşturan fiilleri sınırlı sayıda 
(numerus clausus) belirterek hüküm altına almıştır. 

MARKA HAKKINA TeCAVÜZ DURUMUNDA 
BAŞVURULABİLeCeK HUKUKİ ÇAReLeR
6769 sayılı SMK’nın 149. maddesinde ‘’Sınai Mülkiyet Hakkı tecavüze uğrayan hak sahibinin ileri 
sürebileceği talepler’’ başlığı altında başvurulabilecek hukuki çare ve talepler belirtilmiştir.
Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi, mahkemeden; Fiilin tecavüz olup olmadığının 
tespitini, Muhtemel tecavüzün önlenmesini, Tecavüz fiillerinin durdurulmasını, Tecavüzün 
kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazminini isteyebilir.

MARKA HAKKINA TeCAVÜZDeN DOĞAN TAZMİNAT HAKKI
Sınai mülkiyet hakkına tecavüz sayılan fiilleri işleyenler hak sahibinin oluşan zararını gidermekle 
yükümlüdür. Burada hak sahibi dava açarak maddi ve manevi tazminat taleplerini marka hakkını 
ihlal eden şahıslara yöneltmesi gerekmektedir. Hak sahibinin uğradığı zarar, fiili kaybı ve yoksun 
kalınan kazancı kapsayacaktır. Yoksun kalınan kazanç, tecavüz eyleminden zarar gören hak 
sahibinin seçimiyle aşağıda yer alan hesaplama yöntemlerinden birisiyle hesaplanabilmektedir.
SMK 151’e göre yoksun kalınan kar üç ayrı şekilde istenebilmektedir.
➤ Marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, hak sahibinin elde edebileceği muhtemel 
gelir istenebilir
➤ Marka hakkına tecavüz edenin elde ettiği net kazanç istenebilir
➤ Marka hakkına tecavüz edenin bu hakkı bir lisans sözleşmesi ile hukuka uygun şekilde 
kullanmış olması hâlinde ödemesi gereken lisans bedeli istenebilir.
İlk hesaplama yöntemine bakıldığında marka hakkına tecavüz eylemi gerçekleştiren kişinin 

As we are aware the 6769 (“SMK”)law in its second clause describes  industrial property rights 
as “the brand,the geographical sign,the design,the patent and the model used “.In the doctrine 
of brand rights they are described as “If a person with his own intelligence and capacity has 
invented an item which can be used in business the law protects that item and its owner and 
awards a set of monopolistic and territorial rights which is in a sense an intangible property right.

The Brand rights are the provisions which the SMK protects.A registered brand name is the 
property only of its owner the law clearly states this.Should there be any illegal infringement 
SMK provisions will be applied.Here the all important matter is wether the brand has been 
patented or not.If it has been patented under the Türk Patent and Brand Institution.The act of 
violation is clarified in the first clause of the SMK 29th article.According to that ACTS WHICH ARE 

VIOLATIONS OF BRAND RIgHTS:
a)Should any of the described 7th article actions be effected without permission of the owner
the 7th situations :no brand sign or merchandise or service which is patented can be used
-Should a name be the same or resembling the brand name,should the goods or services so 
resemble the registered brands that the population could mistake it for the original nor should 
there be any sign which could be confused with the original brands.
-Should the goods or the service be the same or similar to a patented brand which is well known 
in Turkiye and there is the apparent risk of discrediting the patented brand or gaining unrightfully 
because of it nor should any sign be a copy  if there is no legal right.
b)Without permission of the owner brand rights no use can be made of the brand sign or effect 
something so similar as to have it mistaken for.
c)The same or so similar that it can not be distinguished from the brands knowingly or 
unknowingly using goods which carry another’s brand name selling,delivering,or any other 
additional business,importing,exporting,owning, stocking for business or keeping to forward for 
some other agreement.
d)When a patented brand has given rights by licensing those rights can not be enlarged without 
permission nor can they be given over to a third person. As it can be observed the SMK has stated 
in an extremely clear manner which acts are violations under the law.

SHOULD THe SITUATION ARISe OF A VIOLATION OF BRAND 
RIgHTS WHeRe MUST ONe APPLY FOR LegAL SOLUTIONS
In the 6769 SMK 149 matter under the title of  “In a situation where violation has been effected  
applications can be submitted to the detailed “legal rights which brands that have been 
violated”. The industrial brand which has been violated needs from the courts-the decision as 
to wether the violation has taken place or not.Did the presumed violators attempt in any way to 
protect from such a position.Attempts to stop such a violation.The brand which has been violated 
can ask for financial and spiritual compensation.

RIgHTS OF THe BRAND TO DeMAND COMPeNSATION
The people who have violated the industrial rights of a brand are obliged to fix the damage which 
has been done to the brand.Here the owners of the patented brand must legally request financial 
and spiritual compensation from those that have violated the brands rights.The rightful brand 
must demand compensation for losses,actual losses and loss of probable gains.For the probable 
gains the brand has the right to effect the calculation of it by one of the methods detailed below.

Süleyman Soysal
Avukat

MARkA hAkkInA TEcAVÜZ 
hAlinDE TAZMinAT 
INDEMNITY WHEN A VIOLATION OF BRAND 
RIGHTS ARE EFFECTED
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kendi olası karı dikkate alınmaktadır. Kendi bilançosu üzerinden hareket edilmektedir. İlk iki 
yöntem üzerinden hesaplamak mümkün değilse olası lisans sözleşmesi bedeli üzerinden yoksun 
kalınan kar hesaplanabilmektedir. 

YOKSUN KALINAN KAZANÇ ÇeRÇeVeSİNDe 
TAZMİNATIN BeLİRLeNMeSİ
Yukarıda da bahsedildiği üzere Marka Hakkı Tecavüze uğrayan tarafın maddi ve manevi zararının 
tazmin edilmesini talep etme hakkı vardır.  Burada hak sahibinin uğradığı zarar fiili kaybı ve 
yoksun kalınan kazancı kapsayacaktır. Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında ise SMK’nın 
151. maddesi gereği hak sahibine üç tane seçimlik hak tanınmıştır. Burada seçimlik olarak 
sunulan bu yöntemlerin kullanılması beraberinde birtakım sorunları da getirmektedir. SMK’nın 
151. maddesinde seçenek olarak gösterilen yöntemler kullanılarak tazminat miktarının net 
olarak belirlenememesi durumunda SMK’nın 151. maddesi yerine Türk Borçlar Kanunu’nun 
(“TBK”) 50 ve 51. maddelerine göre hesaplanması tercih edilmektedir. 
TBK madde 50’ye göre ‘’Zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır. 
Uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hâkim, olayların olağan akışını ve 
zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak 
belirler’’ denilmişken, 51’e göre “Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun 
gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler’’ 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2015/13810 E.- 2017/2449 K. Sayılı ve 26.4.2017 tarihli kararında, 
“Davacı vekili 556 Sayılı KHK’nın 66/c maddesi uyarınca tazminat talebinde bulunmuş ve 
dosyaya emsal lisans sözleşmesi sunmuştur. Mahkemece davalının sunduğu emsal lisans 
sözleşmesine göre talep edebileceği tazminat miktarının tespiti amacıyla bilirkişi raporu 
alınmış ancak emsal lisans sözleşmesindeki asgari lisans ücretinin yüksek olduğu, davacıyla 
eşit şartlara sahip olan bir işletme için bu bedelin uygulanabileceği gerekçesiyle Türk Borçlar 
Kanunu (TBK) hükümleri uyarınca tazminat miktarı takdir edilmiştir. Mahkeme hakimine, TBK 
50. maddesi uyarınca, uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa olayların olağan 
akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun 
olarak belirleme yetkisi tanınmıştır’’ denilmiştir. Burada mahkemelerin marka hakkına tecavüz 
eylemi neticesinde tazminatı belirlerken hakkaniyet ilkesini göz önüne alarak SMK madde 151 
yerine BK’nın 50. maddesini uygulayabildiği görülmektedir.
Sonuç olarak Yargıtay’ın verdiği kararlara bakıldığında marka hakkına tecavüz durumunda 
hak sahibinin yoksun kalınan kazanç çerçevesinde istediği tazminatın her zaman SMK’nın 
151. maddesine göre hesaplanamadığı görülmektedir. Uygulamaya bakıldığında tarafların 
ticari defter ve kayıtlarını usulünce sunmaması veya hiç sunmaması, başka sebeplerle zararın 
tam olarak netleştirilememesi, lisans sözleşmelerindeki hukuka aykırılıklar ve emsal lisans 
sözleşmesindeki tutarların hakkaniyetli olmaması gibi sebepler ile SMK’nın 151. maddesi 
yerine mahkemelerin ve bilirkişilerin SMK’da yer alan hesaplama yöntemleri yerine BK 50. ve 
51. maddelerini uyguladığı görülmektedir. Marka hakkına tecavüz eylemi özünde bir haksız 
fiil niteliği taşımaktadır. Nitekim BK 50. ve 51. maddeleri haksız fiilden doğan borç ilişkileri 
başlığı altında düzenlenmiştir. Böylelikle bakıldığı zaman mahkeme ve Yargıtay uygulamaları 
hakkaniyet ilkesine de uygun olarak SMK’nın 151. maddesinin uygulanamadığı yerlerde BK 50. ve 
51. maddelerinin uygulanmasını haklı kılmaktadır. 

SMK according to 151 can be calculated by one of the following methods.
  ➤ Should the competition from the violator not have taken place what would the presumed 
profit have been
  ➤ The brand can request the calculation of the violators net gain
  ➤ Should the violator be a licensee of the brand the license price could be paid if the license 
had been legally effected. 

For the first method of payment the violator has to declare his supposed profit.The calculation 
being made on his own accounts.Should neither of the first two methods be possible then the 
amount could be calculated on license agreements calculations.

DeTeRMINATION OF COMPeNSATION WITHIN THe 
FRAMeWORK OF DePRIVeMeNT OF eARNINgS
As stated above the brand which has been violated has the right to demand material and moral 
compensation.This must cover the actual loss together with the loss of future earnings.Here the 
brand has the right to choose from the 3 manners which are stated in the SMK 151.However the 
proposed choices can bring forward a group of problems.Should the choice within the SMK 151 
have the capacity of evaluating the correct net compensation then in certain cases preference 
is given to the use of the TBK (The Turkish Debt Law) matters 50 and 51.According to the TBK 
matter 50”The brand which has been violated is obliged to prove that there has been a loss and 
the said   enterprise is the responsible.However should the violated brand not be able to actually 
prove this the judge has the right to review the effects caused and the acts which the patented 
brand has effected to protect themselves and decide upon the amount of fine.However while 
stating this the 51st matter states “On the subject of compensation the judge must review the 
manner in which compensation is to be paid and in particular take into account the gravity of 
the effect”. In the 11th Supreme Court 2015/13810E-2017/2449 K dated 26.4.2017 decision “The 
plaintiff attorney appeals for compensation under the 556 numbered KHK 66//c and submits 
the precedent license.The court uses the report which an expert has effected after studying 
the license however should the minimal amount paid for the license be high the amount can be 
determined by comparison with that of a similar enterprise”.Here when the amount to be paid to 
the patented brand is to be decided upon by the judge so as to be fair instead of the SMK 151 the 
BK 50 is used.

As a result when studying the decisions of the judges in cases of violation of patented brand 
rights it can be seen that the SMK 151 is not always used. When the accounts of the opposing 
parties are not held as they should be or not even held at all other situations cannot be used to 
define the problem,or if the licensee holds items which are against the law and fairness cannot 
be the defining factor we see that rather than the SMK 151 the court and the expert use BK 50 and 
51.The act of infringement on trade mark rights is an unjustifiable act.
In any case BK 50 and 51 are positioned under the title fines of dishonest acts.Therefore when 
studied we understand that when SMK 151 is not used it is correct to use BK 50 or 51.
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Sürdürülebilirlik kavramı, hem birey olarak özel hayatımızın, hem de kurum olarak 
iş hayatlarımızın en önemli ve anlamlı kelimelerinden biri olarak son zamanlarda 
iyice kendini fark ettirmektedir. Ülkemizde yaygın kullanılan istikrar kelimesi, bir iş 
yaparken önünü sonunu düşünmek deyimi, planlama ve bütçeleme kelimeleri de bu 
kavramın alt başlıklarını oluşturmaktadır. Hayatın her parçasını anlamlı kılan sürdü-
rülebilirlik kavramı, franchising dünyasında da çok büyük önem ifade etmektedir. 
Zira ülkemizde yeni açılan işyerlerinin kısa sürede kapandığı, yalnızca bir bölümünün 
ticaretini devam ettirebildiği gerçeği önümüzde durmaktadır. 

Franchising çift taraflı bir ticari ilişkidir: Bir taraf markasını ve tüm birikimini bir 
yatırımcıya kullanıma sunarken, diğer taraf da bu markaya güvenerek emeğini ve bi-
rikimlerini yatırıp risk almaktadır. Sürdürülebilirlik adına her iki tarafın da bu yapıda 
üzerlerine düşen görevleri tam olarak yerine getirmesi büyük önem arz etmektedir. 

Sürdürülebilirlik adından da anlaşılacağı üzere tek seferlik dikkat ve düzen gerekti-
ren bir konu olmayıp devamlılığı olan anlamlı bir yolculuktur. Diğer bir deyişle sonuç 
değil süreçtir. Müşterilerimizi talep ve isteklerini güler yüzle ve maksimum seviyede 
karşılamaya çalıştığımız gibi; sürdürülebilirlik o kadar önemli bir kavramdır ki, sürek-
li aynı disiplin ve düzeni gerekli kılar. Bir kere değil her zaman aynı hizmeti sunduğu-
muz zaman sürdürülebilir bir hizmet sunuyor oluruz.

Karşılıklı olarak doğru marka ve yatırımcı seçimi franchise işinin en önemli aşama-
larından biridir; ancak yine de sürdürülebilirlik için yeterli değildir. Çünkü seçim 
doğru başlangıç için önemli olsa da sonrasında; doğru ilişki, sistem ve stratejilerinin 
belirlenmesi gerekir. Yalnızca operasyonel olarak da değil; ticari, finansal ve hukuki 

The conception of sustainability has become one of the most important and 
meaningful words over the last period of time,it applies to us as a person in our 
private lives and it has also become extremely important in ones business life.We 
in our country more often use the word stabilization(istikrar)for the beginning and 
the end,plans and budgets are words which are included there.In every part of our 
lives sustainability is meaningful and in the Franchising world it is also of great 
importance.The reason for this is that in our country we see so many new businesses 
being enthusiastically opened then in only a short time being closed,only a small 
number are able to continue in business.

Franchising is a two sided business relationship:On the one side is the brand which 
is handing over its name and all its know how on the other side is a person who is 
trusting a brand and is putting in effort and risking his savings into the agreement.
So that the agreement be sustainable it is greatly important that both sides effect 
that which is expected of them.

Sustainability is as it states not something agreed upon for maintaining care and 
attention for a short period only it is effecting a meaningful journey together.A 
different manner of saying that is the agreement is not an end it is a continuation.
Our customers must receive that which they expect of us good service and smiling 
faced service.Sustainability is such an important aspect which needs the same 
discipline and order to be on going.We are not effecting a one time only act we are 
offering we are sustaining the service which customers expect of us.
Both parties must make the correct choice they being the one side choosing the 
correct franchisee and the franchisee choosing the correct brand is obviously one 
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olarak sürdürülebilir bir yapı kurulmalıdır. Böylece tüm tarafların (müşteri, tedarikçi, 
personel, devlet ve ortaklar) hak ve çıkarları belirlenmiş ve güvence altına alınmış 
olacaktır. 

Franchise veren bir Marka için sürdürülebilirlik konusuna bakacak olursak eğer; 
sürdürülebilirlik şube açılan yerde müşterilere sürdürülebilir ürün ve hizmetin su-
nulması, marka imaj ve itibarının korunmasıdır. Bu noktada şöyle bir çıkarım yapa-
biliriz: Eğer yatırımcı, markanın prensip ve kurallarını tam olarak karşılayamıyorsa ve 
marka bunu düzeltmek için gerekli tüm iş modellerini ve çözümlerini kullandığı halde 
olumlu sonuç alamıyorsa, bu aşamadan sonra marka bu noktayı kaybetmeksizin yeni 
bir yatırımcı ile yolculuğuna devam edebilmelidir. Haliyle, franchising sözleşme ve 
kuralları da buna göre belirlenmelidir. Aynı şekilde yatırımcı da; markadan beklediği 
destek ve hizmeti görmeyip yatırımını büyütemiyor ve hedeflediği ticari döngüyü ya-
kalayamıyorsa, bu durumda bir başka marka ile yoluna devam edecek alternatiflere 
sahip olmalıdır. Tabi tüm bu kural ve detayların sözleşmeyle netleştirilmesi her iki 
tarafa da güvence sağlayacaktır.

Sonuç olarak sürdürülebilirlik kavramı taraflar için farklı anlam ifade edebilir. Her ne 
kadar ticaret para kazanmak için yapılır kuralı her zaman geçerli olsa da bu kazanca 
ulaşma yolları kurum ve yatırımcı açısından farklılık gösterecektir. Yukarıdaki örne-
ğimize göre; Marka için, sürdürülebilirlik, müşteri memnuniyetinden, doğru ticari 
partner ilişkilerine kadar markanın geleceği için odaklanma anlamına gelmektedir. 
Aynı şekilde yatırımcı için sürdürülebilirlik ise yatırdığı sermayenin büyümesinden, 
doğru ticari ilişki yönetimi gibi anlamlar taşımaktadır. 

Taraflara göre farklılık gösteren bu sürdürülebilirlik amaçlarının ortak noktada bu-
luşması için ise herkesin kazanacağı bir Franchise sistemi oluşturmak gerekmektedir. 
Bu da yine ve her zamanki gibi şeffaf, adil, dürüst ticari işbirlikleri ve sözleşmelerle 
söz konusu olacaktır. Marka tarafı hedeflediği sürdürülebilirlik için yatırımcısına para 
kazandırmaya, yatırımcı ise hedeflediği sürdürülebilirlik için markanın tüm kural ve 
uygulamalarına odaklanmalıdır. Böylece birlikte mutlu müşteri ve sürdürülebilir 
ticarete ulaşmış olurlar. Bir tarafın orantısız üstünlüğe sahip olduğu yapılardan sür-
dürülebilirlik beklemek çok mümkün görünmemektedir. 

of the most important parts of setting up a new business however that part is not 
sufficient to ensure sustainability.Even if the choice at the commencement is correct 
can it be maintained later? The correct relationship,the system and strategies of 
work should all be clarified.Not only operationally alone; a business must be built 
on a financial and legal structure.In this manner all sides(customers,suppliers,p
ersonnel,the state and the partners)should be informed of their rights,their gains 
and the security of them. If we study the sustainability from the side of the Brand 
which is giving a franchise it needs that the new branch must be opened in a correct 
position,the customers must be able to find there the products and service that they 
expect and which are in keeping with the respected image of the brand name.If the 
investor is not capable of maintaining the principles and rules and if the brand has 
used every way it is able to solve that situation then the brand must be able rather 
than loosing the position continue there with a different investor.This must be clearly 
stipulated within the franchising contract.In the same manner if a franchisee does 
not receive the promised support,cannot enlarge and increase his investment and 
obtain the business levels promised he must have the right to have a business with 
another brand.Obviously all these rules and details must be clarified in the contract 
so that both parties are protected. It can occur that the meaning of sustainability 
can have different meanings for the involved parties.However much business is 
effected to earn money the manner in which it should be earned can differ between 
the brand and the investor.As we saw in some situations detailed above;for the brand 
sustainability equals total customer satisfaction,the correct partner relationship 
and being focused on the future of the brand.Whereas for the investor sustainability 
means increasing the amount of the effected investment together with the correct 
business management. It is therefore essential that a Franchise system must be 
developed where even though sustainability has different meanings for the parties 
involved a middle road must be found in order for all parties to gain.This means now 
as it has always meant that transparent,just and business correct contracts must 
be made.From the side of the brand so it can sustain its business it must help the 
franchisee to earn also,whereas the investor must be focused on all the rules and 
conditions that the brand require.In such a manner together there will be contented 
customers and sustainable business.If on one side of the agreement there is 
disproportionate strength it does not really appear possible to expect it.
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MarKa Ve FİrMa aDI  TeLeFON
1453 OSMANLI KAHVE  0232 202 25 60 

AKTÜEL EMLAK  0216 369 99 34

ALTIN GAYRİMENKUL  0212 654 17 60

ARBY’S   0212 310 66 00

ASLI BÖREK  0216 418 25 72

ATASAY   0212 652 33 66

BAY DÖNER   0232 464 42 35

BAYRAMEFENDİ OSMANLI KAHVECİSİ 0242 244 88 45 

BEREKET DÖNER  0212 771 55 55

B-FIT   0216 700 22 17

BIND CHOCOLATE  0850 800 24 63 

BİL KOLEJİ   444 5 245

BİSSE    0212 613 97 10

BURGER KING  0212 310 66 00

BURSA KEBAP EVİ  0212 690 52 52

CAFE ITALIANO  0212 709 60 70

CAKE STATION  0262 373 35 36

CAR WAX   0216 540 03 48

CARL’S JR    0212 276 19 19

CARREFOURSA  0216 655 00 00

CHICKY DANY  0212 366 57 46

COLDWELL BANKER  0212 488 00 00

CRAKERS PİZZA  0462 326 15 99

ÇENGELKÖY BÖREKÇİSİ 0530 231 07 74

ÇİĞKÖFTEM  444 2 126

ÇİLEK MOBİLYA  0224 721 28 66

ÇÖPS   0216 383 50 50

DAVID PEOPLE COFFEE & FOOD 0216 414 34 34

DEĞİRMEN PASTANELERİ 0216 422 41 01

DIGITAL PARTNERS  0541 625 78 04 

DİLEK PASTA CAFE REST 0212 671 70 34

DİLİM BÖREK  0216 594 55 50

DOĞUŞ KURUYEMİŞ  0539 389 12 81

DOMINO’S PİZZA  0212 280 96 36

DOYUYO   0216 504 40 61

DRY CLEAN EXPRESS  0216 331 10 00

EF EDUCATION FIRST  0850 202 10 00

EMPA   0312 231 06 28

ERA GAYRİMENKUL  0212 546 70 70

ERCİYES BÖREK  0312 945 06 06

ESSİ GÜZELLİK  0232 422 08 00

ET İŞLERİ   0533 607 59 94

GÖÇMEN BÖREKÇİSİ  444 4 964

GÖNÜL KAHVESİ  0216 688 81 11

GURME MUTFAK  0212 690 57 58 

HACIOĞLU   0216 387 30 30

HAPPY MOONS   0216 302 16 13

HD İSKENDER  0212 281 99 96

HOT DÖNER  0850 302 30 93

İKBAL   0216 456 90 05

J CLUB   0212 505 35 71 

KAHVE DÜKKANI  0224 246 35 12

KAHVE KÜLTÜRÜ  0284 236 26 01

KARAFIRIN   0212 696 69 91

KASAP DÖNER  0216 695 11 11

KOCATEPE 1949 KAHVE EVİ 0312 424 14 54

KOMAGENE   0216 367 97 00

LEMAN KÜLTÜR CAFE  0212 325 05 70

LITTLE CAESAR’S  0212 604 14 14

LORİS PARFÜM  444 8 345

MARMARİS BÜFE 1964  0216 411 02 66

MAVIA GAYRİMENKUL  0212 532 59 38

MC DONALD’S  0212 336 34 00

MEKTEBİM KOLEJİ  0212 939 76 00

MEŞHUR SAFRANBOLU LOKUMCUSU 0216 441 10 82

MR. KUMPİR  0212 347 27 80

NALİA KARADENİZ MUTFAĞI 0212 630 06 90

OSES ÇİĞKÖFTE  444 5 002

PASAPORT PİZZA  0232 502 31 63

PİDEM   0212 281 99 96

PİZZA HOUSE  0212 275 77 66

PİZZA LAZZA  0216 987 24 00

POPEYES   0212 310 66 00

RE / MAX   444 2 769

REALTY PLUS  0532 612 69 23 

REALTY WORLD  0212 467 22 77

SALOON BURGER  0216 633 24 00

SAMPİ   0216 709 18 18

SBARRO   0212 310 66 00

SMALLUX   0212 318 32 30

SR DÖNER   0850 420 04 20

STARTKEY EMLAK  0232 330 53 30

TATLICI FEHMİ USTA  0535 309 12 85

TATLISES ÇİĞKÖFTE  0212 324 63 63

TAVUK DÜNYASI  0216 399 17 80

TGM TREND  444 7 098

TONTON BABA  0212 585 22 22

TURPA EMLAK  0532 600 97 20

TURYAP   0212 373 13 00

UÇAN BALON ANAOKULLARI 0212 871 04 49

WAFFLE ART  0224 234 43 31

WILLIAMS CAR CARE  0216 456 78 45

YESEN BURGER  444 7 030

ZARİF ÇİĞKÖFTE  0850 480 87 97

ZİYAFE KAYSERİ MUTFAĞI 0312 320 58 88

ZİYAFET ÇİĞKÖFTE  444 3 405

DeSTeKÇİ ÜYeLer                                                 
ADRES PATENT  0212 347 89 89

AIRBY   0216 514 50 77

ALİZE MÜHENDİSLİK   0212 210 71 21

ANALİSTİM BİLİŞİM  0506 503 63 16

ARMİYA YAZILIM  0554 586 70 01

BİDOLU BASKI  0533 351 52 52

BUCCA GROUP  0545 554 32 19 

CLOUD MEDIA  0212 963 23 76

CYBER   0850 771 00 00

DESTEK PATENT  0212 329 00 00

ENDEKSA   0850 885 38 85

FRANCHISE & MORE DANIŞMANLIK 0216 349 18 29

GOLDEN CITY MEDIA   0212 320 00 34

İEF&DANIŞMANLIK   0532 643 96 16

KDM AVM DANIŞMANLIK  0212 269 01 50

MACELLAN   0850 640 08 50

MARKİZ PATENT  0212 347 62 55

MAXI LOYAL  0539 933 80 39

MEDYA FORS  0212 346 26 26

MERCAN SİGORTA   0216 318 90 20

OKUR GRUP  0216 316 91 14

OMNI POS SİSTEMLERİ  444 6 664

PİSANO MÜŞTERİ İLETİŞİM 0546 760 33 03

PR DANIŞMANLIK  0532 347 84 74

RASYOTEK   444 4 908

SOYSAL    0212 212 99 70

SOYSAL AVUKATLIK  0212 223 43 44 

STRATEJİK İŞLER  0212 942 87 78

SWEET TEMPTATIONS  0216 417 01 01 

THE FRANCHISE COMPANY TURKEY 0212 801 31 30

VERA YAZILIM  0212 438 30 33

FRAnchISE VE MARkAlI BAYilER liSTESi • FRAnchISE AnD BRAnD DEAlERShIP lIST

72 AĞUSTOS AUGUST 2022








