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UFRAD President
Değerli Dostlarım,

Dear Friends,

2014 yılının birçoğu için tatil zamanı olan ancak bizlerin çalışmalarımızın en
yoğunlaştığı yaz aylarında tekrar sizlerleyiz. ‘Franchise Dünyası’ dergimizin
30. sayısında sizinle tekrar buluşmanın sevinci ve heyecanı içindeyiz.

Geçen birkaç ayda ise UFRAD olarak gene çok önemli başarılara imza attık.
Uzun süredir aktif olarak yürüttüğümüz ve Yönetim Kurulu üyesi olduğumuz
Avrupa Franchise Federasyonu’nun Başkan Yardımcılığı görevine oybirliği ile
seçildik. Bu başarı sadece UFRAD’ın değil ülkemizin başarısıdır. Bu önemli
görevi hakkıyla yerine getirmek için yoğun çalışmalar içindeyiz. İlk Kez Avrupa Birliği üyesi olmayan bir ülkenin bu göreve getirilmesi UFRAD’ın gücü ve
üyelerimizin özverili çalışmaları sayesinde olmuştur. Tüm destekçilerimize
şükranlarımızı sunuyoruz.
Bunların yanında Dünya Franchise Konseyi ve Karadeniz Franchise Federasyonu çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. Aktif olarak Franchise sektörümüzü tüm platformlarda tanıtmaya ve markalarımızı global pazarlarda
desteklemeye her zaman olduğu gibi devam edeceğiz.
UFRAD Franchise Akademimiz ile eğitimlerimiz ülkemizdeki Franchise sektörünün doğru gelişimine büyük destek vermektedir. Tüm sektörümüzü eğitimlerimize bekliyoruz.
Son olarak ta Mart ayında yapılan Genel Kurul Toplantımız neticesinde seçilen Yeni Yönetim Kurulumuz ile başka bir gurura daha imza attık. İki yıl
boyunca birlikte çalışacağımız değerli Yönetim Kurulu üyelerimize ve bana
tekrar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini layık gören tüm UFRAD üyelerine
teşekkürlerimi iletiyorum.
Her gün büyüyen UFRAD ailemiz büyük bir gururla başarılarını sizlerle paylaşmaktadır. Tüm üyelerimizi ve Türk markalarını sevgiyle kucaklıyor, ülkemizin franchising sistemini ve markalarının gücünü yeni ufuklara taşıma yolunda hepinizi derneğimize katılmaya davet ediyorum.

While summer time 2014 is holiday time it is for us a time for
many when our workload increases. With the 30th edition of our
‘Franchising World’ magazine, we feel the joy and happiness of
meeting you again.
There is little time remaining to September 18-21, when we shall
hold our 23rd fair. We are proud to bring together members of the
franchise sector, from inside our country and from the world. As it
does each year this year also the world franchising sectors’ heart
will beat in Istanbul. We anticipate seeing all our investors use this
valuable opportunity to visit us at the CNR Expo Hall 2 & 4, where
we shall eagerly be awaiting them.
In the last few months once again UFRAD has had important
successes. At the European Franchise Federation, where for a
long period of time, we have been active and have been members
of the Policy Board, this year we were unanimously chosen as vice
president. This success is not UFRAD’s alone but is our countries.
We are working extremely hard in order to fulfill this important
position. It is the first time a non European Union Country has been
selected to this important position and this has come about because
of the strength of UFRAD and the hard work of its members. To all
our supporters we offer our heartfelt appreciation.
In addition, our hard work continues at the World Franchise Council
and the Black Sea Franchise Federation. Our ongoing aim is to
support our brands and introduce them into the global markets.
UFRAD Franchising Academy is greatly aiding in the development of
our countries’ franchise system. We hope everyone from the sector
will avail themselves of this opportunity.
Finally, we elected our new Board and chairman. I extend my thanks
to the members of UFRAD who saw fit to honour us by choosing us
as the Board of Directors and me as the Chairman.
As the UFRAD family grows day by day we are proud to share their
success with you. I embrace all our members, all Turkish Brands
and invite you all to join our association on the road to developing
the strength of our countries franchising system and carrying it on
to even greater heights.

Sevgi ve Saygılarımla,

Sincerely,

23. Fuarımız’a çok az zaman kaldığı bugünlerde 18-21 Eylül tarihlerinde ülkemiz ve dünyadaki Franchise sektörünü bir araya getirecek olmanın gururunu
yaşıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu sene de Dünya Franchise sektörünün kalbi
Eylül ayında İstanbul’da atacak. Tüm markalarımızı ve yatırımcılarımızı bu
eşi bulunmaz fırsatı değerlendirmek üzere CNR Expo Hall 2 ve 4 ‘te bekliyor
olacağız.
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UFRAD’IN 12. GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ
UFRAD’s 12th GENERAL meetıng
İstanbul Aydın Üniversitesi, UFRAD Franchising Derneği’nin 12. Olağan Genel Kurul toplantısına
ev sahipliği yaptı. Genel Kurula TUSİAD Başekonomisti Cem Doğan, UFRAD üyeleri, basın
mensupları ve Franchise Sektörü Temsilcileri de katıldı.
Istanbul Aydın University hosted the UFRAD Franchise Association’s 12th Ordinary General
Assembly Meeting.

Genel

Kurulun açılış konuşmasını yapan UFRAD Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın, dünya ve Türkiye’deki franchising uygulamaları hakkında bilgi verdikten sonra, UFRAD’ın yaptığı
çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi aktardı. Franchising sisteminin
markaların bölgesel, ulusal ve nihayetinde uluslararası marketlerde
hakkettikleri yeri bulmaları için en doğru sistem olduğunu belirten Dr.
Aydın, yükselen güç olarak tüm dünyada büyük ilgi gören Türkiye’nin ve
markalarının her geçen gün güçlendiğini ve ekonomiye olan katkısının
hızla arttığını dile getirdi. Başkan Dr. Aydın’ın açılış konuşmasının ardından Türkiye ekonomisinin nerede bulunduğu ve nereye gitmesi gerektiği
yönündeki istatistiksel verilerin analiz edildiği İstanbul Aydın Üniversite-
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Turkey

’s economy and where it predicted to
be in the future was discussed in detail
during the conference.
First, Asst. Assoc. Dr. Kağan Kemal Turan expressed in his
presentation that 75 trillion dollars of production around
the world has been done every year and Turkey’s share in
the production of 790 billion dollars per year.Where do we
stand compared to the World economies ? How rich we are
where topics raised by Dr. Turan . The continuous increase
in world population and how much our country has a share
in it was mentioned by Turan, who said,’ Population ratio

si İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr Kemal Kağan Turan ve TÜSİAD Başekonomisti Cem Doğan’ın sunumlarına geçildi.
İlk olarak Yrd. Doç. Dr. Turan, dünya ve Türkiye’de yapılan üretim hakkında katılımcılara bilgi aktardı. Dünyada her sene 75 trilyon dolarlık üretim yapıldığı ve bu üretimin Türkiye’deki payının yılda 790 milyar dolar
olduğunu belirten Turan, Dünyanın geneline göre nerede duruyoruz?
Ne kadar zenginiz? Dünya nüfusunun sürekli artması, beraberinde üretimin artması ve ülkemizin buradan aldığı pay ne kadardır? Gibi soruların cevabını katılımcılara aktardı. Ekonomideki canlılığın ciddi bir üretim
artışından kaynaklandığına değinen Turan, bilim adamlarımızın keşfetmiş olduğu icatların dünya ekonomisine büyük oranda katkı sağladığını
vurguladı.“Başarı oranı bireysel alanda ne kadar yüksek olursa olsun,
rekabetin neresinde olursanız olun mutlaka rakibiniz olacaktır” diyerek
konuşmasına son verdi.
TÜSİAD Başekonomisti Cem Doğan’da, Türkiye ekonomisi yapısal sorunlar penceresinden makroekonomik bir değerlendirme yaparak katılımcıları bilgilendirdi. Ülkemizin büyümekte olan bir ekonomi olduğunu
ifade eden Doğan, küresel büyüme tahminleri, ticarete ilişkin tahminler,
finansal koşullar, fed politikaları, banka kredilerinin artışı, fiyat dalgalanmaları, hisse senedi endeksleri, dünya ticareti, gelişmiş ekonomilerde
büyüme ve Türkiye Ekonomisinin büyümesi konularında katılımcılara
bilgi aktardı.
Son olarak UFRAD Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın, ekonominin çok
önemli bir parçası olan Markanın oluşum süreci ve gerçek amacı, markaya verilmesi gereken özen ve değer, marka doğurmak, markayı büyütmek ve markayı korumak, başarılı bir marka oluşum sürecinin altında

and the ratio of the share of the economy than worldwide
per capita income accounts from the past of the population
at which rate increases and the reasons for is based on
technology aspects, the economic viability of a serious
increase in production caused by data indicating that,
our scientists have discovered that the inventions to the
world economy largely contributed’. “The success rate
in individual areas, no matter how high, no matter where
you are in competition your opponent will do” Dr. Turan
mentioned.
TUSIAD Chief Economist Cem Doğan expressed that
Turkey’s economy from a macroeconomic assessment of
structural problems are global growth forecasts, estimates
relating to trade, how to develop liquidity? Financial
conditions, the fed policies, bank loans increase, the VIX
Volatility index, emerging market economies, commodity
prices and price volatility, stock indices, world trade in
the advanced economies growth and the structural and
construction problems in turkey’s overall economy is the
main topics of discussion.
Lastly UFRAD President Dr. Mustafa AYDIN told in his
presentation and speech that branding and franchising
is crucial for the growth of the economy and during the
brand development process the brand must be given great
care and value: Brand growth and protection, is also other
important factors of recognition, he mentioned.. Dr. Aydın
TEMMUZ JULY 2014
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yatan neden ve sebeplerden bahsetti. UFRAD’ın markalar için yaptığı
çalışmalar, yatırımcıya olan yaklaşımı, Türkiye ekonomisindeki önemi
hakkında bilgi veren Dr. Aydın, “21. yüzyılda bir ülkeye ekonomik olarak kendinize bağımlı hale getirmek istiyorsanız o ülkeye markalarınızı
gönderin. Bu sayede istediğiniz ülkenin ekonomisini kendinize bağımlı
hale getirebilirsiniz” diyerek konuşmasına son verdi.
Konuşmaların ardından Başkan Dr. Aydın ve İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli konuşmacılara UFRAD plaketlerini
takdim etti. Konuşmaların bitmesinin ardından ikinci oturuma başlandı
ve UFRAD’ın yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri belirlendi.
YÖNETİM KURULU
Dr. Mustafa Aydın / Bil Holding
Ahmet Polat / Jag Club
Osman Bilge / Franchıse&More
Gürkan Donat / Pergel Yayınları
Can Ekşioğlu / Era Türkiye
Haluk Okutur / Simit Sarayı
Cenk Kınay / Wyndham Hotel
Alpay Erüs / Mr. Kumpir
İlhan Erkan / Burger King
Mustafa Kefeli / Bisse
Faruk Güllü / Faruk Güllüoğlu
İhsan Nalçacı / Lavazza
DENETİM KURULU
Tevfik Özkavcı / Cold Stone Creamery
Cem Koşmaz / Pizza House
Ayperi Sakızlı / McDonald’s
Atilla Külekçioğlu / Çıtır Usta
Bedriye Hülya / B-Fit
Ümit Yaşar Demir / Gönül Davet
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mentioned that as UFRAD Franchising Association, they
continuously give support to franchise brands both in their
national and international endeavors, providing financial,
legal and social support. He said, ‘Today, with more than
170 members, UFRAD plays an important role in Turkey’s
economy with a sector more than 35 billion USD economic
power’
After the conference, the General Assembly continued
with the procedures of election, where 2014-2016 Board of
Directors were elected by UFRAD members.
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UFRAD ÜYELERİ MART AYINDA AVRASYA BÖLGESİNDEKİ
YATIRIM FIRSATLARI HAKKINDA BİLGİ ALDI
IN MARCH, MEMBERS OF UFRAD WERE GıVEN INFORMATION
ON OPPORTUNITIES IN THE EURASION REGION
UFRAD Mart Ayı Yuvarlak Masa toplantısı DEİK Avrasya İş Konseyi işbirliği ile TOBB Plaza’da
gerçekleştirildi. Yuvarlak Masa Toplantısında UFRAD Üyeleri Avrasya İş Konseyleri Başkan
ve temsilcileri ile ‘Avrasya Bölgesi’nde Yatırım Fırsatları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri’
hakkında bilgi aldı.
The UFRAD March Round Table Meeting, which took place in conjunction with the DEIK
Eurasian Business Committee, was held at the TOBB Plaza. UFRAD members were given
advice and information on opportunities, problems and solutions in the Eurasian Regions.
22
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TOBB

Plaza’da gerçekleştirilen UFRAD Mart Ayı
Yuvarlak Masa Toplantısının konusu Avrasya
Bölgesinde Yatırım Fırsatları oldu. DEİK Avrasya İş Konseyi
işbirliğiyle düzenlenen toplantıya UFRAD Genel Başkanı, Yönetim Kurulu ve üyeleri katıldı.
Toplantıda yatırım olanakları hakkında Türk-Tacik İş Konseyi
Başkanı Mahmut Er, Türk-Türkmen İş Konseyi Başkan Yardımcısı Oğuz Yalçın, DTİK Avrasya Bölge Komitesi Üyesi Ali
İhsan Akıskalıoğlu ve Türk-Rus İş Konseyi’ni temsilen Deniz
Bank Toptan Bankacılık Grubu Krediler Uluslararası Koordinasyon Grup Müdürü Savaş Çıtak katılımcılara bilgi aktardı.

The

March Round Table meeting took place at TOBB
Plaza with the participation of DEİK Eurasia Business
Council Chairman and representatives discussing the subject
of ‘Investment Opportunities in Eurasia region: Problems and
Solutions’.
UFRAD President, Board, and members attended the meeting
along with the speakers Mahmut Er, Türk-Tajik Business Council
Chairman, Oğuz Yalçın, Türk-Turkmenistan Business Council
Vice Chairman, Ali İhsan Akıskalıoğlu, DTİK Eurasia regional
Committee Member and Savaş Çıtak, Türk-Russian Business
TEMMUZ JULY 2014
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DTİK Avrasya Bölge Komitesi Üyesi Ali İhsan Akıskalıoğlu plaketini alırken

Türk-Tacik İş Konseyi Başkanı Mahmut Er plaketini alırken

Türk-Türkmen İş Konseyi Başkan Yardımcısı Oğuz Yalçın plaketini alırken

Türk-Rus İş Konseyi’ni temsilen Savaş Çıtak plaketini alırken

Bölgedeki yatırım olanaklarının anlatıldığı ve markalarımızın
pazara girişte yaşadığı zorluklar ve nasıl aşılabileceği konusunda fikir alışverişi yapılan toplantıda üyelerimiz faydalı bilgiler edinmişlerdir.
Toplantıdan sonra geçilen akşam yemeğinde soru-cevap olarak görüşmeler devam etmiştir. Toplantı sonunda Genel Başkan Dr. Mustafa Aydın DEİK ve temsilcilerine katılımları için
teşekkür ederek UFRAD plaketi takdim etti.
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Council member. During the meeting, the opportunities of
investment in the region and the obstacles facing our brands
were discussed in detail. Our members received valuable inside
information about the region and the market from businessmen
who are doing business in the region for many years. The Q&A
session continued during the dinner and Dr. Mustafa Aydin
thanked the speakers for their participation to our meeting
giving them UFRAD plaques. The meeting ended with the dinner
organization hosted by UFRAD and DEİK.
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UFRAD ÜYELERİ NİSAN AYINDA TURQUALITY hakkında BİLGİ ALDI
IN APRIL UFRAD MEMBERS RECEIVED INFORMATION
ON TURQUALITY
Nisan Ayında Faruk Güllü’nün ev sahipliğinde bir araya gelen UFRAD Üyeleri,
Turquality desteği konusunda Tolga Acarlı’dan bilgi aldı.
Hosted by Faruk Güllü, UFRAD members came together, to receive
information from the experts on Turquality aid.

UFRAD

Franchising Derneği Yönetim Kurulu ve Yuvarlak Masa Toplantısı Faruk
Güllü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yurtdışı yatırımlarında fırsatlar ve sorunlar yuvarlak masa toplantısının gündemini oluşturdu.
Toplantının açılış konuşmasını yapan UFRAD Genel Başkanı
Dr. Mustafa Aydın güncel konuların hakkında kısa bir konuşma yaptı. Brezilya’da gerçekleşen Dünya Franchise Derneği
toplantısında görüşülen konuları, UFRAD Yönetim Kurulu ve
Yuvarlak Masa katılımcıları ile paylaşan Dr. Aydın, “Türkiye
yurtdışı yatırımlarında dikkatli olmalı ve markalaşma öneminin farkına varmalıdır. Bizi ileriye sadece yatırımlarımız
götürecektir” dedi. Ayrıca, Dr. Aydın Türkiye’nin AR-GE çalışmalarına daha fazla ağırlık vermesi gerektiğini söyledi ve pa-
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UFRAD

Franchising Association Board Meeting and
Round Table Meeting was held by Faruk Güllü
on 29 April 2014. Opportunities and issues in overseas investment
formed the agenda of Round Table Meeting.
First of all, President of UFRAD Franchising Association Dr.
Mustafa Aydın gave information about the current issues regarding
investments overseas. Dr. Mustafa Aydın shared the issues
discussed at the World Franchise Council Meeting in Brasil with
members of UFRAD and other participants of the Roundtable
meeting. He talked about the importance of branding and in his
speech saying, “Turkey should be careful in overseas investment,
especially in our region the economic instability makes it very hard
for our brands to reach to the right investors and plan long term
projects”

Turquality Yetkilisi Tolga Acarlı plaketini alırken

tent sahibi bir ülke olmanın getirilerinin çok önemli olduğunu
vurguladı.
Başkan Dr. Aydın’ın ardından Tolga Acarlı, Turquality Desteği
ile ilgili kapsamlı bir sunum yaptı. Turquality Desteğinin vizyon ve misyonunu açıklayarak konuşmasına başlayan Acarlı,
Turquality ve Marka desteği arasındaki farklar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Buna ek olarak, UFRAD Derneği üyesi firmaların marka desteği aldıktan sonraki konumları hakkında çok geniş bir sunumla üyeleri bilgilendirdi. Sunum, katılımcıların sorularına
cevap verilmesinin ardından sona erdi.
Toplantı sonunda, UFRAD Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın,
nazik katılımlarından ötürü Tolga Acarlı’ya teşekkür ederek
plaket takdim etti.

Also, Dr. Mustafa Aydın said that Turkey should give more weight to
Research & Development activities and expressed that the number
of patents owned by a country shows its economic power.
After Dr. Mustafa Aydın, speaker Tolga Acarlı made a very
comprehensive presentation about the Turquality Support of the
Ministry of the Economy. Tolga Acarli explained the vision and
mission of TURQUALITY support. Tolga Acarlı mentioned about the
differences between Turquality & Brand support. He mentioned
that although Turquality programme is very beneficial to the brands
it is a long and detailed procedure and requires serious attention.
After the Presentation, questions and answers from members were
taken.
At the end of the meeting, President of UFRAD Dr. Mustafa
Aydın thanked Tolga Acarlı for his participation and informative
presentation and presented UFRAD plaque.
TEMMUZ JULY 2014
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UFRAD BREZİLYA’DA DÜZENLENEN WFC TOPLANTISINA KATILDI
UFRAD PARTICIPATED IN THE WFC MEETING HELD IN BRASIL
Dünya Franchise Konseyi Toplantısı, geçmiş dönem Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın katılımlarıyla
Brezilya Franchise Derneği ev sahipliğinde 22-23 Nisan 2014 tarihleri arasında Brezilya’nın
Sao Paulo kentinde gerçekleşti.
Last terms President Dr. Mustafa Aydın, was present at the World Franchise Council
Meeting, which was held on 22-23 April 2014 in the city of Sao Paulo. The event was
organised by the Brazilian Franchise Association.

Dünya

Franchise Konseyi (WFC) toplantısı Brezilya’nın
ev sahipliğinde Sau Paulo kendinde gerçekleştirildi. WFC toplantısına UFRAD adına Genel Başkan Dr. Mustafa Aydın
katıldı. Toplantıda önümüzdeki 5 yıl içerisinde WFC tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler görüşüldü. Franchise bilgileri, mali işler,
hukuk işleri gibi konular gündeme alındı.
Dünya Franchise Derneği üyelerinin anket araştırması ilk maddeyi
oluşturdu. Ardından, Peru Franchise Derneği’nin üyelik başvurusu
değerlendirildi. Ukrayna’da Franchising Kalkınma Federasyonu için
olası bir uygulamadan bahsedildi. 2015-2016 yılı toplantılar için teklif sunuldu, 2014 yılı içerisinde yapılacak olan 2. toplantının ACFPT
tarafından düzenlenmesi kararlaştırıldı. WFC toplantısı sonrası gerçekleştirilen Uluslararası Franchise Konferansına katılan Dr. Aydın
ve UFRAD Yönetim Kurulu üyesi Gürkan Donat, konferans kapsamında UFRAD üyesi markaları tanıttılar ve Türk markalarının yurtdışı pazarlarında büyük bir başarıya imza attığını dile getirdiler.
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Franchise Council Meeting hosted by the Brazilian
Franchise Association took place with the participation
of Former Chairman of WFC Dr. Mustafa Aydın as the representative of
UFRAD on 22-23 April 2014 in Sao Paulo, Brazil. At the meeting, the Strategic
Planning Group discussed the next 5 years action plan. Financial affairs,
franchise information and legal affairs etc. were included in the meeting
agenda. The World Franchise Association (WFC) survey was the first topic on
the agenda of the meeting. Then, Peru Franchise Association’s application for
membership was evaluated. Franchising Development Federation of Ukraine
was mentioned as a possible applicant as well. Proposal was presented for
meeting at the year 2015-2016, and it was decided that the second meeting
of 2014 will be held by ACFPT in Taiwan. After WFC meeting, International
Franchise Conference was held with the attendance of President Dr. Mustafa
Aydın and UFRAD Board member Gürkan Donat, who had the chance to
give informationabout UFRAD members and Dr.Aydın carried out series of
meeting about possible opportunities for our members to invest overseas.
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UFRAD ÜYELERİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİNDE BİR ARAYA GELDİ
MEMBERS OF UFRAD CAME TOGETHER AT istanbul AYDIN UNIVERSITY
UFRAD Mayıs Ayı Yuvarlak Masa Toplantısı İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde
gerçekleştirildi. Toplantıda yurtiçi ve yurtdışı yatırımları, internet ve sosyal medyanın markalara
etkisi konuları görüşüldü.
The UFRAD May monthly Round Table Meeting was hosted by Istanbul Aydın University.
Discussions at the meeting were on domestic and international investments and the
influence that the internet and social media have on them.

Mayıs

Ayında düzenlenen yuvarlak masa toplantısında
Franchise sektörü için çok önemli üç konu tartışıldı.
Genel Başkan Dr. Mustafa Aydın’la birlikte katılımcılar konuyla ilgili
görüş alışverişinde bulundu. İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yuvarlak Masa Toplantı gündeminde, yurtiçi
ve yurtdışında doğru yatırımcıya ulaşma stratejileri, fuar öncesi markaların yapması gereken hazırlıklar, internet ve sosyal medyanın
franchise sektörüne olan faydaları ve kullanım şekilleri konuşuldu.
Açılış konuşmasını UFRAD Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın yapması ile toplantı başladı. Dr. Aydın, sektörlerin sıkıntıları, yeni trendler, beklentiler, yeni imkanlar ve fırsatlar, olumlu / olumsuz tüm tecrübeler hakkında düşüncelerini aktardı. Doğru franchisee ulaşmak
için neler yapılması gerektiği konusunda görüşlerini de açıklayan
Dr. Aydın, “Doğru hamle için öncelikle ülkelerin hukukunu bilmek
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At

the May round table meeting three subjects of great
importance to the Franchise sector were discussed.
The President Dr.Mustafa Aydın together with the participants
engaged in a debate at which they exchanged their ideas on the
subjects. On the agenda for the Round Table Meeting, which was
hosted by Istanbul Aydın University, strategies for approaching
the right investors domestically and internationally, the essential
preparations that brands should undertake prior to fairs and the
manner of use of the internet and social media for the Franchise
system were discussed.
The meeting began with an opening speech by UFRAD President
Dr.Mustafa Aydın. Dr Aydın expressed his thoughts on the
sectors problems, new trends, expectations, new possibilities

gerekir. Romantizmle ekonominin bir arada yürümediğini bilmemiz
önemlidir” dedi.
Dr. Aydın’ın ardından konuşma yapan TAB Gıda/ Burger King Franchise Müdürü İlhan Erkan, doğru franchise’a nasıl ulaşılır konusunda
katılımcılara bilgi verdi. Uluslararası markalaşmanın önemi ve izlenilecek yollar hakkında düşüncelerini açıklayan Erkan, “Markanın
geliştirilmesi için zaman, tecrübe ve alt yapının sağlam olması gerekir. Unutmayalım ki her malın bir bedeli var. Ancak biz bilgiye para
vermeyi sevmiyoruz” dedi.
Jag Club Genel Müdürü Ahmet Polat ise konu ile ilgili görüşlerini
açıklarken, markası JagClub’ın izlediği stratejileri ve projelerini anlattı, yurtdışında markalaşmanın önemini vurguladı ve firmasının bu
konudaki başarılarından bahsetti.
Bu konuşmanın ardından, fuar öncesinde, fuara katılımcıların ve
sahiplerinin neler yapması gerektiği konusunda Medya Force Genel
Müdürü Aycan Helvacıoğlu bilgi verdi. Helvacıoğlu şu görüşleri ortaya koydu; “Fuarlar için özel standlar ve tasarımlar yapılması şarttır.
Ayrıca yatırımcı ile ilişkilerin sağlam tutulması önemlidir. Fuara katılırken, basın bültenleri, kampanyalar ve tanıtım filmleri yapılması
gerekir” diyerek konunun önemini vurguladı. Başkan Mustafa Aydın
‘da konuya ek olarak standların net anlaşılır olması, fuarla beraber
çalışmanın önemini ve en önemli konu olarak da işin başında durulması gerektiğini şu sözlerle ifade etti; “Bu işe bir sahip gerek, oğlu
değil baba gerek.”
Toplantının son gündem konusu olan Sosyal Medya ve Sosyal Medya
Mecralarını Franchise sektöründe nasıl etkin hale getirebileceğimiz
hakkında Pergel Yayınları Genel Koordinatörü Gürkan Donat bilgi
verdi. Donat, Sosyal medya yönetimin önemini vurgularken hitap
edilecek kesime yönelik kampanya çalışmaları yaparak, doğru yerde
doğru zamanda sosyal medya araçlarını kullanmanın hızlı ve sağlıklı
bir geri dönüş oluşturup, bu sayede firmaların sosyal medyada takipçilerini ve müşterilerini kendilerinin oluşturabileceğini bunun da en
sağlıklı yöntemlerden biri olduğunu söyledi.
Sosyal Medyayı en etkin kullanan kişilerden biri olan Dr. Aydın
ise, bu konu hakkında firmaların neler yapması gerektiği ile ilgili
bilgi verirken, franchise alanında uluslararası bir marka olabilmenin temel kuralı olan farklı dillerde markayı tanıtmada web
sitesinin rolünün büyük olduğunu ve en az iki dilde yayınlamak
gerektiğinin üzerinde durdu.

and opportunities and positive and negative experiences. Dr
Aydın gave his opinion on what is essential in order to reach
the correct franchisee when he stated “The right start is to
understand the laws of the country. It is important that we realize
that Romanticism and Economy do not work together.”
After Dr Aydın, Ilhan Erkan the TAB Food / Burger King Franchise
Manager gave advice on how to achieve the correct Franchise
when he said “To develop a brand takes time, experience and
firm foundations. Let’s not forget that there is a price to be paid
for everything, however; paying money for knowledge does not
appeal to us.” When Jag Club General Manager Ahmet Polat
spoke, he told of the strategies and projects Of Jag club, their
strategies, the importance of the brand name abroad and their
successes on these points.
After that speech the Media Force General Manager Aycan
Helvacıoğlu advised on presentation tools. He stated” It is
essential to make special stands and decorations. Additionally
importance must be given to the relationship with the investor.
It should also be ensured that press releases, special offers and
introductory films are prepared.” President Mustafa Aydın added
that stands should be clear to understand, the importance of
working at the fair and most important of all that participants
should be at those stands. He summed up with the colourful
expression “The situation needs an owner, not a son but the
father is needed.” In the final part of the agenda Pergel Press
General Coordinator Gürkan Donat, advised on how the Social
Media could be useful to the Franchise sector. Studies should be
affected on the section of people who are to be approached, so
that the media tools are used at the right time in the right place,
there should be a speedy and healthy return from the social
media followers and customers. This will be the best solution in
getting their own customer base in the social media.
While Dr Aydın, who is one of the most proficient users of the
Social Media, was giving information as to how companies should
make use of the media he stated “In the International Franchise
sector, in order to become a brand, one of the basic rules is to
make use of different languages in web sites and stressed the
importance of broadcasting in at least two languages.”
TEMMUZ JULY 2014
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UFRAD BAŞKANI DR. AYDIN EFF BAŞKAN YARDIMCISI OLDU
PRESIDENT OF UFRAD, DR.AYDIN
BECAME VICE PRESIDENT TO THE OF EFF
UFRAD Genel Başkanı ve Karadeniz Franchise Federasyonu Kurucu Başkanı Dr. Mustafa Aydın,
Dünya Franchise Konseyi geçmiş dönem başkanlığı sonrası, Avrupa Franchise Federasyonu Genel
Kurul Toplantısında Başkan Yardımcılığına seçildi.
President of UFRAD and Founding President of the Black Sea Franchise Federation Dr.
Mustafa Aydın, after being last terms World Franchise Congress President, has now at the
European Franchise Federation General Meeting, been chosen Assistant to the President.
UFRAD Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Avrupa Franchise Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. 1972 yılında kurulan
Avrupa Franchise Federasyonu, Avusturya, Almanya, Belçika, Çek
Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Hırvatistan, Hollanda,
İtalya, İsviçre, İsveç, İngiltere, Macaristan, Polonya, Portekiz, Sırbistan,
Slovenya, Yunanistan ve Türkiye başta olmak üzere tüm Avrupa’da faaliyet göstererek 30 binin üzerinde Franchise markasını dünya pazarında başarıyla temsil etmektedir. AB parlamentosunda aktif olarak
yer alan EFF, franchise sektörü ve kurumsal markalaşma konularında dünyanın en etkin ve saygın kuruluşları arasında yer almaktadır.
Türkiye’de 1991 yılında kurulan UFRAD, Avrupa Franchise Federasyonu üyesi olarak ülkemizi temsil etmekte ve önemli çalışmalara imza
atmaktadır.
Markalaşma ve franchise konularında yaptığı başarılı çalışmalar
sebebiyle 2002 yılından beri UFRAD Genel Başkanlığını yürüten Dr.
Mustafa Aydın, 2008 yılından bu yana Yönetim Kurulu Üyesi olduğu
Avrupa Franchise Federasyonu tarafından, Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Paris’te gerçekleşen toplantıda Avrupa Franchise Federasyonu üyeleri tarafından oy birliği ile Başkan Yardımcılığı görevine
getirilen Aydın yaptığı açıklamada, “Bu başarı benim değil ülkemizin
başarısıdır. UFRAD Franchising Derneği olarak amacımız markalarımızı global pazarlarda hakkettikleri yerlere taşıyarak küresel rekabette başarılara imza atmalarını desteklemek ve markalarımızın gücü
ile dünyada gücümüzü artırmaktır. Yıllardır gerek EFF, gerekse Dünya
Franchise Konseyinde yürüttüğümüz yoğun çalışmalar neticesinde
bugün görüyoruz ki UFRAD ve Türkiye franchise sektörü artık lider
dünya markaları ile birlikte hızla ilerlemektedir. Derneğimiz ve ülkem
adına son derece mutluyum, gururluyum” dedi.
İlk kez Avrupa Birliği üyesi olmayan bir ülkeden Başkan Yardımcısı
seçen EFF üyeleri, toplantı sonrasında açıklama yaparak bu kararı
vermelerinde en büyük etkenin UFRAD Franchising Derneği’nin sektördeki gücü olduğunu belirttiler. Derneğin çalışmalarını örneklerle
anlatan üyeler, Türkiye pazarının artan etkinliğini, sağlanan ekonomik
istikrarı dikkatle takip ettiklerini, Dr. Mustafa Aydın’ın Markalaşma ve
Franchising konusundaki kararlı ve sonuç odaklı çalışmalarını takdir
ettiklerini dile getirdiler.
UFRAD, Dünya Franchising Konseyi (WFC) ve Avrupa Franchising
Federasyonu (EFF) Yönetim Kurulu Üyesi, Karadeniz Franchise Federasyonu (Black Sea Franchise Federation-BSFF) Kurucusu ve Yönetim
Kurulu Başkanıdır. UFRAD aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu- DEİK Kurucu Kuruluş üyesidir.
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UFRAD President Dr. Mustafa Aydın has been chosen for the
position of Vice President of the European Franchise Federation.
Austria, Germany, Belgium, Czech Republic, Denmark, France,
Finland, Croatia, the Netherlands, Italy, Switzerland, Sweden,
England, Hungary, Poland, Portugal, Serbia, Slovenia, Greece
and Turkey which are amongst the most important countries of
the Federation are successfully represents more than 30.000
Franchise Brands in the world market. EFF takes an active role
in the European Parliament and in the franchise and registered
brands sector and maintains its position as one of one of the
most effective and respected in the world. UFRAD, which was
established in 1991, as a member of the European Franchise
Federation, represents our country and carries important work.
Dr. Mustafa Aydın, who has been President of UFRAD since 2002
and since 2008 Member of The Policy Board of the European
Franchise Federation, due to his successful work in the Branding
and Franchise sectors has been chosen as Vice President. He
stated that “ This success is not mine, it’s my country’s, as
UFRAD Franchising Association our aim is to carry our brands
to the position of success in the world market and to help them
achieve successful deals, thus with their strength increase our
country’s strength in the world. As a result of the hard work that
we have put in over the years, be it at EFF or be it at the World
Franchise Council, today we see that UFRAD and the Turkish
Franchise Sector are moving together with and at the same time
at the speed of world brands. In the name of our association and
my country I feel extremely happy and proud’’.
It is the first time that the EFF members have chosen a Vice
President from a non-European Union Country. At the end of the
meeting they explained this choice by stating that one of the main
reasons was that they were aware of the strength of UFRAD in the
sector. They had followed the examples which had been given by
members, the increasing influence of the Turkish Market and the
stabilization of the Turkish Economy. They also greatly admired
Dr. Mustafa Aydın’s determined and result orientated work in the
franchising sector.
UFRAD is; World Franchising Council (WFC), Founder and
President of Black Sea Franchise Federation (BSFF) and
Founding member of Foreing Economic Relations Board – DEIK.
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COLD STONE CREAMERY YENİKÖY VE
AKASYA AVM’DE / COLDSTONE CREAMERY
IN YENIKOY AND AKASYA SHOPPING
MALLAND AKASYA SHOPPING MALL
Adını, dondurmanın -9 derece granit bir mermerde zengin ve
taptaze lezzet parçacıkları ile harmanlanarak tüketiciye sunulmasından alan Amerika’nın ünlü dondurma markası Cold Stone
Creamery Türkiye’de Ülker Golf ile büyümeye devam ediyor. İlk
mağazasını Haziran 2013 tarihinde Ortaköy’de açan Cold Stone
Creamery, franchising anlaşmaları kapsamında, Acıbadem Akasya AVM içerisinde ve Yeniköy sahilinde açılan yeni mağazalarıyla
özel ürünlerini İstanbul’un farklı noktalarına taşıyor. Dondurmaseverlere taze meyve, çikolata, özel soslar ve çok çeşitli kuru yemişler ile kişiselleştirilmiş 11 milyon farklı kombinasyon oluşturma
imkanı sunan Cold Stone Creamery, bol sütlü, yumuşak kıvamlı
ve yoğun lezzetli günlük üretilen dondurmalarıyla Türkiye’de dondurmaya yeni bir konsept kazandırıyor.

This companies name originates from the manner in which its production
is effected this Is tiny pieces of flavours worked together on a granite slab
with a temperature of-9degrees.
Americas famous ice cream maker Coldstone continues to enlarge in
Turkey together With Ulker Golf Coldstone opened its first branch in
Ortakoy in June 2013 and now by way of the franchising system also
sells to customers in its new shops situated in Akasya shopping mall and
alsoon the Yenikoy coast. For lovers of icecream Coldstone has products
which can include fresh fruits, chocolate special sauces or a wide choice
of dried fruits in fact it can offer more than 11 million different personal
choice combines. Coldstone with its daily made icecream made with
lots of milk and worked to a soft concistency has brought a totally new
concept of icecream to Turkey.

BAYDÖNER, YURTDIŞI RESTORAN
SAYISINI 5’E ÇIKARDI

BAYDONER, HAS INCREASED THE NUMBER OF ITS
RESTAURANTS ABROAD TO 5
Türk ağız tadının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan döneri, dünyaya
tanıtmak, pizza ve hamburger gibi global bir yiyecek haline getirmek
amacıyla hareket eden Baydöner, şık restoranlarına yenilerini ekliyor.
Yurtiçindeki büyümesinin yanı sıra yurtdışı büyümesiyle de dikkat çeken Baydöner, yurtdışı restoran sayısını 1 yılda 5’e yükseltti. Mart ve
Nisan aylarında yurtdışında iki yeni şube daha açtı. Azerbaycan ve
Irak’ta hizmete giren şubeler ile Baydöner’in yurtdışı restoran sayısı
5’e çıktı. Turquality Marka Desteği’ni almaya hak kazanan ilk gastronomi markası olan Baydöner’in yurtdışında açtığı şubeler, Turquality
tarafından destekleniyor.
Baydoner whose aim is to introduce the indispensible Turkish flavourful doner
to be a global food, like hamburgers and pizzas, is opening additional chic
restaurants. Baydoner is attracting attention as, as well as growing at home, it
at the same time has increased its shops abroad from 1 to 5 within a year. In
March and April 2 new restaurants were opened. The opening of restaurants in
Azerbaijan and Iraq brought the number of shops abroad to 5. Baydoner is the
first gastronomical brand to get support from the Turquality brand Support. Their
shops abroad are also being supported by Turquality.
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BURGER KING’İN MİNİ SOSLARI,
EVLERE TAŞINIYOR

BURGER KING’S MINI SAUCES,
ENTER OUR HOMES
Sunduğu eşsiz tatları mağazalarındaki mini sos seçenekleriyle daha da
zenginleştiren Türkiye’nin en yaygın hızlı tüketim gıda zinciri Burger King,
leziz soslarını evlere taşımaya devam ediyor. Bir süredir Burger King restoranlarında 250 gramlık ambalajlarıyla satışa sunulan Acı Sos, Ranch
Sos ve Buffalo Sos’ların ardından çok sevilen soslardan olan Barbekü
Sos ve Sarımsaklı Mayonez de bu gruba katılarak evlerde yerini alıyor. Siz
de evinizde Burger King havasını yaşatmak istiyorsanız buzdolaplarınızda bu soslara yer açabilirsiniz.
Burger King which is Turkey’s most widespread fast food chain, have enriched their
unique flavors in their shops by introducing mini sauces. They are now continuing
to offer these delicious sauces to be enjoyed at homes. The 250 gram packs of
Barbecue Sauce and Garlic Sauce has been added to their selection of Hot sauce,
Ranch Sauce and Buffalo Sauce for you to enjoy at home.If you wish to add Burger
Kings tastes to your way of life, you can make a place for these sauces in your fridges.

å

DİLEK PASTANELERİ 27 ŞUBEYE ULAŞTI / DILEK PASTANELER NOW HAVE 27 BRANCHES
Türkiye’de pastane, cafe ve restaurant konseptinin ilk uygulayıcısı
olan Dilek Pastaneleri, Beylikdüzü ve Mall of İstanbul şubelerini
hizmete açarak tam 27 şubeye ulaştı. Dilek, gösterişli sunumu ve
birbirinden leziz yemekleriyle bu defa Beylikdüzü ve Mall of İstanbul şubelerinde hem göze hem de damaklara hitap ediyor. Oldukça şık bir dekorasyona ve geniş kapsamlı bir mağazaya sahip olan
yeni şubeleriyle hizmete başlayan Dilek Pastaneleri, Türk ve dünya mutfağından seçkin lezzetleri müdavimleriyle buluşturuyor.
Pastane sektöründe elde ettiği yarım asırlık haklı ününü kalite anlayışıyla birleştiren marka, 57 yıllık lezzet deneyimini Beylikdüzü
ve Mall of İstanbul’daki misafirlerine sunuyor.

One of the first companies in Turkey to effect the concept of cakes,cafe
and restaurant together with the opening of their new branches one
in Mall of Istanbul one in Beylikduzu now have reached a total of 27
branches. Dilek with its attractive presentations and one more than
the other tasty flavours appeals to both eye and taste. Their new
branches with their chic decorations and wide product range offer to
their clients both Turkish and world flavours With their rightful claims
to fame gathered through their more than half a century experience in
the confectionery section together with their quality and flavours they
now offer wonderfully tasty confectionery in both Beylikduzu and Mall
of Istanbul

AVM’DE ZİRCİRLEŞME
DÖNEMİNE GİRİLİYOR

ENTERING A PERIOD OF
CHAINS IN SHOPPING MALLS
Her yıl mevcut Alışveriş Merkezlerine yenilerinin eklendiği ve
kapananlarla birlikte “Türkiye bir AVM mezarlığına mı dönüşüyor” sorusun gündeme geldiği sektörde artık markalaşma
ve zincirleşme dönemine giriliyor. Türkiye’nin 2014-2016 AVM
Potonsiyeli Analiz Raporunu açıklayan Akademetre Araştırma
Başkanı Halil İbrahim Zeytin, sektörde doğru projelerin doğru
yerde planlanmadığını belirtti. Plansız geliştirilen AVM’lerin kapandığını ifade eden Zeytin, “Fonksiyonunun yitirmiş AVM’ler el
değiştirecek, yatırımcılar yeni projeler yerine mevcut projeleri
satın alma yoluna gidecek. Markalı ve zincir yapıların sayısı artacak” dedi.
Every year as we see the openings and closures of Shopping Malls we
face the query “Is Türkiye becoming a cemetery for Shopping Malls”;
however this sector is now entering a brand and chain period. When
Akademetre Research Centre President Halil Ibrahim Zeytin presented
his 2014-2016 Shopping Malls Potential Analyze Report; he stated that
the correct projects were not being built at the correct places. “Badly
planned shopping malls which have failed in their objectives will change
hands and investors will buy existing ones rather than invest in new
projects. The number of malls belonging to brands and chains will
increase. “The report shows that of the 105 Istanbul Shopping Malls,
saturation has been reached in old districts whereas there is still the
need for additional ones in newly built areas on both the European and
Asian sides.
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TÜKETİCİDEN “DOMİNO’S PİZZA’YA”
TAM PUAN / CUSTOMERS AWARD

DOMINO’S PIZZAS FULL POINTS

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve uluslararası araştırma şirketi
KA Araştırma tarafından yürütülen ‘Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi’nin (TMME)’ 2013 yılı sonuçlarına göre Domino’s
Pizza, hızlı servis restoranları kategorisinde üçüncü kez tüketicisinin en çok memnun kaldığı marka oldu. Bu yıl aynı zamanda
TMME Sürdürülen Başarı Ödülü’nü de alan Domino’s Pizza; iki
ödüle birden layık görüldü. Türkiye’ye evlere servis alışkanlığını kazandıran Domino’s Pizza, inovatif ürünleri ile her damak
zevkine uygun tatlar sunuyor. Türkiye’nin hayran olduğu lezzet
Domino’s Pizza, pizzanızın hangi aşamada olduğunu görmenizi
sağlayan online siparişlerdeki sistemi ile de sizi lezzet yolculuğuna çıkartıyor.
The Turkish Quality Association-Kalder- and also The international research
organization held an inquest to in order to effect The Turkish Customers Satisfaction
Index-TMME- The 2013 Results Showed that for the 3rd time Turkeys Domino’s
Pizzas was customers most favoured product.This year at the same time the TMME
SUCCESS AWARD was given to them meaning they had awards in 2 categories
Domino’s Pizzas has enabled Turkey to become aware of the real meaning of swift
home service while additionally offering the choice of many new flavours much
loved by all. Turkish admiration for this Pizza company continues unabated as the
company takes them on even more flavourful journeys by way of their on line swift
order and delivery system.

å
KÖFTECİ RAMİZ’E
AVRUPA KALİTE ÖDÜLÜ
RAMIZ MEATBALLS WIN A EUROPEAN
QUALITY AWARD
Lob’in Europe tarafından bu yıl Bosna Hersek’te gerçekleştirilen
7. Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi’ne katılan Köfteci Ramiz,
inovasyon kategorisinde ‘Avrupa Kalite Ödülü’ne layık görüldü.
Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin yöneticilerini ve bürokratları
bir araya getiren ve bu yıl 7.si düzenlenen Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi, Avrupa Diplomatlar Birliği işbirliğiyle Bosna Hersek’te
gerçekleşti. Köfteci Ramiz adına zirveye katılan Yönetim Kurulu
Üyesi Ramiz Taşkınlar, Avrupa Kalite Ödülü’nü Avrupa Diplomatlar Birliği Başkanı Gunther Meinel’den aldı.
At the 7th European Quality Summit which was held in Lob In Bosna
Hersek the Turkish Company of Ramiz was honoured by an award in
the INNOVATIONS CATEGORY. The presentation summit which brought
together foremost industrialists and officials was organized with the help
of Bosna Herseks diplomatic service members. Member of the Board
of Directors Mr Ramiz Taskinlar accepted the award in the name of his
company from Mr Gunther Meinel head of the Diplomatic Service.

LITTLE CAESARS GLOBAL’DE EN HIZLI
BÜYÜYEN BEŞ PAZARDAN BİRİ TÜRKİYE
OSES YURTDIŞI YATIRIMLARIYLA ÇİĞ KÖFTEYİ
DÜNYA MARKASI YAPACAK

BY INVESTING ABROAD OSES INTENDS TO MAKE
THE TURKISH SPECIALITY OF MEATLESS
CIG KOFTE A WORLD NAME
Türkiye’de etsiz çiğ köfte sektörünün önemli oyuncusu OSES,
yurtiçi büyümesinden sonra yurtdışı atılımlarına hız verdi.
Türkiye’de 60 ilde 600 şubesiyle hizmet veren marka, ilk dış
yatırımı Çin ve Almanya üzerine yaptıktan sonra şimdi de Suudi
Arabistan ve Türk Cumhuriyetleri’nde etsiz çiğ köfteyi sevdirecek. OSES, günde 30 ton çiğ köfte üretim kapasitesi, 2,5 ton
acı sos ve lavaş üretimiyle Türkiye’nin dört bir yanına eşsiz lezzetini sunuyor. Avrupa standartlarında üretim gerçekleştiren
OSES, sürekli yaptığı iyileştirme çalışmalarıyla ile her zaman
bir adım önde olmayı başarıyor.
One of the important players in the -meatless steak tartar-sector OSES
now has speeded up its investments in foreign countries. This company
has over 600 outlets in 60 districts throughout Turkey and has already
entered the Chinese and German markets it will now begin investing in
South Arabia and also the Turkish Republics. OSES with a daily capacity
of 30 tons of meatless “Cig Kofte’ 2 and a half tons of sharp sauces and
pancakes offers delicious tastes to people in all corners of Turkey. The
OSES production is effected according to European standards and with
its constant aim of improvments to Its already high standards aims to
succeed by -Always being one step ahead-
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GLOBAL LITTLE CAESARS SHOWS TURKEY
LITTLE CAESARS as ONE OF THE GLOBAL
FIRST FIVE IN SALES INCREASES
Türkiye’de karlı yatırımın adresi Little Caesars, yakaladığı başarılı satış
grafiği ile Little Caesars globalden özel bir ödül aldı. En fazla satış artışı yakalayan dünyadaki beş ülke arasına giren Little Caesars Türkiye’ye
ödülü getiren geçen sene bir önceki yıla oranla yakaladığı yüzde 21’lik
satış artışı oldu. Bu ödül ile uluslararası organizasyonun içinde en hızlı
gelişim göstermiş 5 pazardan biri olan Little Caesars, yenilenen satış
ve pazarlama ekibiyle geçen sene tarihindeki en büyük franchise atağını
başlatmıştı. Şu anda Türkiye genelinde 80’e yakın şubesi ile hizmet veren Little Caesars şubeleşme konusundaki yeni atılımlarını bu sene de
sürdürecek. 2014 yılında hem yeni franchise’larla hem de kendi açacağı
şubelerle büyüyecek Little Caesars, 15’i yeni nokta olmak üzere toplamda 35 yeni franchise şubesi açacak.
The Turkish profitable investment address of LITTLE CAESARS has been awarded a
special award from GLOBAL when they succeded. In increasing their sales volume
by 21percent over the previous years figures and is now one of the first five in Global
sales. The company begun its largest Franchising attack last year by renewing its
sales and marketing teams. Presently in Turkey LITTLE CAESARS have near to
80 branches and will continue to increase the number this year by opening in 15
different places more of their own branches in addition to 35 new franchises.

å
PİZZA PİZZA’NIN HIZLI YÜKSELİŞİ
THE FAST RISE OF PIZZA PIZZA
19 yıllık tecrübesiyle Türkiye’nin en büyük yerli franchise zinciri Pizza
Pizza İstanbul’da Pizza Pizza Delivery konsepti ile 14. Şubesini Merter’de
açmış bulunuyor. Yılsonunda İstanbul’da Delivery konsepti ile 30 şube açılışı yapılmış olacak. Her geçen gün büyüyen franchising sistemiyle tüm
Türkiye’ye ve Orta Doğu’ya yayılan Pizza Pizza, AVM, restoran ve eve servis
konseptleri ile yerli marka atağını sadece Anadolu’da ve İstanbul’da değil
yurtdışında da sürdürüyor. Kaliteli ve lezzetli pizza ve birbirinden enfes
yan ürünleri uygun fiyata 30 dakikada müşterileriyle buluşturmak üzere
Pizza Pizza restoran açılışlarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin
51 ilinde 200’e yakın, yurtdışında 5 ülkede 8 restoranı bulunan Pizza Pizza
her geçen gün ailesine yeni üyeler ekleyip büyümeye ve lezzetlerini daha
fazla pizza severle buluşturmaya devam ediyor. Ürün, hizmet ve servis konusunda müşteri memnuniyetini ön planda tutup, pizza denildiğinde akla
gelen tek marka olmayı hedefliyor.

With its 19 years of experience in the domestic franchise system, Pizza
Pizza has opened its 14th branch in Merter. With its swift delivery concept
it will have opened 30 shops by the end of the year. With the ever growing
franchise system spreading over Türkiye and the Middle East, Pizza Pizza
with its concept of home service, approaches its customers from shopping
centres, restaurants and local branches, not only on the Asian side and
Istanbul but also abroad. They reach their customers within 30 minutes.
With its qualityful, tasty pizza and each better than the other affordably
priced additional items, pizza pizza continues never slowing down, to
increase in size. In 51 districts of Istanbul with near to 200 outlets and
abroad in 5 countries with 8 restaurants. With each passing day Pizza Pizza
adds members to its family. It continues to grow and to give service to even
more pizza lovers. Always putting customer satisfaction to the fore, it aims
to become the only brand when one thinks of pizza.

Yatırım Değil İş Ortaklığı
Pizza Pizza her şeyden önce marka değerini koruyabilecek ve kendisini
yatırımcı olarak değil iş ortağı olarak görebilecek yeni Franchise’lar arıyor.
Enfes pizzalarını tüm dünyaya tattırmak için kolları sıvayan Pizza Pizza,
hızlı büyümenin mutlu Franchise’lardan geçtiğinin bilincinde olarak en iyi
ve hızlı desteği tüm departmanlarıyla birlikte veriyor.

It is not an investment, this is a partnership
Pizza Pizza searches for entrepreneurs who will be capable of protecting
the brand name and who sees themselves not as investors but as partners.
Pizza Pizza who has rolled its sleeves up to offer tasty pizzas to the world,
knows that rapid enlargement comes by way of happy franchisees, so
continues to supply direction to them, with all parts of it’s the business

SİMİT SARAYI İZMİR’DEKİ ÜÇÜNCÜ
MAĞAZASINI AÇTI

SIMIT SARAYI OPENED ITS 3rd
BRANCH IN IZMIR

GÖNÜL KAHVESİ
Gönül Kahvesi Girişimcilik ve Yenilikçi çalışmalarından dolayı 14-16 Haziran 2014 tarihlerinde Lob’in Europe tarafından
Saraybosna’da organize edilen 7. Avrupa Uluslararası Kalite
Zirvesi’nde Avrupa Kalite ödülüne layık görülmüştür.
Has attented to the 7TH International European Quality Summit that
has been organized by LOB’IN EUROPE on 14-16 June in Sarajevo.
This document has been given to your brand for creating awareness
byyourentrepreneurship and innovative working. We congratulate the
brand managers and wish them continued success.
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Konforlu dekorasyonu, sıcak atmosferi, zengin menüsü ve uygun fiyatlı ürünleri ile lezzet tutkunlarının vazgeçilmez buluşma noktası Simit
Sarayı, İzmir’deki lezzet durakları arasına Konak mağazasını da ekledi.
İzmir Konak Simit Sarayı mağazası, ferah atmosferi ve şık dekorasyona
sahip 210 metrekarelik iç mekanı, 50 metrekarelik dış mekanı ile İzmir’de
ilk günden itibaren lezzet tutkunlarının buluşma noktası oldu. Her gün
07:00-22:00 saatleri arasında hizmet veren Konak Simit Sarayı, klasik
simit ve simit çeşitlerinin yanı sıra açma, poğaça ve pideden börek çeşitlerine, dürümden sandviçe, kurabiyeden pastalara, ızgaralardan makarnaya, salatadan dondurma çeşitlerine kadar uzanan atıştırmalık, doyumluk ve keyiflik zengin ürün gamıyla lezzet tutkunlarının vazgeçilmez
adresi olacak.
With its comfortable, decorations and attractive atmosphere its wide menu choices
of very suitably priced food Simitsarayi opened its new branch in Konak Izmir. From
its opening day the new branch with its spacious 210 sq metres interior and 50
sq metre exterior became a favourite stop over for lovers of tasty snacks. Konak
Simitsarayi opens each day from 7.00-22.00 hrs and as well as its classic simits
serves a wide choice of sandwiches, biscuits, pizzas, grills, spaghetti and salads in its
extensive menus its become a must stop at place for lovers of tasty food.

å
DÜNYANIN TANIYACAĞI LEZZETLE
İLK SİZ TANIŞIN! / MEET A NEW TASTE
BEFORE IT IS OFFERED TO THE WORLD!
Pizza Börek Mayıs ayında fast food dünyasındaki yerini aldı.
Fast food deyince ilk akla gelen lezzetlerden biri olan pizzayı
geleneksel Türk usulü böreğin cazibesiyle buluşturan Pizza
Börek ilk dükkânını Forum Ankara AVM’de açtı. Türkiye’nin
ilk ve tek pizza böreğini üreterek fast food dünyasına farklı
bir lezzet sunan Pizza Börek sağlıklı ve katkı maddesiz olarak
ürettiği ürünleri uygun fiyatlarla fast food severlerle buluşturuyor. Aylar süren hazırlık aşamasından sonra müşteriyle
buluşan Pizza Börek %100 Türk işi sloganıyla yola çıktı. Hiçbir
yerde denenmemiş ürünleri, kendine has terminolojisi ve mimari düzeni ile müşterilerine mükemmel ve farklı deneyimler
yaşatan Pizza Börek lezzeti ve kendine özel reçetesi ile en doğal malzemeleri harmanlayarak hijyenik koşullarda üretiliyor.
Pizzabörek’in standart lezzet ve fiyat garantisi ile müşterileri
kendi mutfağında hissettirmeyi vaat ediyor. Tüm üretim ağı
standartlara göre planlanan Pizza Börek’in dağıtım ağı tek
merkezden yapılmakta, ürünler şubede pişirilmekte, taze ve
sıcak olarak tüketiciye ulaştırılmaktadır.

In May, Pizza Börek took up a position in the fast-food world. One of the first
things which come to mind when mentioning fast-food is Pizza. Now Pizza
Börek has combined the taste of pizza with that of the Turkish “Börek” (this
is paper thin pastry into which is rolled all kinds of delicious fillings). This
company opened its first shop in the Forum Ankara Shopping Mall, as the first
producer of this tasty combination. It offers to the fast-food world a totally
different flavour. Pizza Börek is a health conscious product with no artificial
flavouring; it supplies its product to the customer at a very reasonable price.
After months of preparation it meets its customer with the slogan “Pizza
Börek 100% Turkish Product”. The company presents a product that was
previously never made. It has its own terminology and its own construction
and it allows its customers different, excellent choices to try. Pizza Börek
produces under hygienic conditions, mixes together natural ingredients with
its high standard ingredients and suitable price guaranty promises to have
customers feel they are in their own kitchens. Delivery is planned from centre
offices according to a fast-food type web. The Börek is cooked at the branches
and delivery organised from the centre offices and delivered to the customer
when still hot and fresh.

FARUK GÜLLÜOĞLU SON 1 AYDA 4 MAĞAZA AÇTI
THE COMPANY OF FARUK GULLUOGLU OPENED 4
MORE BRANCHES WITHIN THE LAST MONTH

1871’de başlayan baklavacılık serüveninde 5’inci nesil olarak
yoluna devam eden Faruk Güllüoğlu hızlı büyümesini sürdürüyor. 2012 yılında franchise vermeye başlayarak sektöründe bir
ilke imza atan Faruk Güllüoğlu, son 1 ayda tam 4 mağaza açarak toplam mağaza sayısını 48’e yükseltti. Açılışlar hakkında
konuşan Faruk Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güllü,
“Faruk Güllüoğlu olarak kısa sürede 40’ı franchise olmak üzere
toplam 48 mağazaya ulaştık. Gebze’de açılan ikinci mağazamızın yanı sıra Yakuplu, Beykent ve Tarihi Yarım Ada’daki Mercan
mağazamız ile birlikte son 1 ayda tam 4 mağazamızı daha tatlı
severlerin hizmetine sunduk. 2014 yılı sonuna kadar franchise
mağaza sayımızı 60 adede, toplam mağaza sayımızı ise 70’e
çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.
the company of Faruk Gulluoglu which first opened its business back in. 1871
in the famed Turkish”BAKLAVA” sector is now continuing its rapid expansion
with the 5th generation of this family in charge. The company first began
to offer franchises in 2012 at that time it was the first in its sector to offer
franchises and they have even opened 4 branches within the last month
which brings their group to a total outlet count of 48 The head of the Board of
Directors Mr Faruk Gullu when discussing these openings stated by using 40
franchises together with their own branches they have achieved 48 branches
in total As well as their 2nd shop in Gebze they opened in Yakuplu, Beykent
and Mercan on the historical 1/2 island They are now able to serve lovers of
“BAKLAVA” in so many more districts Additionally by the end of 2014 they
plan to increase their franchising to 60 thus bringing their total outlet count
to 70.
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ERA TÜRKİYE, ERA PATİKA İLE YALOVA’DA
ERA TURKIYE, IN YALOVA WITH ERA PATIKA
Gayrimenkul danışmanlığı sektörünün öncü markası ERA Türkiye,
Yalova’da hayata geçirdiği yeni ofisi ERA Patika ile bayi ağını güçlendirmeye devam ediyor. 2014 yılına hızlı bir başlangıç yapan ERA Türkiye,
ERA Patika ile ilk 3 ay içinde 6 yeni franchise ofisini faaliyete geçirdi.
Gayrimenkul danışmanlığında öncülüğünü sürdüren ERA Türkiye, sene
sonuna kadar 40 bayi daha vermeyi planlıyor. ERA Türkiye’nin eğitim
olanakları ve saha desteği ile sektörde farklılaşan bir marka olduğuna
inandıklarını belirten ERA Patika Broker’ı Ahmet Akyaz, “Bu alanda uzmanlaşmak isteyenlere, sundukları farklı içeriklerdeki eğitimler, ERA ailesinin bir parçası olmamızda büyük pay sahibi oldu” dedi.
ERA Türkiye which is the leading brand of the real estate consultancy sector
continues to strengthen its dealer network with the opening of its new office ERA
Patika. They made a swift start in the first 3 months of 2014 by opening 6 new
franchising offices. ERA Türkiye which continues to hold the fore most position in
the real estate consultancy sector, is now planning to add 40 more franchises by the
end of this year. ERA Patika Broker Ahmet Akyaz, stated that ERA Türkiye, with its
unique educational opportunities together with its strong back up in the field support
market makes this brand enviably special. The training they offer to those who wish
to specialize in this field made it possible for us to be a part of the ERA family.

å
HEM TATLI, HEM KARLI
BOTH SWEET AND PROFITABLE
Bir iş kurmaya ne dersiniz? Türkiye’nin İlk Franchise Veren Çikolata Butiği herkesin severek yediği çikolatayı, kaliteli ürünleri, kaliteli fiyatları ve yılların verdiği profesyonellikle ‘ROSEVA ÇİKOLATA’
farkıyla size sunuyoruz. Gıda sektörünün en güvenilir, en lezzetli
ve en çok tercih edilen yatırım aracınız ‘ROSEVA ÇİKOLATA’ ile,
‘’Hep aklımda’’ dediğiniz kendi işinizi kurmak artık mümkün. Zengin kahve çeşitleri ve doyurucu çikolata menüsü ile mağazalarımızda hizmetinizdeyiz. Aşkın çikolata halini, en güzel şekliyle size
yaşatıyor ve bunu tatlı bir işe dönüştürüyoruz. Küçük sermayeniz
ile büyük işler ‘ROSEVA ÇİKOLATA’ çatısı altında sizleri bekliyor...
How about opening a business? Türkiye’s first chocolate boutique to offer
franchises has chocolates loved by everyone, Quality products at suitable
prices and professionalism gathered throughout the years; ‘ROSEVA
CHOCHOLATE’ offers you a difference. It is one of the most trustworthy,
most tasty and most preferred investment vehicles. Instead of “Always on
my mind” with ‘ROSEVA CHOCHOLATE’ opening a business is now finally
possible. With a rich choice of coffees and chocolate filled menus, our
shops are now at your service. We are converting your love of beautifully
shaped chocolate into a really “sweet” business”. Big business with only
a small investment always awaits you, under the shelter of ‘ROSEVA
CHOCHOLATE’.

ZEYNEL MUHALLEBİCİSİ İSTANBUL’DA 35 ŞUBE HEDEFLİYOR / ZEYNEL OF ISTANBUL AİMS TO

ENLARGE TO 35 BRANCHES

Osmanlı’nın geleneksel tatlılarını bozmadan bugüne taşıyan
Zeynel Muhallebicisi’nin temelleri 90 yıl önce Sırp zulmünden
kaçarak İstanbul’a gelen Zeynel Usta tarafından atılıyor. Bugün
üçüncü kuşak Torun Gürdal Bölükbaşı tarafından devam ettirilen Zeynel Muhallebicisi, 1999 yılında Ankaralı işadamı Nizamettin İren ile ortaklığa giderek markayı büyütmeye odaklanmış bulunuyor. Zeynel Usta’nın formülünü geleneksel yöntemlerle uygulamaya devam eden ortaklar, Ankara ve İstanbul’daki
22 şubesi kanalıyla müşterilerine ulaşıyor. Bu yıl 5 şube daha
açmayı planladıklarını belirten Bölükbaşı, iki – üç yıl içinde en
az 35’ye ulaşmayı planladıklarını ve franchise vererek büyümeyi hedeflediklerini söylüyor.
The company named Zeynel Muhallebicisi was founded 90 years
ago by Zeynel Usta when he escaped from Serbian terrors and fled
to Istanbul. Never detracting in anyway from the unique traditional
tastes of the Ottoman speciality desserts named -muhalebibusiness continued throughout the years and today it is managed by
Gurdal Bolukbasi who is 3rd generation of the family. In the year 1999
the company went into partnership with the Ankara businessman
Nizamettin Iren in order to increase the size of the business.Naturally
the partners always stayed Faithful to the traditional recipes.Today
they reach their customers through the 22 branches which they have
in Istanbul and Ankara.This year 5 more branches are planned by
Bolukbasi who states their aim within the coming 2 or 3 years is to
achieve 35 branches.Naturally they aim to suceed in their goal by the
Franchising Method.
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BİLEKLERİNİZ ŞENLENDİ

BRACELETS BECOME GAY AND
COLOURFUL
80 yılı aşkındır mücevher sektöründe deneyim ve güvenin simgesi olan
Gülaylar, Türkiye’de mücevher sektörün öncülerinden biridir. Yazın gelişiyle bilekleriniz renklendi. Artık gündelik hayatınızda da Gülaylar size
eşlik edecek… Gündelik kıyafetlerinizle rahatlıkla kullanabileceğiniz bu
şık bileklikler sadece Gülaylar Mağazaları’nda…
One of the foremost jewellry companies in Turkey GULAYLAR with its business
life of 80 years. Is a symbol of experience and trustworthiness. With the arrival of
summer this year their new product of gay colourful bracelets are sure to become
part of your daily life as these chic,bracelets can be comfortably worn with and look
great with all types of daywear clothes. These attractive items are to be found only
in Gulaylar stores. Have a happy summer!

å
ESSİ, 5 HAFTADA, 5 FARKLI İLDE, 5 ŞUBE AÇTI
ESSİ, OPENED 5 SHOPS, IN 5 DIFFERENT CITIES, IN 5 WEEKS
Türkiye’de son yılların yükselen trendi olan güzellik ve estetik sektörünün en köklü ve
en büyük temsilcilerinden olan Essi Güzellik genişlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 21.yılını kutlayan Essi Güzellik Zinciri, 5 haftada, 5 farklı ilde, 5 şube açarak yabancı yatırımcıların da dikkatini çekti. Ekonomist Dergisi ve Para Dergisi seçmelerinde
Türkiye’nin en büyük 50 Franchise firması arasında gösterilen Essi Güzellik ve Estetik
yetkililerine göre her ilden şube açmak için yoğun bir ilgi var ancak bu işi yapabilecek
vizyonda yatırımcılar aradıkları için Franchise Şube seçiminde çok dikkatli davranıyorlar.
Türkiye’de Franchising sistemi ile ilerleyen Essi Güzellik ‘’İstanbul - Nişantaşı, Kayseri,
Antakya, Gelibolu ve Gaziantep’’ şubelerinin açılışını görkemli kokteyl ve canlı müzik
eşliğinde yaptı.
Over the last years, one of the high rising trends has been in the beauty and aesthetic sector in
Türkiye. Essi Beauty is one of the most well established and biggest brands and is continuing
to expand. Last week Essi Beauty chain celebrated its 21st year in the business. They opened 5
branches, in 5 cities in 5 weeks. This certainly caught the eye of foreign investors. The Economist
magazine and the Financial magazine both showed Essi as being within the first 50, amongst
Türkiye’s’ Franchise firms. Essi beauty and aesthetics authorities said that there is a great deal
of interest from new investors who wish to hold a franchise. The Company however is extremely
careful when making their choice of franchisees. They only wish to have people with a vision. Essi
Beauty is moving forward by franchising. At their recent openings; in Istanbul - Nişantaşi, Kayseri,
Antakya, Gelibolu and Gaziantep there were splendid cocktail parties with live music.

KÖKLÜ GEÇMİŞİ İLE GELECEĞİN
MARKASI CEYO

osiparisci.com HİZMETİNİZDE
osiparisci.com AT YOUR SERVICE

osiparisci.com internet üzerinden markaların sipariş alabildiği
bir web portalıdır. Sisteme zincir markalar bedelsiz olarak kaydedilirken ve satıştan herhangi bir şekilde komisyon alınmıyor.
Aylık 100 TL gibi cüzi bir ücret ödeyerek satışlarınız artacak ve
prestij sağlayacaksınız. Bu anlamda sizle yapacağımız protokol
ile isterseniz bayilerinize tek tek ulaşıp sisteme kaydedebiliriz.
Sisteme kaydedildikten sonra bölgede tanınmanız için gerekli çalışmalarda yapılıyor. Menü görsel ve fiyatları merkez den
tedarik ederek hazırladığımız bu sistem için şubelerinizde bilgisayar olması yeterli. Artık yüksek komisyon ücretleri ödemeye
son veriyoruz.
osiparisci.com is a web portal on which the brands can gather orders on.
Chain brands can register without a fee and without paying a percentage
on the sales. With the very reasonable amount of 100 TL per month,
you can increase both your sales and your prestige. Once we agree on
a protocol, you can register all your branches into the system. Once
you are registered, we take the necessary steps for your brand name to
name to be known in the region. , In this system the visual and prices are
supplied from the centre and all you need is a computer. We are finally
putting an end to high commission rates.
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CEYO WITH ITS ORIGINS IS
DEEPLY ROOTED IN THE PAST AND IS ALSO A
BRAND OF THE FUTURE
Ceyo Ortopedik Sandalet Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1964 yılında kurulmuş
olan sektörün öncü ve lider kuruluşudur. Kuruluşundan bugüne kadar
üretmiş olduğu modellerle ayak sağlığı başta olmak üzere kalite, kullanım rahatlığı gibi konularda uzmanlığıyla tanınan bir markadır. Türk
Patent Enstitüsü tarafından “Türkiye’nin tanınmış markaları” statüsünde
tescil edilmiştir. Terlik, sandalet ve ayakkabı üretimi yapan CEYO Türkiye genelinde 1500 yetkili perakende satıcı ve Türkiye’nin seçkin AVM ve
Caddelerinde yer alan 51 Kurumsal mağazayla perakende sektöründe
yer almaktadır.
Ceyo Orthopaedic Sandal Industry and Trade Company were founded in 1964. It is
one of the first and also the foremost leaders in its sector. It developed its expertise
from the day it was founded up until today and established itself as the manufacturer
of shoes and sandals for healthy feet. The product is always comfortable and always
of good quality. Ceyo is registered at the Turkish Patent Institute with the status
quo of “Türkiye’s reputable Brands”. Ceyo which manufactures slippers, sandals and
shoes, has in general 1500 authorized sales staff and 51 retail shops.
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FROZEN YOĞURT VE SOFT GELATO’NUN MUCİDİ TÜRKİYE’DE BÜYÜMEYE
DEVAM EDİYOR! / THE INVENTOR OF FROZEN YOGURT AND SOFT GELATO
IS CONTINUING TO GROW IN TURKEY
Dünyanın en büyük dondurma ham maddeleri üreticilerinden biri olan İtalyan PreGel
firmasının aile bireyleri tarafından kurulan ci gusta!, Trump AVM’de açtığı ilk mağazasından sonra Ankara, Antalya, İstanbul ve Adana’da büyümeye devam ediyor. Genel Müdür Tahir Haytoğlu, konsepti benimseyen, yenilikçi ve vizyon sahibi tüm girişimcilerle
görüştüklerini, doğru lokasyon ve şartlarda çalışmak için titiz davrandıklarını belirtiyor.
Ayrıca, Haytoğlu, bazı büyük zincir markalarla görüştüklerini, konsept tamamlayıcı olarak ve “shop in shop” sistemi ile pazara bir yenilik ve canlılık getirmeye hazırlandıklarını
dile getirdi.
Frozen Yogurt’un mucidi, ci gusta! konseptinde bulunan, ev yapımı tadında, düşük kalorili ve sağlıklı gerçek İtalyan Gelato, Soft Gelato ve Frozen Yoğurtun yanı sıra, en kaliteli
kahve çekirdekleri ile oluşturulan İtalyan kahve menüsü, kahve ve frozen yoğurt ile yapılan buzlu içecekler, taze meyve ve soft gelato ile yapılan meyveli, buzlu içecekler, İtalyan
tatlıları, İtalyan soğuk ve sıcak sandviçleri ile sıcak ve soğuk içeceklerle yediden yetmişe
herkese hitap ediyor.
Tahir Haytoğlu, ci gusta! konseptinde bulunan ürünler her zaman taze ve çok kalitelidir. Kaliteli ve taze ürün kullanmak ci gusta!’nın en temel özelliğidir. Dondurma, Frozen
Yoğurt ve Kahve ham maddeleri İtalya’dan gelmekte olup ci gusta! markası için farklı
tariflerle özel olarak üretilmektedir. ci gusta!’ frozen yoğurdunun besin değeri ve kalori
miktarı açısından özellikle çocukların ve kadınların değişmez ara öğünlerinden biri olduğunu söylüyor.
Kadınlar zayıflamak ve fit olmak için Frozen Yoğurtu tercih ediyorlar
Özellikle kadınlar, sağlıklı ve düşük kalorili olmasından dolayı frozen yoğurdumuzu hem
ana öğün olarak hem de ara öğün olarak tüketmeye başladılar. Kilolarından kurtulmak
ve fit olmak isteyen kadınlar, bol taze meyvelerle servis edilen düşük kalorili ve besleyici
frozen yoğurdumuz ile diyet yapmaya ve özellikle fitness sonrası açlıklarını bastırmak
için frozen yoğurdumuzu tercih etmeye başladılar. Frozen yoğurt, düşük kalorisine rağmen insanları tok tutuyor. Ayrıca yoğurdun, sütün ve taze meyvelerin sağladığı birçok
zengin besin değerleri, insanların yorgunluklarını atmasına, ferahlamalarına ve zinde
olmalarına yardımcı oluyor. Yoğurtun cilt için sağladığı mucizevi etkilerinden en tatlı ve
en keyifli bir şekilde faydalanabiliyorlar.
ci gusta!, yatırımcılarına oldukça tatlı, karlı ve hızlı geri dönüş sağlayan franchising
koşulları sunuyor. Yatırımcının seçeceği iş modeline göre anahtar teslim hizmet veriyor. Yatırımcısına ve personeline üretimden, pazarlamaya kadar tüm aşamalarda
sürekli eğitim ve denetim olanağı sağlıyor. Gerektiğinde yatırımcısına personel desteği veriyor. ci gusta! konseptinin 4 tip iş modeli bulunmaktadır. Yatırım maliyetleri
de iş modellerine göre değişmektedir. Girişimciler konu ile ilgili detaylı bilgilere
www.cigustaturkiye.com adresinden ulaşabilirler.
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One of the world’s largest producers of raw ice cream ingredients; the family founded firm of
Italian PreGel ci gusta! After opening its first shop in the Trump shopping mall will continue to
grow by opening in Ankara, Antalya, Istanbul and Adana. The General Manager Tahir Haytoğlu
stated that they interviewed with all innovated and visionary entrepreneurs who loved the ci
gusta! concept. However they are
being extremely careful for positioning in the right locations and conditions. Additionally,
Haytoğlu mentioned that they had had meetings with some of the big chain brands with the
idea of affecting the “shop in shop” concept, the shop in shop concept as an addition. This
would bring new life and modernity to the market.
In the concept of “The inventor of the Frozen Yogurt ci gusta!”; As well us homemade taste,
low calories and healthy Italian Gelato, soft Gelato and Frozen Yogurt, they have in the Italian
coffee menu; the coffee being produced from the finest coffee beans, there are cold drinks
produced with coffee and frozen yogurt, fresh fruit and soft Gelato made Ice drinks, Italian
deserts, Italian hot and cold sandwiches, hot and cold drinks that appeal to everyone from
7 to 70.
Tahir Haytoğlu, says the ingredients used in “ci gusta!” concept are lways fresh and of good
quality. Again good quality and fresh ingredients are its primary principles. Ice cream frozen
yoghurt and raw coffee beans all come from Italy for ci gusta! Ingredients are specially made
for them there. It is an unchangeable snack of theirs for women and children because of its
high food value and low calorie count.
Women prefer Frozen Yogurt in order to be thin and healthy.
In particular women, because of its high food value and low calorie count, have started to
use frozen yogurt both as a main and a snack meal. Especially after keep fit classes, in order
to reduce their hunger. Women who wish to lose weight and keep fit use frozen yogurt served
with lots of fresh fruit. Frozen yogurt, despite its low calorie count keeps people full.
Additionally the yogurt with its food value count helps people to get rid of their tiredness,
refreshes them and makes them feel energetic. People also have the advantage of its miracle
effect on their skin as they use the product in a pleasant and delightful way.
ci gusta! by offering franchises provides investors with a sweet, profitable and speedy return
investment. Dependant on the model chosen they give them complete delivery and a total
and ongoing training starting with production up until marketing and if necessary they even
supply staff.
4 model types are to be found in the ci gusta! concept. The size of investment depends on the
type of model chosen. Investors can find additional information at
www.cigustaturkiye.com
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THE LUNCHBOX COMPANY
“İlk Şubemizden itibaren Marka Olmayı Hedefliyen” Lunch Box Yönetim Kurulu Başkanı Erkan
Şahintürk markaları hakkında bilgi verdi.
Şef Gıda Restoran İşletmeleri olarak, ilk şubesini 2001 yılında Güneşli’de hayata geçiren Lunchbox, kısa
zamanda zincir restoran olarak, franchising konusunda bilinen ve güvenilir bir marka haline gelerek
birçok kişinin dikkatini çekti. Hedeflediği ivmeyi yakalayan Lunchbox, Meksika, Amerika, Fransa ve
İtalya gibi ülkelerin kendine özgü lezzetlerini Türk damak tadına uygun hale uyarlayan mönüsü ile geniş bir tüketici kitlesine hitap ediyor. Lunchbox’ın öne çıkan başarısını Yönetim Kurulu Başkanı Erkan
Şahintürk ile konuştuk.
Luncbox ‘ın ,hem mimarisi,hem de mönüsü,gelen ziyaretçilerin tüm günü burada geçirebilmesine
olanak sağlıyor.Hijyen ve kaliteden ödün vermeyen mekan,her kesimden misafire sosyal bir ortam
sağlamayı amaç ediniyor. Çorbalar,kahvaltı seçenekleri, pizzalar, sandviçler, burgerler,
salatalar, makarnalar, deniz ürünleri, fajitalar, wrap dürüm çeşitleri, krepler, atıştırmalıklar ve tatlılar
gibi pek çok çeşit sunan Lunchbox, kaliteli ve güler yüzlü hizmetle, yemek yemeği keyfe dönüştüren
bir marka. Her yıl ortalama 4 şube ile büyümeyi hedefleyen Lunchbox, Avrupa yakasından sonra, ilk
etapta İstanbul Anadolu yakası olmak üzere, Anadolu’nun yakın şehirlerinde yaygınlaşmayı hedefliyor.
Yakın zamanda Mall of İstanbul‘da onuncu şubesini hayata geçirdiklerini belirten Erkan Şahintürk,
yakın zamandaki hedeflerinden birinin de ana bir mutfak olarak kullanılacak olan merkezi büyüterek
bin 500 metrekare alan içinde ARGE, Lunchbox Akademi, Operasyon Yönetimi, v.b. birimleri hayata
geçirmek. Bazı ürünleri bu ana mutfakta hazırlayarak diğer şubelere dağıtmak istediklerini belirten Erkan Şahintürk, bu sayede Lunchbox ürünlerinde standardı yakalayacaklarını belirtiyor. Yaygınlaşarak
büyümek için, sistemin ve firmanın doğru ve güçlü yönetilmesi ön koşuluyla kurumsallaşmayı kendilerine misyon edindiklerini anlatan Erkan Şahintürk, Lunchbox’ın ara hedefinin, Türkiye’de gerekli sayıya
ulaştıktan sonra Avrupa’nın önemli şehirlerine de Lunchbox markasını taşımak olduğunu söylüyor. Bu
amaçla ulaşılabilirliği daha doğru hale getirmek için konsepti üçe bölerek The Lunchbox Company adı
altında franchise sistemi ile büyümeyi ve yaygınlaşmayı hedefliyor.
LUNCHBOX / CLASSIC
Bu konsept ortalamada 180 metrekare kapalı, 100 metrekare açık alan üzerine yerleşen alkollü ve
alkolsüz olarak misafirlerin beğenisine sunulmakta olup, yatırım maliyetleri ortalamada 295 bin
EURO+KDV olarak belirlenmiştir. Şirket franchise bedeli olarak 30bin EURO+KDV alıyor.
LUNCHBOX / QUICK
Bu konsept ortalamada 100 metrekare kapalı alan üzerine yerleşen alkolsüz bir konsepttir. Özellikle
gün boyunca hızlı yemeğe alternatif olarak oluşturulmuş, a’lacarte hizmet veren bir konsepttir.Yatırım maliyeti ortalama 130 bin EURO+KDV olarak hedeflenmektedir. Franchise bedeli 15 bin EURO+KDV
olarak belirlenmiştir.
LUNCHBOX / PREMIUM
Bu konsept 250 metrekare kapalı, 150 metrekare ve üstü açık alanlarda hizmet veren alkollü bir
konsepttir. Yatırım maliyetleri ortalamada 370 bin EURO+KDV civarındadır. Franchise bedeli 30 bin
EURO+KDV olarak belirlenmiştir.
Üç konsept içinde royalty bedeli net satış üzerinden %3 ve reklam katılım bedeli %1 olarak belirlenmiştir. The Lunchbox Company, bu üç konseptte de iyi bir sistem ile girişimcilerine prestijli, kazançlı ve
uzun süreli iş yatırımları sağlamayı planlamıştır.
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“Beginning with the opening of our first branch we have always aimed at being a
brand name” says the President Director of Lunchbox.
In 2001 under the name of Chef Food Restaurants, it opened its first branch in Güneşli. In a
short time it became a restaurant chain. It attracted much attention by becoming a respected
brand in franchising. Lunchbox achieved its planned acceleration by using different food
tastes taken from Mexico, America, France and Italy and adopting them to the Turkish palate.
It appeals to a large public. We talked with the president of the board, the person responsible
for their success, Erkan Şahintürk.
Lunchbox both because of its menus and also because of its architectural features offers
the customer the possibility of spending their complete day there. Never deducting from its
hygienic standards it also aims at an attractive social atmosphere which will appeal to all
kinds of guests.
It serves soups, breakfast suggestions, pizzas, sandwiches, burgers, salads, macaroni,
sea foods, fajita, wraps and various pancakes, titbits and desserts. Lunchbox offers a wide
choice. With its food quality and its smiling faced staff, it is changing eating into a delight.
Lunchbox plans to enlarge by opening 4 branches each year. After the European side the next
step is to be on the Anatolian side of Istanbul, then in other nearby Anatolian cities. Erkan
Şahintürk says a while ago it opened its 13th branch in the Mall Of Istanbul. One of its main
short term aims is the centre being presently used as its kitchen is to be enlarged to 500
m2. In this centre, units of R&D, a Lunchbox Academy, and an Operations Management team
will be found. Some of their products will be produced at this main kitchen and distributed
to the branches. In this way some Lunchbox products will become standardized says Erkan
Şahintürk. When enlarging, they take special care to direct the company correctly, strongly
an effectively. They have made this there mission. After they have achieved to reach the
necessary number of outlets in Türkiye their aim is to carry Lunchbox to Europe’s big cities.
To make this project in to a more viable one they have separated the concept to 3 categories;
under the name of The Lunchbox Company they intend to increase and spread.
LUNCHBOX / CLASSIC
this concept needs 180 m2 of closed and 100 m2 of open space. These premises supply
alcoholic and non-alcoholic drinks for their customers’ enjoyment. Investment is in the region
of 295 thousand Euros + vat. Our company takes a franchise fee of 30 thousand Euros + vat.
LUNCHBOX / QUICK
this concept needs an approximate closed space of 100 m2. It is a non-alcoholic concept.
It supplies fast-food service alternatives from the a la carte menu. This investment is
approximately 130 thousand Euros + vat. The franchise fee is 15 thousand Euros + vat.
LUNCHBOX / PREMIUM
This concept needs a closed space, of 250 m2 and a 150 m2 open roofed space and is a concept
which supplies alcohol. The investment is in the region of 370 thousand Euros + vat.
Within these 3 concepts royalty fees are 3% of net sales value + 1% for advertising. By way of
these systems the Lunchbox Company, aims to supply a good, prestigious, profit making and
a long standing partnership.
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FRANCHISE SİSTEMİNDE McDonald’s FARKI /
FRANCHISE SYSTEM WITH THE McDonald’s DIFFERENCE
“McDonald’s’ı Farklı Kılan, Sürdürülebilir
Gerçek Bir Franchising Sistemi Olması”
2014 yılı içerisinde 40’a yakın yeni restoran açmayı planlayan
McDonald’s bünyesine katacağı yeni girişimcilerle büyümek istiyor. İşletmeci ağını genişletmek için çalışmalarına devam eden
McDonald’s’ın Pazar Geliştirme ve Franchising Direktörü Ayperi Sakızlı, “Yeni restoranlar açarken bizimle birlikte büyüyecek iş ortakları arıyor, yeni girişimcilerle birlikte büyümeyi hedefliyoruz” dedi.
McDonald’s’ın Türkiye’deki mevcut yaklaşık 250 restoranının 63
tanesi işletmeciler tarafından çalıştırılıyor. Hedefinde girişimciler
ile büyümek olan McDonald’s, Türkiye’nin her yerinden girişimcileri
McDonald’s sisteminin bir parçası olmaya davet ediyor.

“The difference with McDonald’s is that;
it is a sustainable Franchising System”
McDonalds, who plans to open almost 40 new restaurants in 2014, aims
to enlarge by adding new investors to their organization. McDonald’s
continues to work on widening their network. Ayperi Sakızlı who is
responsible for Market Development and is the Director of Franchising
said” When opening new restaurants we look for people who will grow
with us as we will grow with them. “Of the present approximately 250
restaurants existing today in Türkiye, 63 are being run by franchisees.
Their aim being to enlarge by franchising; McDonald’s, invites new
investors from all parts of Türkiye to become a part of the McDonald’s
system.

Dünyanın en değerli 5’inci markası
Dünyada 120 ülkede 34 binden fazla faaliyet gösteren McDonald’s
organizasyonunun dünyadaki yapısının yaklaşık yüzde 80’ini işletmecilerin oluşturduğunu belirten Sakızlı, “McDonald’s işletmecilerle büyümeyi tercih eden bir kuruluş. Gelecek dönemlerde restoranlarımızın
yarısına yakınının işletmeci restoranı olmasını planlıyoruz. Türkiye’de
Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren McDonald’s, dünyanın
da en değerli 5. markası olarak yeni girişimcilere çok etkileyici fırsatlar sunuyor. Franchise sistemlerinin ciddi bir altyapı, tedarik sistemi,
know-how, standartlar ve organizasyon gerektiriyor. McDonald’s’ı
diğer franchise verenlerden ayrıştıran, işletmeciyi eğitiminin başlangıcından lisans süresinin sonuna kadar her anlamda destekleyen ve
geliştiren bir altyapıyı sağlayan, sürdürülebilir gerçek bir franchise
sistemi olmasıdır” dedi.

It’s the worlds 5th most valuable brand name
The McDonald’s organization which is active in 120 countries of the
world, shows more than 34.000 outlets and of these approximately 80
% are franchises. According to Sakızlı, “McDonald’s is a company which
prefers to enlarge by franchising. In the upcoming period we plan to
have near to half of our restaurants held by franchisees. McDonald’s,
which operates under the auspices of the Anadolu group, is the fifth
most valuable brand name in the world. It offers new investors’
impressive opportunities. He said “The Franchise systems has need of
serious infrastructure, participation systems, now-how, standards and
organization. McDonald’s differs from other franchisers, in that from
the start of the educational period up until the end of the licensing
process, we help in strengthening and forming. This is a true sustainable
Franchising system.”
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BİR KAÇIŞ HİKAYESİNDEN BAŞARI HİKAYESİNE…
A STORY OF AN ESCAPE TO SUCCESS...
Biri henüz 18 yaşındayken cebindeki 135 dolarla New York yolunu tutmuş, çok iyi eğitimli, bir o kadar da tecrübeli bir adam; diğeri İstanbul Üni. Siyasal mezunu, bir banka tarafından yılın kadın girişimcisi olmaya aday
gösterilmiş, Doğan-Egmont yazarı bir kadın. Bu çift, 12 yıl önce profesyonel iş hayatını bırakıp birlikte ticarete
atılır. Dış ticaretten üretime kadar pek çok alanda faaliyet gösterir, pek çok sektörde ilklere imza atar. Fakat
yoğun iş temposundan bunalan bu genç çift, bir gün ansızın tası tarağı toplayıp Marmaris’in şirin bir köyüne
yerleşir. Amaçları biraz dinlenip kafayı toplamaktır. Peki, bu kaçışın sonunda ne mi olur? Onlar huzura erdiklerini söylüyorlar fakat görünen o ki artık eskisinden daha fazla çalışıyorlar.
Marmaris’e yerleştikten kısa bir süre sonra rahat duramazlar ve ufak çaplı bir restoran açmaya karar verirler.
Tek kalem ürün olsun derler, değişik bir şey yapalım derler. Görürler ki herkes pide yapıyor, kimsenin tavuğuna
“kışt” demeyelim derler ve tenekede tavuk yapmaya karar verirler.
Tenekede tavuk ne ola ki demeyin. Bilen bilir. Avcı usulü bir yemektir, pikniklerin eğlencesidir. Lezzeti bir şehir
efsanesi haline gelen bu yemeğin özelliği, tavuğun üzerine teneke kapatılarak pişirilmesidir. Tavuk ateşe temas etmeksizin, kendi buharında piştiği için bu yöntem sağlıklı bir tavuk pişirme yöntemidir.
Bahse konu bu çift, bu yöntemi endüstriyel hale getirmeye karar verir ve bu işe özel pişirme ekipmanları tasarlar. Marka ve patent başvurularını yapar, tavuğun pişme süresini özel bir teknikle kısaltır, reçeteli pişirme
sosları hazırlar, sade menüler oluşturur ve Datça yolu üzerinde kiraladıkları restoranlarında işe koyulur.
İlk yıl sadece kendi tavuklarına “kışt” derler. Çevre halkı “Tenekede tavuk da neymiş? Hem sıcakta tavuk mu yenirmiş?” diye güler ama onlar doğru yolda olduklarına emindir. İkinci yıl işler hızlanmaya başlar. Günün birinde
Berna Laçin, tesadüfen bu mütevazı restoranı keşfeder ve Vatan Gazetesi’ndeki köşesinde haber yapar. Birkaç
hafta sonra Kanal 7 Ana Haber’e çıkarlar. İşler o kadar hızlanır ki artık, onlar gün boyunca tavuk satmakla
meşgul, çevre halkı otoparktaki araçları saymakla meşguldür. Bayilik talepleri gelir. Taklitleri açılır ama onlar
umursamaz çünkü hedefleri bellidir: Türkiye’nin en büyük franchise şirketi olmak! Zaten Zeki Bey Amerika’da
8 sene franchising sistemi içinde bulunmuştur. Kolları sıvarlar.

One, was an extremely well educated and experienced man, who was only18when he set off to New York
with 135$ in his pocket; the other a woman, a graduate of Istanbul Law Uni. A woman who had been
proposed by a bank as candidate for the woman investor of the year, author of Doğan-Egmont. 12 years
ago this couple left their professional lives and together entered the business world. Become first in
many fields from export to production. This young couple exhausted by the stress of this life style one
day with no warning collected all their things together, left and settled in a pretty Marmaris Village.
Their aim was gather their wits and feel energetic again. OK, what was the result of this escape? They
said that they have achieved peace but actually it appears that they are working even harder now than
previously A short while after settling in Marmaris they couldn’t remain still and they decided to open a
small restaurant. Let’s do something different. Let’s make a one product meal. They see that everywhere
around them pizza places are opening up, no one is saying “Hist” to chickens so they decided to make
chicken in foil. Don’t ask what on earth is chicken in foil. Those who know know it is a hunter’s food
or a picnic specialty. Because of its tastiness it has now become a city favourite. When the chicken is
wrapped in foil and hung on a spit it does not touch the flame. It cooks in its own steam thus this is an
extremely healthy way of cooking it. The couple decided to make this in to an industrial system and so
they develop new equipment. They apply for the brand and patent rights. Then they decrease the amount
of cooking time with a special technique. Then they prepare sweat cooking sauces, plan basic menus
and set to work in a restaurant which they had rented on the Datça Road.The first year they only said
“hist” to their own chickens. People from all around that district were asking “what on earth is chicken
in foil? Do people eat chicken in this heat?” and laughing at them. But this couple believed they were on
the right track. In the second year business began to increase. One day by chance Berna Laçin discovered
this modest restaurant and made it a corner article in the Vatan newspaper. A few weeks later the couple
are on Channel 7’s main news. Business increases so much that all day long they are busy selling chicken
and the neighbours started counting the cars in the car park. Many applications were made to them
for franchises, and many copied them. They didn’t care. They knew their own goal –to become Turkey’s
biggest franchise company! In any case Mr. Zeki had been 8 years in the franchise system in America.
They rolled up their sleeves.
They say “the important point is not what, but how you’re selling it”

“Önemli olan ne sattığın değil, nasıl sattığındır!” diyorlar
Lezzet muhteşem. Soslu tavuklar askı halinde pişiyor, tavuğun altına altı çeşit sebze koymuşlar, o da tavuktan
akan su ve yağ ile birlikte pişiyor. Müşterilerinin birçoğu tavuğu “Hayatımda yediğim en lezzetli tavuk” olarak
tanımlarken restorana sırf sebze güveç için gelenler var. Antep usulü bulgur pilavlarıysa harika. Fakat onlar
işletmecilik, görünürlük ve güç birliği kavramlarına üründen çok daha fazla inanıyorlar. Sistemlerini bu çerçevede kurmuşlar. Kurdukları sisteme dahil olacak franchiseelerin çok rahat edeceği görüşündeler, çünkü her
aşamada franchiseenin yanında olacaklar.

The taste is marvellous. Chicken with sauce hung on a spit, beneath the chicken six types of vegetable
cooked with the juices and fat from the chicken. Clients say “The tastiest chicken I’ve eaten in my life”
this is how the restaurant is known. Some costumers come only for the “Vegetable Güveç” .Their Antep
type wheat rice is superb. However they believe that even more important than what you sell is the
combination of the management, the presentation and the force rather than the product. This is the way
in which their system works. They believe that franchises will be at ease with in this system and they will
always be there to support them.

Franchising
“TNK Tavuk” markasıyla faaliyet gösteren firma, altyapı çalışmalarını tamamlamış. Bölgesel farklılıklar
olmakla birlikte bir “TNK Tavuk” restoranı açmak için gerekecek yatırım miktarı 50-60bin dolar civarında
olacak. Ciro ve karlılığa gelince, firma yetkilileri kiranın ciroya oranının %4-6 seviyesinde kalacağını, yatırımın
12-18 ayda geri döneceğini ifade ediyor. Bu arada, firma ilk 10 franchiseeye özel avantajlar sağlıyor.

Franchising
The company working under the “TNK CHICKEN” brand name has already completed its foundations. to
open a “TNK CHICKEN” restaurant the necessary investment is approximately 50-60 thousand dollars
depending on the district. On the question of turnover and profit, owners of the company believe that if
rent is 4-6% of turn over return investment will be recovered within 12-18 months.
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DÜNYANIN GURME KAHVECİSİ ROBERT’S COFFEE, TÜRKİYE’DE KENDİ KAHVESİNİ KAVURUYOR
WORLD GOURMET COFFEE MAKER ROBERT’S COFFEE, ROASTING ITS OWN COFFEE IN TURKIYE
2006 yılında Finlandiya’dan Türkiye’ye gelen Robert’s Coffee, dünyadan sonra Türkiye’de de
kahve mağazaları ile pazardaki yerini genişletmeye devam ediyor.Kulvarında lider kahve mağazalar zinciri Robert’s Coffee, geniş ve özgün ürün yelpazesiyle en yüksek kaliteyi, eğitimli
personeli ile en iyi hizmeti sunmayı amaçlayan, etik ve çevreye dost bir markadır.
Menüsünde 10 çeşit farklı çekirdek kahve barındırmaktadır ve bu çekirdek kahvelerden onlarca çeşit değişik içecek üretilmektedir. Espresso, Filtre Kahve, Robert’ s Mocha, kendine özgün
sunumu ile Aromalı Siyah ve Yeşil Çaylar, Meyve Özlü İçecekler en çok tercih edilen ürünlerin
başında gelmektedir. Robert’s Coffee müşterilerinden gelen yoğun talep üzerine menüsüne
ekstra hamburgerler, makarnalar, nooddlelar, et ve tavuk yemekleri ekleyerek müdavimi olduğu lezzetleri sunmaya başlamıştır. Bu lezzetlere kattığı kendine özgün hamburger ve diğer
soslarının müdavimleri de oluşmaya başlamıştır.
Robert’s Coffee Anadolu’ da şubeleşmeye planlarını hızla gerçekleştirmektedir. Diyarbakır,
Adana, Kahramanmaraş, Konya ve Tokat’ta yeni şubelerini hayata geçirmiştir.

In 2006, Robert’s Coffee came to Turkey from Finland. It continues to expand its position in the Turkish
market along the world. The leading coffee shop chain Robert’s Coffee, with its wide and unique range
of products of the highest quality, trained staff who aims to provide the best service, is an ethical and
environmentally friendly trademark.
Coffee beans are roasted in small batches in their own roasting facility. In this way freshness and first
class quality is guaranteed.Using good quality raw materials, expertise and minimum storage time in
the roasting process enables Robert’s Coffee to bring its products to the customers with pride.
The menu contains 10 different varieties of coffee beans. Various drinks and dozens of varieties are
produced. Espresso, Filter Coffee, Robert’s Mocha, with its unique presentation, flavored Black and
Green Tea, Fruity Drinks are the most preferred products. Due to high demands from customers, Robert’s
Coffee added hamburgers, pastas, noodle shops, meat and chicken dishes to its menu. They also started
to gather fans due to the flavor of the sauces used in its dishes, burgers. Robert’s Coffee realizes its
plans to open branch offices in Anatolia quickly by opening branches in Diyarbakir, Adana, Bursa, Konya
and launched their new branch in Tokat.

ROBERT’S COFFEE ŞUBELERİ
İstanbul; Acıbadem, Akbank Zincirlikuyu, Florya Akvaryum, Arena Park AVM, Ataköy Marina,
AtaşehirVaryapMeridian, Aydın Üniversitesi, Başakşehir, Brandium AVM, Beşiktaş, Elmadağ,
Real Fulya AVM, Maltepe Park AVM, Maslak, Metrocity AVM, Olivium AVM, Optimum AVM, Piri
Reis Üniversitesi, AtaşehirPleon Spor Merkezi, Yeşilköy, Pendik Marina.
Kocaeli; Akbank Genel Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi, İzmit. Ankara; Doğan Medya Center,
Kızılay Wall Street Institute, Taurus AVM, Panora AVM. Antalya; 5M Migros AVM, Manavgat,
MarkAntalya AVM, Shemall AVM, Terracity AVM, Alanya, Alanya Mahmutlar. İskenderun; Prime
Mall. Aydın Kuşadası Derici Otel. Muğla Marmaris Blue Port AVM. Diyarbakır, Kahramanmaraş, Konya, Adana Ziyapaşa, Kuzey Irak/Erbil; FamilyMall, Moldova; Moldova Shopping Center,
SkyTower, Azerbaycan; Bakü Yeni Hayat Eğlence Merkezi, Kıbrıs; Gazimağusa.

ROBERT’S COFFEE BRANCHES
Istanbul; Acibadem, Akbank Zincirlikuyu, Flory Aquarium, Arena Park Shopping Center, Atakoy Marina,
Atasehir Varyap Meridian, Aydin University, Başakşehir, Brandium Shopping Mall, Besiktas, Elmadağ,
Real Fulya Mall, Maltepe Park Mall, Maslak, Metro City Mall, Olivia Mall, Optimum Shopping Center, Piri
Reis University, Atasehir Pleon Sports Centre, Yesilköy, Pendik Marina.
Kocaeli;Akbank Headquarters, University of Kocaeli, Izmit.Ankara;Dogan Media Center, Kızılay Wall
Street Institute, Taurus Mall, Panora Shopping Mall.Antalya; 5M Migros Shopping Mall, Manavgat,
MarkAntalyaMall, Shemall Mall, Terracity Mall, Alanya, Alanya Mahmutlar.Iskenderun; Prime Mall.
Aydın Kusadasi DErici Hotel, Muğla Marmaris Blue Port Shopping Mall. Diyarbakir,KAhramanmaraş,
Konya, Adana Ziyapaşa, Northern Iraq / Erbil; Family Mall, Moldova;Moldova Shopping Center, Sky Tower,
Azerbaijan; Baku New Life Entertainment Center, Cyprus;Gazimağusa
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Franchising ile Büyüme
Growing by Franchising
İLHAN ERKAN • ilhane@tabgida.com.tr

TAB GIDA

Bu güne kadar yapmış olduğunuz işinizin farklı olduğunu düşünüyor musunuz? Arkadaşlarınız, aileniz daha da önemlisi müşterileriniz size her gün işinizi franchise
etmenizi veya kendilerine franchise vermenizi talep ediyorlar mı?

Have you been feeling that the work you are doing is something different? Do your
friends, family and even more important your customers approach and say that you
should franchise, or even better, ask you to give a franchise to them?

Gerçekten franchising hakkında her şeyi biliyor musunuz? Konseptiniz gerçekten
franchise edilebilir mi? Nasıl edilebilir? Ne
kadara mal olur?
Başarılı bir franchisor olmak için gerekli yeteneklere sahip misiniz? Bu makalede bu sorulara cevap
vermeye çalışacağım ve böylece büyüme stratejisi
olarak franchising konusunda daha fazla bilgi sahibi olabileceksiniz. Franchising herkes için doğru
bir büyüme stratejisi olmasa da franchising’in
sunduğu büyüme potansiyeli bazı şirketler için çok
önemli avantajlar sağlamaktadır.

Do you really know all there is to know about Franchising? Can your concept really
be franchised? How can it be done?
How much will it cost? Do you have the capabilities needed to
become a successful franchiser? In this article I will attempt
to answer these questions. In this manner you will become
more knowledgeable on the subject of growing by franchising.
Although franchising is not the best way for some companies,
for others it offers valuable opportunities.

Franchising nasıl işler?
Genel olarak belirtmek gerekirse, franchising, isminizi ve işletme sisteminizi kullanacak olan bağımsız
yatırımcılara franchise haklarının satılmasıyla
ek mağazaların açılması demektir. Bir franchisee
franchisor’a bir franchise ücreti öder ve bunun
karşılığında da işi nasıl işleteceği konusunda eğitim alarak franchise ticaret markası altında iş yeri
açma ve işletme hakkını elde eder. Bazı durumlarda bu ücret yer seçimi vb gibi ek hizmetleri de
kapsar. Birçok sistemde franchisee’ler periyodik royalty ücreti de öderler.(ortalama satışların yüzde
5-14’u- reklam, pazarlama, satış, işletme rehberliği, finans ve insan kaynakları danışmanlığı ve diğer
hizmetler, eğitim ve sürekli destek için). Bu o franchise sisteminin hizmet veya ürün satan franchise
sistemi olması ile alakalıdır. (Üretmiş veya üretmekte olduğu ürünü satmaya yönelik kurulan franchise sistemlerinde genelde royalty ve Franchise fee talep edilmez).
Belki de sizin açınızdan en önemlisi bir yatırımcı yani franchisee. İşe başlamak için gerekli olan sermayenin tamamını karşılar ve başarı veya başarısızlık konusundaki sizin sunacağınız destekler ile
aşabilmeyi hedefler ve tüm maddi risk kendisine aittir.
Neden Franchise?
Franchising, özellikle de kendi başınıza daha fazla mağaza açmak gibi daha geleneksel olan büyüme
yöntemleri ile karşılaştırıldığında birçok çekici özelliklere sahiptir.
Tipik olarak Şirket mağazaları olarak adlandırılan ve işletilen mağazaların sahipleri sizler olursunuz
ve yatırımın tamamını da sizler sağlarsınız. Şirket mağazasının kazandığı gelirin tamamını siz alırsınız ancak zararın tamamından da siz sorumlu olursunuz. Eğer orijinal işinizde oluşturmuş olduğunuz
değerleri koruma konusunda hırslıysanız ve bunu yapabilecek tek kişinin siz olduğuna inanıyorsanız
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How does franchising work?
Generally speaking franchising is, selling your name and your
product systems to an independent investor for his use. In this
way you are enlarging by having more outlets. A franchisee
pays a franchiser a franchise fee. For this fee he is trained in
how to run the business and obtains the right of opening and
run his premises under that brand name. Sometimes there
is additional support given, e.g. helping with the choice of
location of the premises. In certain systems the franchisee
pays a periodic royalty fee (between 5% to 14% on average sales for; advertising, marketing, advising
on finance, staff and ongoing support). This is dependent on what the firms franchising system is
and whether goods or services are being solved. (In franchise systems where a product which has
been produced or being produced a royalty or franchise fee is not required). From your point of view
the most important part is the franchisee. To start a business a Franchisee must provide the total
capital investment. They hope to overcome the problems that will arise with the support you will be
giving them. The financial risk is however, totally theirs.
Why Franchise?
Franchising in comparison to the usual growth systems of opening more shops of your own has
quite a few attractive differences. In a typical so called company chain you are the owners, and
you have to find the total investment. In the company chain you take all the profit, however you
are totally responsible for all the losses. If you are keen to maintain the values and shape of your
original business and believe that the only one who can do this is you, yourself then there is nothing
more to be said. If you wish to grow much more rapidly and overtake your competitors then that may
not be the right path. To open chain shops which belongs to the company, demands time and capital
.If business does not go well the risk is totally yours. When the branches are far away from your
centre you will be faced with attempting to manage from a distance, which can be very difficult.
First lets’ look at the subject of capital. If you have only one or two units, and if your concept is

söylenecek bir şey yoktur. Ancak çok daha hızlı büyümek istiyorsanız ve rekabet eğrisinin ilerisine
geçmek istiyorsanız bu ilerlemek için iyi bir yol olmayabilir. Şirket’e ait yeni mağazalar açmak sermaye ve zaman gerektirir ayrıca işler iyi gitmezse de riskin tamamı da sizin üstünüzde kalır. Ve sizin
bulunduğunuzdan merkezden çok uzakta olan operasyonları yönetmekte de oldukça zorluklarla
karşı karşıya kalabilirsiniz. İlk önce sermaye konusuna bir bakalım. Eğer sadece çalışan bir veya iki
biriminiz varsa veya konseptiniz yeni veya çok tanınmamış bir konseptse, bankacılar size hızlı bir
gelişme planlaması için uygun kredi imkânları sunmayabilirler. Bankalar karşılarında geçmişi olan
başarılı şirketleri görmek isterler. Genç ve kendini kanıtlamamış şirketlerin uygun kredi bulma şansı
olmayabilir. Şirket mağazalarını işletmeyi ele alırsak; Mevcut kuruluşunuz paranızı ve itibarınızı yönetecek (özellikle merkezden uzakta görev yaparlarken) birçok sayıda personeli işe alacak, eğitecek
ve denetleyecek yeterli kapasiteye sahip mi? Ayrıca şirket mağazalarının açılması yavaş ilerleyen bir
süreçtir. Çünkü bir seferde her yerde olamazsınız ve genellikle de işin sahibi yeni mağaza müdürü
bulmak ve eğitmek için aylar harcar.
Tüm bu nedenlerden dolayı franchising bir işi minimum sermaye ve riskle büyütmenin en iyi yoludur. Ve franchisingi dikkate almaya değer birçok avantaj sunmaktadır.
❍ Siz başkasının parasını kullanarak büyürsünüz.
❍ Franchisee’ler işe almalardan, kiralamalardan ve mağaza açma vb yatırım giderlerinden sorumlu
oldukları için sizin riskinizi azaltırlar.
❍ Franchise’ler hızla açılabilirler ve yeni konsept rekabetin
önüne hızla geçebilir.
❍ Franchise sahipleri oldukça motiveli işletmecilerdir. İşlerinin başında durdukları ve sahip çıktıkları için sizlerden aldıkları
bilgi birikim ve desteği deneyimlerini katarak büyük başarı yakalayabilirler.
İşiniz Franchise edilebilir mi?
İşinizi franchise etmeye karar vermeden önce ilk önce
franchising’in işiniz için uygun bir strateji olup olmadığını belirleyin. Bunun için kendinize şu soruları sorun.
Konseptiniz için büyük bir Pazar var mı?
Ürününüzün veya hizmetinizin pazarı bulunduğunuz bölgenin
sınırlarını aşıyor mu? Daha geniş açıdan objektif olarak bakabilmek için profesyonel bir tavsiyeye ihtiyacınız olabilir. Birçok
girişimci sadece kendi konseptleri ile ilgilenirler ve kendi
pazarlarının dışında araştırma yapmaya gerek duymazlar. Ancak
çeşitli pazarlarda ürünlerinizi denemezseniz konseptininizin diğer lokasyonlarda başarılı olup olmayacağını bilemezsiniz.
Farklı bir noktanız var mı?
İşinizi özel yapan nedir? Bu daha önce hiç kimsenin görmediği tanımadığı bilmediği bir şey olmak zorunda değildir. Ancak ne yapıyorsanız yapın bu çok özel olmalı ve müşterileri ve yatırımcıları kendine
çekmelidir. Bu bir özel yöresel köfte satan konsept veya çok hızlı hazırlanan sandviç veya ev gereçleri
satan yeni bir konsept olabilir. Ne olursa olsun müşterilerin tercih edeceği özellikleri barındırıyor
olması, o ürün veya markanın pazarı olması gereklidir.
Konsept çoğaltılabilir mi?
Deneyimsiz franchisee’ lerin sizin işinizi sizin gibi işletmeleri için vereceğiniz eğitilmeleri ne kadar
güç veya kolay olacak? Yeni iş sahiplerine işi kolay öğretmenin yollarını belirlediniz mi? Yoksa başarınız yeni iş sahibine aktarılamayacak olan, yıllara dayanan azmin ve oluşan ilişkilerin mi bir sonucu?
Konseptiniz çeşitli lokasyonlarda mı gelişecek?
Konseptiniz satılabilir mi?
Yatırımcılar, potansiyel franchiseeler konseptinize ilgi gösteriyorlar mı ve sizden
talepleri oluyor mu? Franchise almaya istekliler mi? Siz ise potansiyel franchisee
leriniz için gerçek avantajlara sahip bir program teklif edebilecek misiniz?
Evet, tüm bu yukarıda kısaca belirtmeye çalıştığım soruların yanıtları evet ise, franchise sistemi
size uygun olabilir bu aşamada kendi bilgi ve deneyimlerinize güvenmeyin güvenilir kaynaklardan
profesyonel destek alın. Kendi başınıza yapacağınız işler ve alacağınız kararlar sizlere ileride pişman
olacağınız hem maddi hem manevi hatalar yapmanıza neden olacaktır.

unknown, possibly the banks will not be willing to offer suitable credit possibilities
for a fast growth. Banks much prefer to work with well established successful firms.
Young companies which have not yet proven themselves may have difficulties in
obtaining credit. If we look at company chain shops; Is the management of your
existing company, (especially if the branch is distanced from your central) able to
manage, to take on, train and supervise staff? Also opening company shops is a slow
procedure...You cannot be everywhere at the same time and months could be spent
trying to find and train a new manager who will own the responsibilities.
For all these reasons, Franchising, with minimum investment and
minimum risk, offers many advantages which are worth considering.
❍ You grow using other people’s money.
❍As the Franchisee is responsible for staff employment, renting and opening of the
shop plus various other expenses, it decreases your risk.
❍ Franchises can be opened swiftly and overtake other competitive projects.
❍ Owners of Franchises are usually highly motivated managers; They stay in charge
of their business, are very responsible and with the input received from a Franchise
added to their own experience they can be very successful.
Can your work be franchised?
Before you decide to franchise, first decide if it is
a correct strategy for you. To do this
ask yourself the following questions.
Is there a large market for your concept?
Is the market for your products or services are
reaching over their present boundaries? It is
possible that you need the help of a professional
who will answer this question more objectively.
Many entrepreneurs are interested only in
their own concept and don’t feel the necessity
of researching zones outside of their present
market. If you do not try out your project in other
markets you can never decide if it would be a
success there or not.
Is your concept different?
What makes your work special? This does not mean that it has to be something no one
has ever done, seen or known. But whatever you do it has to be special and capable of
attracting customers and investors. This can be anything, a special local meat ball, a
selling concept or swift preparation of sandwiches or a new concept for selling house
hold goods. Whatever it is it must be something that encloses customer preferences
and that item or brand must be something that is needed on the market.
Can the concept be replicated?
How easy or difficult will it be, for an inexperienced franchisee to train
their staff to perform the tasks that you perform as you have been doing?
Have you searched for easier methods of training the franchisee? Is your
success something that you cannot pass on to any one as it is the result of
hard work and the contacts you gathered over the years? Is your concept
one that is suitable to be developed in different regions?
Can your concept be sold?
Are investors showing interest in your concept and are they asking for a franchise? Are
they keen to get a franchise? Can you propose a truly advantageous program to them?
So; If your answer is yes to all the questions I have faced you with, then the franchise
system could be suitable for you. At this point do not trust your own judgement and
experience and take advice from a trusted professional. As the things you do and
decisions you take on your own might result in financial and moral mistakes that you
will regret in the future.
TEMMUZ JULY 2014
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BOVIZZA FRANCHISING
İstanbul, Milano, Porto ve Sao Paulo ofislerimiz ile perakende operasyonları yapıyoruz. Global
markalar bilhassa Güney Amerika pazarında bizimle çalışmak istiyor. Çünkü o pazarın şartlarını
yakından tanıyan ekipler ile son derece özenli çalışmalar yapıyoruz. Doğru yatırımcıları tespit
ederek açtığımız mağazaların satış performansları da son derece başarılı oluyor” diyen Marka
Genel Müdürü Adil Yıldırım sorularımızı yanıtladı.
We effect our retail operations from our offices in Istanbul, Milan, Porto and Sao Paulo.
Global brands particularly wish to work with us in the South American market, because we
work extensively with our local staffs there, who know the market conditions very well. We
have been extremely successful as we have chosen the right investors. The shops opened
there have had excellent sales.
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Bovizza Franchising bir perakende operasyon firmasıdır. Bilhassa
yurtdışından Türkiye’de franchise vermek isteyen markaların tüm
perakende operasyonunu planlar ve doğru yatırımcılar ve doğru lokasyonları tespit ederek mağazaları açar. Çalıştığımız global markaların dekorasyon konseptine çok dikkat ederiz ve örneğin Milano’daki veya New York’daki bir mağaza konseptini aynı şekilde ülkemizde
uygularız. Dekorasyon konsepti satışları direkt olarak etkileyen son
derece önemli bir etken olması nedeniyle bizim önem verdiğimiz
kalemlerin başında gelir. Ülkemizde uyguladığımız bu çalışma sistemiyle aynı şekilde, bazı Türk markalarının yurtdışında mağaza
açmasını ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesini sağlıyoruz. Özellikle Güney Amerika pazarlarına girmek isteyen lokal markalarımı-
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Will you tell us briefly about yourselves?
Bovizza Franchising is a retail operation. Companies who wish to
supply Franchises to Türkiye use us, we effect the plans, find the
correct investors and ensure that shops are opened in the right
venues. We pay special attention to their decorations; for example
our decor must be exactly the same as those in Milan or New York.
In sales, one of the most important factors is decoration and it is
for this reason that we pay so much attention to it. In the same
manner we are able to show the way to Turkish Brands which wish
to open abroad and also ensure that they represent our country
well. In particular, we can lead the Turkish Brands who wish to
enter the South American market. We can work closely with our
representatives there on such projects.

zın önünü açıyoruz ve o ülkelerdeki yerel ortaklarımız ile son derece
dikkatli çalışmalar yürütüyoruz.

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir
miyiz?
Bovizza Franchising 7 sene önce kuruldu, İstanbul ofisimiz dışında
Milano, Porto ve Sao Paulo – Brezilya ofislerimiz ile bu ülkelerde
perakende operasyonları yapıyoruz. Global markalar bu ülkelerde
ve son dönemde bilhassa Güney Amerika pazarlarında bizimle çalışmak istiyorlar; çünkü her ülkede yerel kadrolar ile yani o pazarın
şartlarını yakından tanıyan ekipler ile son derece özenli çalışmalar
yapıyoruz. Doğru yatırımcıları tespit ederek açtığımız mağazaların
satış performansları da son derece başarılı oluyor. Franchising işinin
en önemli ayağı şüphesiz lokasyon konusudur. Bir mağazanın doğru
yerde açılmadığı sürece başarı şansı azalmaktadır; öte yandan doğru yerde açabilmek için gerekirse biraz daha beklemek ve netice için
acele etmemek gerekir.

Firmanız Franchise vermeye ne zaman ve nasıl başladı?
7 sene evvel franchise vermeye başladık. O dönemde bilhassa
İtalya’da önde gelen markaların Avrupa operasyonlarını üstlendik.
Daha sonra aynı markalar ile Türkiye’de mağazalar açmaya başladık. Bizim için 3 ana konu var: Doğru marka, Doğru lokasyon ve doğru ekip. Bu üç noktayı iyi tespit ettiğiniz zaman ortaya mükemmel
bir ortaklık çıkıyor.

Kaç şubeniz ve çalışanınız var?
Şu an itibariyle çalıştığımız markalardan Silvian Heach çocuk ve
bayan hazır-giyim markasıdır ve dünyanın birçok ülkesinde monomarka mağazalar açmaktadır. Biz Türkiye’de 5 adet Silvian Heach
mağazası açtık ve yılsonuna kadar 4 yeni mağaza daha açmayı hedefliyoruz. Temmuz ayında İstanbul Metro Garden’da Silvian Heach
Kids mağazamızın açılışını yaparak İstanbul müşterisine de ürünlerimizi sunmaya başlıyoruz. Mağazaların büyüklüğüne göre çalışan
sayısı değişmektedir; örnek vermek gerekirse 100 m2 bir mağazada
5 kişi çalışmaktadır.

Franchise verdiğiniz-vereceğiniz kişilerde aradığınız standartlar nelerdir?
En önemli konu şu: mağazacılık gerçekten fevkalade detaylı ve dinamik bir iş, özellikle fast-fashion trendi her şeyi değiştirdi buna

Will you tell us about the founding of you company and its
development?
Bovizza Franchising was formed 7 years ago. Apart from Istanbul
we also work in Milan, Porto and Sao Paulo; Brazil. During the last
period global brands are especially keen to work with us in South
America as we do business there, in conjunction with local staff
who knows their market extremely well. By choosing the right
investor we are particularly successful with the shops’ sales’
performances. One of the most important factors without
doubt is location. If we do not open the shop in the correct place
our chances of being successful are much reduced, on the other
hand in order to open in the right place sometimes it is preferable
to wait a little rather than hurrying.
When and how did your company first began to give franchises?
We began to give franchises 7 years ago. Then we began to work
with Italian brands opening franchises in Europe. For us there
are three important criteria’s. Correct brand, correct location and
Correct team. When these three are well chosen well an excellent
partnership is formed.
How many branches and how many staff have you?
At the moment, from the brands we work with, Silvian Heach
women and chıldren ready wear division is opening monomark
shops in many countries of the world. We in Türkiye have opened
five Silvian Heach shops and aim to open 4 more by the end of the
year. In the month
of July, by opening a Silvian Heach Kid’s shop in Istanbul Metro
Garden we shall start to present our product to Istanbul customers.
Size of staff depends on size of shop, to give an example a 100 sq.
metre shop needs a staff of five.
What are the standards that you search for, in the people you
have given or planning to give franchises to?
The most important question is that retail is an extremely
detailed and dynamic sector. Fast fashion trend has changed
has changed things. Those who are incapable of realising this
fail Shop experience is one of the most important musts. Being
open to change and being constantly in charge of the business is
important. It is very difficult to control a business when you are
not there with it.
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uymayanlar sınıfta kalıyor. Mağazacılık deneyimi olması en önemli noktamızdır. Ayrıca yeniliklere açık olması ve sürekli işinin başında durması
gerekiyor. Başında durmadığınız bir işi denetlemek oldukça zordur.

Sizce girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir?
Silvian Heach, Akdeniz renklerine sahip koleksiyonu, bol miktarda
aksesuar ürünleri ve fiyatları ile tercih edilen bir marka.

Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir mağazanın ortalama maliyeti nedir?
100 m2 bir mağaza yaklaşık 150 bin TL gibi bir maliyetle açılabilir.

Sizden franchisee alanlara ne gibi destekler sağlıyorsunuz?

Why do entrepreneurs choose your company?
The Silvian Heach collection colours are Mediterranean, have many
accessories while at the same time very suitably priced. This is
why people prefer our brand.
What is the cost of opening a shop within the
franchise system?
A 100 sq. m shop can be opened with approximately 150
thousand TL.
What do you provide investors who take out a franchise with
you?
How to open, training, and an ongoing supply of merchandise.

Açılış, eğitim ve sürekli merchandising desteğimiz mevcuttur.

Franchiseelerinizi nasıl denetliyorsunuz?
Her hafta mağazalara ilgili arkadaşlarımız gider, gizli müşteri yöntemi de kullanıyoruz. Tüm mağazalar ile son derece şeffaf bir çalışma
arkadaşlığı yapıyoruz.

Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar?
Çocuk ve bayan giyim alanı, tekstil perakende sektöründe aksesuar
ile birlikte en çok talep alan segmenttir, özellikle markamızın sunduğu ürünler fiyat ve kalite olarak dikkat çekiyor.

Sektörün Türkiye’de son dönemde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
365 gün indirim yapılmadıkça, sektör belli başlı kurallar üzerine
oturdukça büyük bir gelişme olacaktır.

Sizden franchisee alanların başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir?
Bizimle çalışanlar, son derece dinamik ve hızlı yenilikler sunan markalar ile çalışıyorlar ve memnunlar. Biz de onlardan memnunuz.
Franchise verdiğimiz ortaklarımızı çok detaylı analizler neticesinde
belirliyoruz ve zaten o aşamada birbirimizi daha yakından ve detaylı
tanıma şansımız oluyor.

Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir?
Silvian Heach markamız ile İstanbul Metro Garden AVM de temmuz
ayında açılış yapıyoruz. Bu mağaza 115 metrekare ve sadece çocuk
giyim ve aksesuar mağazası olacak. Bu mağazada 0-16 yaş arası
çocuklara hitap eden çok çeşitli giyim ve aksesuar ürünlerini son
derece uygun fiyatlara bulmak mümkün olacak. Bizim sloganımız “
şık giyinmek tüm çocukların hakkıdır”. İstanbul – Çekmeköy’de açacağımız bu mağazanın ardından Nişantaşı’nda ikinci İstanbul mağazamızı açmayı planlıyoruz; bu mağaza ise çocuk ve bayan giyim
ürünlerini birlikte içeren bir mağaza olacak. İtalyanlar modada gerçekten çok güzel tasarımları uygun fiyatlara sunuyorlar, çocuk giyimde Türkiye’de büyük fırsatlar var ve biz bu markayla pazarın çok
büyük bir kısmına hitap ettiğimizi düşünüyoruz. Ürünü satın alan son
müşteri ürünlerden son derece memnun kalıyor ve daha fazla noktada olmamızı istiyorlar bu bizi çok mutlu ediyor. Bununla birlikte
biz de çok sayıda mağaza açmak yerine her zaman en iyi noktalarda
mağaza açmayı hedeflediğimiz için bazı şehirlerde çalışmalarımız
ve nokta tespiti daha fazla zaman alıyor. 2014 sonuna kadar inşallah
4 farklı şehirde daha yer alıyor olacağız. Antalya, Mersin, İzmir ve
Ankara. 2015 senesinde ise şimdiden planladığımı yeni açılışlarımız
olacak, onların lokasyon planlamasına başladık ve gerekli adımları
atıyoruz.
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How do you check up on your franchisees?
Staff members who are unknown to the branch visit them. We have
opaque relationships with all our branches.
Why should investors enter this sector?
The area of women’s and children’s clothing together with their
accessories is one that receives lots of interest especially when as
in our outlets they are so well priced and quality proven.
How do you see the point that Türkiye has reached in the last
period?
As long as you do not have to sell goods at a reduced price for 365
days and the sector works on set rules it is a strong market.
What should people franchisees be careful of?
People who work with us are working with brands that are
supplying rapid innovation and which is extremely dynamic. They
are happy to work with us as they are happy to work with us .We
choose our Franchisees after very detailed analysis which also
gives us the opportunity of knowing each other better.
What are your aims for the upcoming period?
We shall open the Silvian Heach brand in Istanbul Metro Garden
shopping mall. The shop will be 115 sq. m and will offer clothes
and accessories for children age 0-16 years at extremely
reasonable prices. Our slogan is “It is the right of all children to
dress well”. Openings after that are to be Istanbul Çekmeköy then
Nişantaşi. That branch will be for both women’s and children’s.
Extremely attractive Italian styling will be offered at very viable
prices. There is a lot of opportunity in the Turkish market for
children’s clothes and this brand will appeal to a large portion of
them. The fact that customers are really pleased with our clothes
and wish they were to be found in additional outlets makes us very
happy. Having said that while we do not wish to open at too many
points, we do wish to open the correct ones and sometimes this
takes time. God willing by the end of 2014 we shall be installed in
4 more places in Antalya, Mersin, Izmir and Ankara. These are our
aims for this year. As for 2015 we are already looking at location
plans for the places we intend to open in.
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COLDWELL BANKER TÜRKİYE
“45 noktada, 400’e yakın çalışanımızla müşterilerimize en iyi şekilde hizmet veriyoruz.
Gayrimenkul danışmanlığı işi, girişimcilerin çok az yatırım maliyetleri ile iş kurabilecekleri ve
yaptığı yatırımları çok kısa bir sürede geri alabilecekleri bir alan” diyen Coldwell Banker Türkiye
Ülke Direktörü Dr. Gökhan Taş sorularımızı yanıtladı.
“We serve our customers in the very best manner, at 45 points with almost 400 staff,
Business investors can enter the Property consultancy sector with only a very small
capital and within a short time they can have the return of their investment” says Dr.
Gökhan Taş, the Director of Coldwell Banker Türkiye’s’ Board, as he answered our
questions.
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1974 doğumluyum. Tıp eğitimi aldım ama 1998’de 24 yaşında sıfır denebilecek bir sermaye ile
Erikli ve Nestle Su İstanbul Geneli Kurumsal bayiliği ve bazı lokal bölge bayiliklerini alarak iş
hayatına atılan ve kendi işini kuran bir girişimciyim. 2006 yılında gayrimenkul yatırımcısı iken
bana verilen hizmetin kalitesini, bilgi ve etik değerler azlığını görerek Gayrimenkul Danışmanlığı sektörüne girdim. Önce İstanbul İkitelli de tamamen ticari gayrimenkul danışmanlığı
yapan, sonrasında da Başakşehir’de konut ve proje gayrimenkul danışmanlığı yapan bir ofis
açtım. 2013 yılı Nisan ayına kadar ofis brokerlığı ve gayrimenkul danışmanlığına aktif olarak
devam ettim. O zaman içinde bulunduğum markada 6 yıl boyunca en çok ciro üreten ilk 3 kişi
içinde oldum. 3 yıl Türkiye ciro 1’incisi, son 2 yılda dünya ticari ciro 1’incisi oldum. Tecrübelerimi, yaşadıklarımı ve başarılarımı belki de kendi adıma daha verimli bir şekilde nasıl kullanabilirim diye düşünürken 1906 yılında Amerika’da kurulan gayrimenkul aracılık sektörünün
1 numarası Coldwell Banker’ın Türkiye Master Franchise haklarını 19 Nisan 2013’te alarak işe
başladım. Bu benim gibi bu işin içinden gelen ve hala içinde olan biri için inanılmaz bir zirve
ve müthiş bir başlangıçtı.
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Will you please introduce yourself?
I was born in 1974 and studied medicine, but in the year 1998 at the age of 24, with what can be counted
as zero capital, I took franchises from Erikli and Nestle water also with a couple of local companies. By
founding my own company, I entered the business world and became an entrepreneur. In 2006 while I
was still an investor in the property sector, I was able to see the lack of quality, knowledge and ethics
in the Property Consultancy sector and thus; I decided to enter this sector. First in Istanbul İkiTelli; I
was only effecting commercial property consultancy, I later opened an office in Başakşehir consulting
on home and property projects. I continued in the field of office brokerage and property consultancy
until 2013 April. Within my brand, I was always witin the best three in increase of turnover for 6 years, I
was the 1st in Türkiye for 3 years and in the last 2 years I became world 1st in terms of turn-over. While
thinking about these experiences and successes I asked myself how I could put them to use for myself.
I obtained the Master franchise of Americas, number one property and investment establishment;
Coldwell Banker... I obtained the Rights for Türkiye and on the 19th of April 2013 and began working. For
someone like myself who had grown in and was still in this sector, this was an incredible summit and a
fantastic beginning.

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında
bilgi alabilir miyiz?
Coldwell Banker, 1906 yılında Amerika San Francisco’da Colbert Coldwell ve Benjamin Arthur Banker
tarafından kurulmuş, şu anda tüm dünyada 3.200 gayrimenkul danışmanı ile 500 milyar dolara yakın
sattığı mülk değeri ve 6.6 milyar dolar hizmet bedeli gelirine sahip dünyanın en büyük gayrimenkul
danışmanlık firmasıdır. Coldwell Banker, kurulduğu yıldan 1980 yılına kadar hiç franchise vermemiş ve
Amerika’da 700 ‘e yakın kendi ofisi ile faaliyet göstermiştir. 1980 yılından sonra franchising sektörüne
girerek global anlamda da 6 kıtada ve 51 ülkede hizmet veren ve diğer tüm gayrimenkul franchising
markalarından farklı olarak, franchise ofisleri dışında kendi ofisleri ile bu işi halen yapmaya devam
eden tek şirkettir.

Franchise vermeye ne zaman başladınız?
Coldwell Banker markasını 19 Nisan 2013’te devraldık. Devraldığımızda 24 ofis vardı. Yeniden yapılanmaya gittik ve 9 ofisle yola devam etme kararı aldık. Tecrübeli bir ekip kurduk. Bu ekiple franchisee
vermeye başladık. Şu an 45 ofisimiz var, 12 ilde faaliyet gösteriyoruz. 400’e yakın gayrimenkul profesyonelimiz var.

Franchise verdiğiniz-vereceğiniz kişilerde aradığınız
standartlar nelerdir?
Girişimciliği ben şöyle tarif ediyorum; dünyadaki her zengin insan zekidir ama her zeki insan çok zengin
değildir. Zeki insanların zengin olmasındaki şifredir, girişimcilik. Dolayısı ile bizlerde ofis brokerlarımız
ve gayrimenkul danışmanlarımız olarak zengin olmak isteyen zeki girişimciler arıyoruz. Bizler ofislerimizin yaptığı cirodan bir pay alıyoruz, brokerlarımız ise beraber çalıştıkları gayrimenkul danışmanlarının yaptıkları cirodan ve kendi yaptıkları işlerden para kazanıyorlar. Dolayısı ile biz belli bir sermaye
gücü olan, tam zamanlı olarak sadece bu işi yapacak veya bizim onaylayacağımız bir yönetici ile bu işin
yapılmasını sağlayacak, üniversite mezunu olmasını tercih ettiğimiz, bulunduğu bölgenin en büyük
ve en prestijli gayrimenkul ofisini açmayı düşünen; koçluk ve liderlik yeteneği olan, eğitimli, saygın,
gayrimenkul sektörünün ve sektörde Coldwell Banker’ın gelecekte Türkiye’de de 1 numara olacağının
farkında olan dinamik takım arkadaşları arıyoruz.

Sizce girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir?
Gayrimenkul danışmanlığı işi; çok az yatırım maliyetleri ile girişim yapabilecekleri ve yaptığı yatırımları
çok kısa bir sürede geri dönüştürebilecekleri bir alan. Bizim firmamızda, diğer gayrimenkul danışmanlık
firmaları içerisinde hem sektörün içinden gelmiş olmamızdan dolayı hem de sahada ofis verildikten
sonra onlara birebir verdiğimiz saha desteklerimiz en büyük farklarımız. Gayrimenkul danışmanı üzerine kurulu bir sistem oluşturduk, ulaşılabilir olmak ve eğitimlerinden başlayarak işle ilgili her süreçte
yanlarında olmak en büyük amacımız.

Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle
açılacak bir ofisin ortalama maliyeti nedir?
Ofisin açıldığı şehre, bölgeye ve bulundukları caddeye göre değişmekle beraber, biz ortalama 150 metrekare ofis açılmasını istiyoruz. Franchise bedeli, ofisin tadilat masrafı ve diğer masraflarla beraber 80
bin dolar ile 150 bin dolar arasında bir yatırım maliyeti bulunuyor.

Will you tell us about your company’s foundation and
development?
Coldwell Banker is a company which was founded in America in Sanfrancisco. It was
established by Colbert Coldwell and Benjamin Arthur Banker. At this moment it has 3200 property
consultants worldwide and has a turn over 500 billion dollars in sales. It also has an income of 6.6 billion
dollars from its offered services. It is the world’s biggest property consultancy. From the year that Coldwell
Banker was founded until 1980 it never gave franchises, it acted from its own 700 American offices. In 1980 it
entered the franchising section. It now serves on 6 continents and 51 countries. Differing from all the other
companies it effects business from its own offices as well as its franchises.
We and how did your company begin to give franchises?
We took over the Coldwell Banker brand name on the 19th of April 2013. When we took over there were 24
offices. 9 office of the restructuring going on, we decided to proceed. We formed an extremely strong team
together with which team we began to give franchises. At the moment we have 45 offices in 12 cities and we
have near to 400 expert consultants.
What are the standards that you look for in the people you have
and will give franchises to?
I describe investors in the following way; in the world, all rich people are intelligent but every
intelligent person is not rich. The key factor for intelligent people to become rich is for them
to become entrepreneurs. That is why we are searching for intelligent brokers and property
experts who wish to become rich together with us. We take a percentage from our brokers and our brokers
take a fee from the consultants with whom they work. They earn their money from their work and they earn
their money from their work. We look for investors who have a certain amount of capital, who will work
full time, they have to be someone from the region, someone whom, in his own region, wishes to open the
biggest and most prestigious property office. In reality we are looking for people who have leadership skills,
who are cultured and respected, people who are aware that Coldwell Banker will in the future become
Türkiye’s number 1. We are looking for dynamic team players.
Why do investors choose your company?
Property Consultancy; is a field in which one can enter with only a small investment and also
obtain return their investment in a very short time The difference between our company
and others on the market is that we ourselves have come from Property Consultancy and
that when we have given them an office, we supply them with a one to one backup. We have
developed a system in this. Our main goal is to always be available to them, starting from their
training, be with them every step of the way.
What is the average investment when setting up a franchise with
our company?
Naturally this changes according to city, district and street on which the office will be situated. We prefer
them to open an office average size to be roughly 150sq m. The franchise fee, the redecoration of the
premises, together with other involved expenses comes to a total of
80 to150 thousand dollars.
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Sizden franchisee alanlara ne gibi destekler
sağlıyorsunuz?
Bizden Franchise alanlar, franchise aldığı günden itibaren; ofis bölge seçimi, ofisin yer seçimi,
ofisin iç dizaynı, temel eğitim ve rehberlik programı, uzmanlık ve ileri düzey eğitim programlarını,
onun dışında da ofis açıldıktan sonra franchise saha yöneticileri ile birebir danışman adayı görüşmelerini, portföy görüşmelerini, portföy aldıktan sonra pazarlama çalışmalarını, alıcıya sunum ve
finali birlikte yapabiliyoruz. Bunun dışında da, bankaların mortgage mülklerini genel müdürlük
olarak alıp onlara bu mülkleri, ofislerin satması için portföy desteği sunuyoruz. Bunun dışında da
bölgelerinde projeler varsa o projelerin alınması ve satışı ile ilgili proje satış yöneticisi ile destek
veriyoruz.

Franchiseelerinizi nasıl denetliyorsunuz?
Franchisee seçiminde çok özenli davranarak zaten beraber büyümeyi, gelişmeyi istediğimiz insanları seçiyoruz. Biz aslında denetlemeyi en baştan yapmış oluyoruz. Daha sonra da onların ofislerine
her ay rutin ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda ziyaretlerimizi denetim mekanizması olarak
görmüyoruz ama o destek bir anlamda denetim de oluyor.

Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar?
Gayrimenkul bir insanın hayatı boyunca aldığı en önemli ve parasal olarak değerli alım veya satım
kararıdır. Biz, kimsenin gayrimenkulunu satmaya ikna etmiyoruz, insanlar zaten satmaya karar verdikleri gayrimenkulu
bizim gibi profesyonel insanlarla birlikte bir satış sürecini
yürütüyorlar. Bizim sermaye riskimiz ve stok maliyetimiz yok.
Ülkemizde ki gayrimenkul aracılığının %60-65’ı sahibinden
satılıklardan oluşuyor, geriye kalan %35-40’ı aracılık hizmeti
ile gerçekleşiyor. Ayrıca insanların aldıkları aracılık hizmetleriyle ilgili ciddi sıkıntıları var. Geçen yıl, 2013’te Cumhuriyet
tarihi boyunca en çok tapu hareketinin olduğu yıl oldu. 2012,
bir önceki yıldan fazlaydı. Her yıl gelişen cirosal ve adetsel
olarak artan bir pazardan söz ediyoruz. Bu sektöre giren
girişimciler; hem önlerindeki pazarın çok geniş olması hem
de ülkemizin gayrimenkul değerlerinin artması ile geleceklerini bu işte çok ciddi anlamda değiştirebilecekler, böyle bir
olanakları var.

Önümüzdeki dönem hedefleriniz
nelerdir?
1 yıl gibi bir sürede hızla büyüyerek ve yaygınlaşarak 12 ilde
45 ofise ulaştık. Hedefimiz 2014 sonunda 100, 2016 sonunda ise
250 ofis 2500 gayrimenkul danışmanına ulaşmak.
Bizden franchisee alanların başarılı olması için; iş yapma potansiyellerini dikkate alarak doğru
bölge seçimi, nitelikli ve eğitimli gayrimenkul danışmanlarını alımı ve yatırım maliyetinin yanında
her ay düzenli ofislerine yatırım yapacaklarını bilmeleri gerekmektedir. Bizim teorikte ve pratikte onlarla beraber sahada yaptığımız çalışmalara iştirak ettikleri ve uyguladıkları zaman çok iyi
sonuçlar alacağını düşünüyoruz. Bizler verdiğimiz broker yöneticilik, ofis asistanı, teknoloji ve
sosyal medya, tapu ve imar uygulamaları, gayrimenkul hukuku, Konutta; Gayrimenkul satış, proje satış, kat karşılığı ve kentsel dönüşüm Lüks Konutta Coldwell Banker Previews İnternational
sertifikasyon, Ticari de; ticari endüstriyel gayrimenkul, ofis/plaza satış, perakende satış, arsa/arazi
satış, gibi sektöre yeni giren ve içinde bulunan herkesin hem temel anlamda hem de ileri düzeyde
ihtiyaç duyduğu tüm eğitimleri veren, franchise saha sorumluları ile başladıkları gün sahada onların yanında işe başlayıp, önemli portföy görüşmelerini birebir birlikte yapan, mortgage mülkleri
satış yöneticisi, yeni konut projeleri satış yöneticisi ve ticari gayrimenkul departmanı ile onlara
satabilecekleri portföy sağlayan bir gayrimenkul danışmanlık markasıyız.
Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerimiz artarak devam ediyor. Eylül ayı itibariyle televizyon reklamlarımız başlıyor. Bayim olur musun fuarının ana sponsoru olduk. Dijital ve sosyal medyada etkin
olarak varız, sokaklarda afişlerimizle de adımızı duyurmaya başladık ve bu faaliyetlerin hepsi önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek. Amacımız hizmet verdiğimiz her bölgede; o bölgedeki
en prestijli ofise sahip olup o bölgenin en değerli gayrimenkullerini, o bölgedeki en saygın
gayrimenkul danışmanlarına sahip olarak satmak… Coldwell Banker markasını dünyada olduğu gibi Türkiye’ de de 1 numara yapmak…
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What support does a franchise obtain from you?
From the day that a person takes a franchise from us we advise them on location, choice of
office, its design and decoration, we give them basic training, a guide program, expertise and
advanced training program. Additionally, once the office is opened we are in direct contact
with our field franchise managers. Interviews, portfolio meetings, market applications,
presentation to the buyers and closure; all are done with us. In addition to all this we take the
bank mortgage properties and give them to our offices to market, therefore helping them
with their portfolios. Apart from this, we supply them with project sales managers who can
help them in obtaining and selling ongoing developments in their districts.
How do you check up on your franchisees?
We are particularly careful in our choice of Franchisees; we are choosing the people with
whom we wish to enlarge and develop with. The result is we have really done our check up
right at the beginning. Later we make routine monthly visits to their offices. Actually we do
not really consider those visits as checkups but actually the support we give acts as a check
up too.
Why should investors choose this sector to invest in?
One of the most important decisions in a person’s life is the finance involved in their buying
and selling of a property. We do not try to convince anyone to sell.
It is only when they have made their decision to sell that they
come to professional people like us to enact the selling period. We
do not have the risk of capital or stock. In our country, only 35-45
percent of sales go through consultancies and 60-65 percent is by
way of direct sale from the owner. Also people have considerable
problems with the service they receive. Last year, 2013 saw the
highest number of transactions completed in the history of
our Republic. The year 2012 was higher than the previous year.
Therefore we are discussing a market which increases every year.
Entrepreneurs who enter this sector have a very large market in
front of them. Also let us not forget that our country is seeing
constantly rising of property prices. Entrepreneurs have the
possibility of totally changing their futures.
What are your goals for the upcoming
period?
Enlarging and spreading in one year we have now reached 45
offices which are in 12 cities. Our goal is; 100 property consulting
offices by the end of 2014 and 250 by the end of 2016. In order to be
successful, people who take Franchises from us must weigh up the actual potential of their
district to choose the correct region. In addition they must take on qualified staff and trained
property consultants. Let them not forget that they will have normal monthly office expenses.
Working together with us and by using our theories and expertise we believe they will obtain
excellent results. We give assistance, support and know how in broker management, office
assistance, technology, social media support, deed and reconstruction practices. We give
advice with the ongoing and very important urbanization programs and the Coldwell Banker
Previews International certification for these projects. Additionally on the commercial
side we cover subjects such as industrial property sales, sales of offices and malls, retail
sales, land sales... For anyone who is newly entering the sector and to any already in, we can
supply basic and advanced training. From the moment that they take on the responsibility
of a franchise we are at their side. We attend important portfolio meetings together with
them. We are a brand that gives the support on property management, mortgage property
sales management, new home project management, supplying of portfolios. We continually
increase our push on introductions and advertising. In September we will begin advertising on
the TV...We became the main sponsors of the “Will you be my franchisee?” Fair. We are active
in the digital and social Medias. We have started to place street posters. These activities will
continue to increase in the coming years. Our aim regardless of the region we work in is to be
the most the most prestigious and esteemed office in every region, have the best Property
Consultants and to sell the most valuable properties in that region...
We will make Coldwell Banker number 1 in Türkiye as it is in the world.
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TATLISES ÇİĞ KÖFTE
“224 noktada hizmet veriyoruz. Hollanda ve Almanya’da distribütörlüklerimiz bulunuyor.
Kurulduğumuz ilk andan itibaren en önemli amacımız, müşterilerimiz için bir güven markası
olmaktı ve bunu başardığımızı düşünüyoruz” diyen Tatlıses Çiğ Köfte yetkilileri sorularımızı
yanıtladı.
“We serve in 224 outlets. Additionally our distributers are to be found in Holland and in
Germany. From the moment that our company was formed our most important
undertaking has been to present our customers with a brand in which they can truly trust.
We believe that we have achieved this” says the representative of TATLISES Çig Köfte who
was answering our queries.
Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci
hakkında bilgi alabilir miyiz?
Tatlıses şirketler grubu 1990’lardan beri kebap ve lahmacun zincirleri ile bildiğiniz Tatlıses Gıda, Tatlıses Prodüksiyon, Tatlıses Turizm,
Tatlıses Havacılık şirketlerini bünyesinde bulunduran bir firmadır
ve bugüne bakıldığında ise yatırımlarına birçok sektörde devam etmektedir. 2010 yılında Tatlıses Gıda bünyesinde kurulan Tatlıses Çiğ
Köfte, kurulduğu ilk andan itibaren geleneksel çiğ köfteyi yurtiçi ve
yurtdışında temsil etmeyi misyon edinmiş ve bu konuda yaptığı çalışmalarla kısa sürede amacına ulaşmıştır.

Firmanız Franchise vermeye ne zaman ve nasıl başladı?
Tatlıses kebaplarda çiğköftenin yoğun talep görmesi üzerine
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May we have information regarding your company and its
development period?
The Tatlıses company group, established in 1990, is made up of
Tatlıses Food. In this division are the ‘kebab’ and ‘lahmacun’ chains
which you know, Tatlıses Productions, Tatlıses Tourism, and Tatlıses
Air. Investment continues today in many of these sectors. From the
moment that Tatlıses ‘çiğ köfte ‘was launched in 2010, under the
auspices of Tatlıses Food we made it our mission to represent our
national ‘çiğ köfte’ both domestically and internationally by working
hard, in a very short time we achieved this aim.
When and how did your company begin to offer franchises?
We began to give Franchises in 2011, when we saw that there was

2011 yılında Tatlıses Çiğ Köfte franchise vermeye başlamış bulunmaktadır. Tatlıses Gıda olarak bu yıl itibari ile Hollanda ve
Almanya’da distribütörlük vermiş bulunuyoruz, artık Avrupa ile
de gerçek çiğ köfteyi buluşturmuş olduk.

Kaç şubeniz ve çalışanınız var?
Tatlıses Çiğ Köfte olarak şuanda 224 şubemiz bulunmaktadır.
Fabrikada istihdam sayımız 150, şubelerimiz ile birlikte ise toplam 800 çalışanımız bulunmaktadır.

Franchise verdiğiniz-vereceğiniz kişilerde aradığınız standartlar nelerdir?
Franchise verdiğimiz kişilerde aradığımız en önemli özellik şubeleri ile birebir ilgili olmaları ve Tatlıses Markasını bizler kadar
benimsemiş olmalarıdır.

Sizce girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir?
Kurulduğumuz ilk andan itibaren en önemli amacımız müşterilerimiz için bir güven markası olmaktı ve bunu başardığımızı
düşünüyoruz. Bununla birilikte şubelerimize şuana kadar verdiğimiz; marka gücü ve güvenirliği, eğitim desteği, tanıtım gücü,
bilgi birikimi ve yönetim desteği yoğun talep görmemizin en
önemli etkenlerinden. Ayrıca girişimcilerin yatırımını kısa vadede geri almaları, düşük ve ölçülebilinir yatırım bütçesi sunması
güvenirliğimizi bir kademe daha arttırıyor.

Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir mağazanın ortalama maliyeti nedir?
Firmamız bünyesinde Tatlıses Çiğ Köfte franchise almak isteyen
bireylerin yatırım maliyeti; başlangıç bedeli olarak 5 senelik 5 bin
TL’dir. Ortalama dükkan yatırım maliyeti ise 20 bin ile 30 bin TL
arasında değişmektedir. Tatlıses Lahmacun Restaurantı için ise;
başlangıç bedeli 5 senelik 50 bin TL’dir. Ortalama dükkan yatırım
maliyeti ise 200 bin ile 250 bin TL arasında değişmektedir.

Franchiseelerinizi nasıl denetliyorsunuz?
Franchiseelerimizi, franchise sorumluları, kalite denetçileri,
gıda mühendislerinin yanı sıra dış ve gizli denetçiler tarafından
periyodik olarak denetleniyor. Bununla birlikte kamera sistemleri ile de sürekli kontrol edilmektedir.

a strong demand for çiğ köfte at our Tatlıses Kebab houses. As of
this year we have given distributorships to Holland and Germany
thus Europe can now enjoy the true ‘çiğ köfte’.
How many branches and how many staff do you have?
At the moment we have 224 branches in the Tatlıses chain. In our
factory we have 150 workers, that number when added to the
branch staff brings our total number of workers to 800.
What are the standards that you look for, in people you gave
and are giving franchises to?
For us the most important aspect must be that the franchisee must
be directly involved in the branch and the name of Tatlıses must be
as important to them as it is to us.
Why do you believe that investors prefer to choose your
company?
As stated, since the day we begun our work, our essential aim has
been to ensure that we present a totally trustworthy brand to our
customers, therefore in addition to the strong brand name, our
educational input, advertising backup, our experience and the
managerial help which we supply are all the reasons that
investors wish to work with us. In addition investors are able to see
return from their investment in a short period of time.
Our presented investment budget is both low and well measured,
all add to their having even more confidence in us.
What would the average investment be if a company is to open
a branch using your franchise system?
To open a Tatlıses ‘Çiğ Köfte’ franchise for the first five years is
5,000 TL. The average of the investment in the shop, changes
between 20 thousand and 30 thousand TL. For a franchise as a
Tatlıses ‘Lahmacun’ restaurant, the cost changes and would be
between 200 to 250 thousand TL.
How do you check on your franchises?
Our franchisees are submitted to periodic controls by our staff
which is responsible for the franchises, by our food experts and
even by our staff who do not reveal their identity. In addition the
shops are controlled with camera systems.
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Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar?
Ülkemizde gıda sektörü maksimum kar marjı ile faaliyet gösteren ve devamlılığı olan bir sektör olduğu gibi değişken ekonomik konjonktüre karşı en az tepki veren sektörlerden oluşu,
girişimcilerin yatırım için gıda sektörünü tercih etmesine sebep
olmaktadır.
Sektörün Türkiye’de son dönemde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sektörün Türkiye’de doyuma ulaştığı gibi bir düşünce mevcut.
Ancak çiğ köfte bizim milli yiyeceğimiz ve aslına en uygun şekilde yapılması gerekiyor. Ancak bunu başarabilen firma sayısının
çok az olduğunu söyleyebilirim.

Sizden franchisee alanların başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir?
Franchise alanların başarılı olabilmesi için bizim desteklediğimiz tanıtım organizasyonlarını kendi bölgesinde aktif halde gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir?
Tatlıses çiğ köfte olarak önümüzdeki dönemlerde hedeflerimiz;
Avrupa ve Türkiye bayi sayımızı arttırarak, kalitemizi ve ürünümüzü tüm Dünya’ya ulaştırmak olacaktır.

Why should investors choose to invest in the food sector?
In our country the food sector is, the one with the highest profit
margin, the one that shows the most continuation and the one that
is least influenced by any economic turmoil. These are the reasons
that investors prefer entering this sector.
How do you assess the point that this sector has reached during
this last period in Türkiye?
There is some feeling that this sector has reached its saturation
point, however ‘Çiğ Köfte’ is our national dish, which really must
be prepared properly and in the correct manner. However I must
state that there are very few companies that are capable of doing
that.
In your opinion what should your franchisees be careful in
order to succeed?
In order to succeed, when working in their own environment, they
must use all the tools our company has offered them effectively.
What are your goals for the upcoming period?
As Tatlıses ‘çiğ köfte’ our goals are to increase our franchises
in Europe and in Turkey and to reach the whole world with our
quality and product.
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990’ların başından bu yana franchise işleriyle ilgileniyorum, Türkiye’de ve dünyada gelişmesini izliyorum. Geldiğimiz noktada ülkemizde franchise alanında
benzersiz bir deneyim oluştuğunu görüyorum. Franchise zincirlerin gelişmekte
olduğu ülkeleri izlediğimde de, Türkiye’de yaşadığımız dönemleri görür gibi oluyorum. Dışarıdan bakınca işin nereye gittiği görünüyor, şartlar benzer olunca haliyle
tarih tekerrür ediyor. Franchise zincirini yeni geliştirmekte olan girişimcilerle tanıştığımda da Türkiye’de benzer gelişme süreci yaşamış insanları görür gibi oluyorum,
birkaç yıl içinde nereye geleceklerini tahmin edebiliyorum.
Türkiye’de franchise zincirlerin sayısının Avrupa ülkelerini geçmesi, dünyanın birçok ülkesine yayılmış yabancı markaların Türkiye’de başarısız olması, tıp pazardan
çekilmesi, güçlenen yerli markaların dünyaya yayılması, birçok ülkeden
Türkiye’de franchise adeta hızlandırılmış şekilde gelişti. Dünya markaları geldi,
kimi pazara hakim oldu, kimi başarısız oldu gitti. Yerli markalar çıktı, kimi büyüdü
kendi sektörünü oluşturdu, kimi kayboldu gitti. Batılı yabancılardan öğrendiğimizi
önce ülkemizde uyguladık, sonra doğumuzdaki ülkelere sattık, şimdi batımızdaki
pazarlara giriyoruz. Türkiye’yi özel yapan, sert rekabet ortamı. Kendi aramızda
kıran kırana bir rekabet içindeyiz, tüketicinin cebindeki paraya talip çok rakip var,
sürekli yeni iş fikirleri gelişiyor, her parlak fikir hemen taklit ediliyor. Devletin denetiminin yetersiz kaldığı ortamda en iyi olmak yetmiyor, en sert savaşan kazanıyor. Bazen kötüyü ucuza satan, bazen cahil cesaretiyle hızlı büyüyen kazanıyor,
aslı dururken taklidi koşabiliyor. Kişi başına gelir artarken, tüketim zorunlu harcamalardan keyfi harcamalara kayıyor, bu da her sektöre dinamizm getiriyor, sürekli
formatlar değişiyor, genç odası, cafe-bistro, spor salonu, erken rezervasyon gibi
yeni kavramlar geniş kitlelerle tanışıyor. Avrupa Birliği yolunda ilerledikçe hukuk,
bankacılık, ticaret sistemimiz yeniden tanımlanıyor. Dünya devleri önceden Türkiye
pazarına girmeye korkar, ya hiç gelmez veya yanına güçlü bir yerli ortak alırdı. Artık
küçük yabancı firmalar bile Türkiye pazarına rahatlıkla girebiliyor, güçlü teknik altyapısı ve sermayesiyle pazarımızı elimizden alıyor. Üretim ana sanayi, yan sanayi,
perakende, hizmet sektörlerinde bu yaşandı, geldiler, girdiler, fiyat kırdılar, pazarda
ana oyuncu oldular. Bankacılıktan temizlikçiliğe, otelden fast food’a, otomotivden
konfeksiyona, bu dalgadan su almayan gemi kalmadı ama, baş edebilenler bu savaştan güçlenerek çıktılar. Haziran ayında Tahran’da ilki düzenlenen franchise konferansında UFRAD adına konuşmacı oldum. İran’da onlarca şube açmış, franchise
vermiş girişimcilerle tanıştım. Türkiye’de 90’lı yıllardaki gelişmenin benzerini yaşamakta olduklarını gördüm. Bizden farklı olarak onlar yabancıların girişini yasakladıkları için çok rahat davranıyor, fast food deneyimi olan insanlar, batılı konseptlerin taklitleriyle yürüyebiliyorlar. Dilim döndüğünce Türkiye deneyimimizi ve onları
nasıl bir geleceğin beklediğini anlatmaya çalıştım. Türkiye’de franchise sisteminin
gelişmesinin krizler tarafından belirlendiğini düşünüyorum. Franchise zincirlerinin
her krizde yeni bir aşamaya geçtiğini bizzat gözlemledim. Her kriz sarsak elek gibi
çalıştı, zayıfllar elendi, sağlamlar kaldı, piyasa hangi markanın içinin boş olduğunu,
kimin iş yapıp para kazandırdığını farketti. Krizleri bizim gibi derin ve yıkıcı olmayan
ülkelerde piyasaya erken giren markalar hakimiyetlerini sürdürür. Genelde yabancılar ilk girdikleri için pastanın çoğunu alır, yerlilere birşey bırakmazlar. Bizde her
kriz, pazarın oyuncu kadrosunda önemli değişiklikler getirdi.
80’lerin ortasında McDonald’s, Turyap, Sağra Special ile franchise bir heves olarak
başladı. Başta yapılan işin franchise olduğu bile belli değildi, Sağra bayilik verdi,
Turyap temsilcilik verdi, McDonald’s açılanları geri almak şartıyla 3 dükkan için
bölge verdi. 90’ların başına kadar ağırlıklı olarak yabancı zincirlerin önderliğinde
pazar oluşmaya başladı. 1991 Körfez krizinin akabinde %1000’lik gecelik faizleri,
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have been interested in franchising since 1990 and have been following its development in
Türkiye and the world. Presently I see that our country has developed at an amazing rate. When I
look at the developing countries’ franchising developments, I seem to see the old days of Türkiye
again. Looking in from outside, it is always easier to see the manner in which the business is going;
when conditions are similar, naturally history repeats itself. When I meet with new franchise chain
investors abroad, I see, people who are similar to the people I saw in Turkey, and I can imagine
where they will be in a few years time. The number of Turkey’s franchise chains has passed the
number of European ones; some of the European brands have been unsuccessful in Turkey and
have withdrawn from the market, while strong domestic brands have spread to Europe. The
franchise system in Türkiye spread at an incredible rate. World brand names came, some to be
successful and the unsuccessful ones are gone. Domestic brands came out, some of them grew
and created their own sectors, and some failed and were lost. That, which we had learnt from the
Westerners, we applied in our own country, then sold it to the countries on our East and now we are
entering the markets in the West. The extremely competitive market place makes Türkiye special.
Everyone wants a part of the money that is in the customer’s pockets; we are in a make or break
competition amongst ourselves. There is tremendous competition, new ideas are constantly
brought out, but every new idea is immediately copied. In a situation where Government controls
are insufficient, it’s not enough to be the best; it is only the ones who fight the toughest win.
Sometimes selling bad products, sometimes enlarging with sheer courageous ignorance, the
copiers can win, while the originals loose.
As per capita income increases, customers are escaping from obligatory to luxury purchases. This
is bringing dynamism to our sector. Shapes change constantly, infants’ rooms, cafe bistros, sport
centres, and early reservations. The public is being faced with more and more new concepts.
As we move along the road to the European Union, legal, banking, commerce systems are all being
redefined in our system. Previously the world’s large companies were afraid to enter the Turkish
market, did not come at all or took a strong Turkish partner. Today even small foreign firms can
comfortably enter the Turkish market. With their strong foundations and big capitals they are
taking our market out of our hands. We have seen that happen in industry production, subsidiary
productions, retail and service sectors. They came in, entered the market, knocked down the
prices, and became the leaders. From banking to cleaning, hotel to fast-food, car production to
clothes production. From this huge wave, there were hardly any boats that didn’t take water. The
ones who could survive all this, came out stronger in the end. In the month of June I was a speaker
representing UFRAD at the first Iranian Franchise Meeting in Tehran. I met many entrepreneurs,
who had opened tens of branches and had given franchises in Iran. I saw that in Iran they
were starting to live, what Turkey lived in the 90’s. The difference there is that as they forbid
the entrance of foreigners into the market they are more relaxed. People who have experience
in fast-food are entering the sector simply by copying western brands. I explained our Turkish
experiences as much as I was able and explained what I thought awaited them in the future.
I believe that Turkish franchise system evolved because of the Financial Crisis. I have seen for
myself the franchise changes after each crisis and saw how it evolved into different shapes.
Every crisis acted as a sieve, the ones that were weak were eliminated and we saw that the
ones that were strong and earned money survived. In countries where crises are not as big and
devastating as ours, the first ones who had entered the markets maintain their position. It is
generally foreigners who enter first into a market who take the first piece of the cake, leaving
nothing for the locals. Every crisis in Türkiye brought important changes in market participants.
In the middle of the 80’s McDonald’s, Turyap, Sağra Special began franchising as a fad. Actually
when it was started it wasn’t even obvious that it was a franchise. Sağra gave dealerships, Turyap
gave representation ship, Mc Donald’s with the understanding that they could be taken back, gave
regions to 3 shops. At the beginning of the 90’s mainly foreign chains began to build a market.
After the 1991 Gulf Crisis, interest rose to 1000% overnight and foreign exchange rates multiplied.

dövüz kurunun katlanmasını gördük. Meydan boşken pazarı dolduran yabancılar,
krizle birlikte kayboldular. 1991 yılında UFRAD’ı kurarken asgari kurucu sayısı olan
7 kişiyi bile franchise vermeyenlerden tamamlamıştık. 1992 de ilk fuarı ilan etmiş,
açılışa 1 ay kala katılımcı azlığından iptal etmiştik. 1993’ten itibaren 90’ların hakim
trendi, yerli markaların yükselişi oldu. Az sayıdaki AVM güvenilir kiracı bulamadığından, sokaktan markalara teklif götürüyor, zorla zincir yapıyorlardı. Yabancılar
da geliyorlardı ama, bir kez yurdum insanı franchise vermenin ve almanın cazibesini keşfetmişti. Öyle ki, o yıllarda bir gazetedenin franchise markalarını tanıtan editörü, köşesinin adını “köşe dönmece” koymuştu. Herkesin kazandığı, para
kazanamk için özel bir şey yapmanın gerekmediği bu dönem 1999 depremleri ile
başlayan, 2001 ikiz kulelerle derinleşen uzun krizle sona erdi. İçi boş markalar bu
krizde de ortadan kayboldular. Şehirlerin en işlek caddelerinde hava parasız yer
bulunamazken, boş mağazalar müşteri beklemeye başladı. Krize rağmen yaşamayı başaran, bayisine para kzandıran az sayıda zincir, girişimcilerin gözbebeği oldu.
2002 den itibaren koalisyonlar bitti, enflasyon tek haneli
rakamlara indi, piyasaya
güven geldi. 2000’li yılların
trendi, her yerde AVM açılmasıydı. Büyük şehirlerde
devasa binalar, ilçelerde
küçük AVM ler tüketicilerin
zamanını ve parasını almayı
başardılar. Önce büyük, sonra küçük şehirler AVM doldu.
Önce kutu gibi binalar, sonra
şekilli, bahçeli yaşam merkezleri yapılmaya başladı.
Yeni AVM ler kiracı ararken
başka AVM lerde başarılı çalıştığını gördükleri markalara öncelik verdiler. Bir önceki
parlak dönemde bayiler kira
borcu taktıklarından, AVM
ler marka sahibinin kendisinin kiracı olup, franchise alana alk kiraya vermesini istediler. Bu durum piyasadaki
zincir markalara büyük bir üstünlük ve yayılma olanağı sağladı. Bazıları sadece
AVM lerde çalışabilecek konseptler oluşturdu, dışarıda yer aramadılar bile. AVM
lerde hızla yayılan markalar Türkiye’nin vitrini oldular. AVM lerin ihtiyaçtan fazla
yapıldığı, ilk sinyallerini kiralamada yaşanan zorluklarla belli etti. Tek tük kapanan AVM olduysa da, AVM ler sokaktaki esnafa karşı bariz bir galibiyet kazandılar.
Bu dönemin sonunu da 2008 global krizi getirdi. Birden işler durdu, satan tahsilat
yapamadı, tüm sektörler birden krize girdi. Yine sarsak elek çalıştı, yine zayıflar
döküldü, yine iyiler dayandı ve yıldızlar daha parladı. 2010 dan itibaren yeniden
canlanma başladı. Bu kez hakim trend, dışarı açılma oldu. Turquality deneyimini
pekiştiren devlet, küçük firmalara da yurtdışı destekleri verdi. Türk dizileri bölge
ülkelerinin tamanında çok tutuldu, Türk perakende konseptlerine yurtdışından ilgiyi artırdı. Aynı dönemde turist sayısındaki katlanarak artış her ülkeden insanların
Türk franchise markalarının tanımasını sağladı. Bakü’de, Erbil’de dükkan açmak
zaten Doğu’da, Güneydoğu’da iş yapmak kadar kolaydı. Laleli’den başlayan konfeksiyon ihracatı, önce kuzeyimizdeki ülkelerde, sonra tüm Avrupa’da mağaza açmayı
beraberinde getirdi. Avrupa’da, Amerika’da simitçi, baklavacı, kebapçılar franchise
vererek açıldılar. Üç krizi atlatanların bundan sonra hedefi dünya pazarları olmalı.
Bu vesileyle bir konuyu tekrar hatırlatmakta yarar var. Gerek iç piyasada, gerek
dünya pazarlarında kalıcı yer almak isteyen, franchise altyapısını düzgün kurmalı.
Bugünü kurtarmak yetmez, yetişmiş elemanlarla iş yürümez, kendini geliştirmek,
eğitimi vermek, farklı pazarlara hazır olmak gerek. Franchise işinin altı unsuru birden güçlendirilmek gerek, sadece ürünün veya konseptin iyi olması yetmiyor, yurt
dışından iş yapmak için herşeyin kusursuz olması gerekiyor.

The foreigners who had previously filled the market place disappeared with that crisis.
In 1991 UFRAD was founded. There were not even the 7 people needed for the foundation and
we had to complete the number with non-members. In 1992 the first fare was announced but
had to cancel one month prior to opening due to lack of participation. After 1993, the dominant
trend was the rise of the local brands. The few existing shopping malls cold not even find reliable
tenants; to rent their shops therefore they were offering their premises to them and encouraging
them to become chains. Foreigners were coming but by now locals had discovered the delight
of obtaining and giving franchises. So much so that a franchise brand editor named his corner
“A way to turn the corner”. This was a period when everyone was earning. There was no need
to anything special. Then starting with the 1999 earthquake a long deepening crisis continued
with the 2001 “Twin Towers”. Again unstable brands disappeared. In the cities the busiest streets
where shops could not be rented without “Goodwill”, empty shops started to wait for customers.
The few companies which during this crisis had succeeded in earning for their franchisees
became the darlings of the entrepreneurs.
After 2002 coalition governments
disappeared. Inflation descended
to single figures and confidence
came back to the market place. The
trend then in the years 2000 became
opening shopping malls everywhere.
In the cities enormous ones, in the
towns smaller. Everywhere was
filled with shopping centres, which
were successful in absorbing the
customer’s time and money. First
buildings like boxes then well
shaped and then malls even with
gardens. These new shopping malls,
when looking for tenants gave
preference to the brands that had
been successful in other shopping
centres. As tenants had not paid
their rents, even in the healthy
periods the shopping mall owners
wanted the brands to be their tenants
and then sub let the premises to their franchisees, because of this the big brand names were at
a huge advantage. Many used the opportunity to enlarge and used the concept of only working
in malls and didn’t even look elsewhere. Shopping malls with their eye catching brands spread
rapidly. These shopping malls became the shop window for Türkiye. Too many shopping malls
were built. The first signs of that was seen when tenants were unable to pay their rents. While the
occasional shopping mall had closed they were certainly victorious over the street shops. 2008
brought the global crisis. Suddenly business stopped, producers were not being paid for their
goods. Suddenly the whole sector was in turmoil. Once again the siv was in action, the strong
remained, the weak fell and the survivors became stars.
In 2010 again the market began to revive. Then the pronounced trend was to open up shops
abroad. Reinforcing the Turquality experience the state gave aid to small shops opening abroad.
Turkish TV series was very popular in countries in the region. Turkish merchandise really took on
and Turkish retail concepts saw increasing interest from abroad. In the same period the large
increase in tourism ensured that people from all countries became acquainted with Turkish
franchise brands. Opening a shop in Baku or Erbil was as easy as opening a shop in the east of
Türkiye. Exports from Laleli first went to our Northern neighbouring countries then we saw shops
opening all over Europe. Simit and baklava shops and kebab houses were opened in Europe and
America by the way of franchising. The world markets should be the aim of those who survived
three crisis’s. Finally I wish to stress this point again; be it domestic or be it the international
market those who wish to have an ongoing business, the infrastructure of their franchise must
be firmly established. Today selling is not enough. Without experienced staff businesses do
not work. Companies must improve themselves, staff must be given training, and we must be
prepared for different markets. The foundation of the franchise must be solid. Merchandise and
concept alone are not enough. To be able to do business abroad, everything must be perfect.
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SPOR, GÜZELLİK VE ESTETİK MERKEZLERİNDE FRANCHISING

FRANCHISING IN SPORT,
BEAUTY AND AESTHETIC CENTERS
Son yıllarda ülkemizde spor, güzellik ve estetik alanında hizmet veren markalar hızla yaygınlaşmaya başladı. Sağlıklı yaşamanın ve güzel görünmenin ayrıcalık değil, zorunluluk olduğu
bir dönemde yaşamamız nedeniyle bu tür salonlara insanların ilgisi gün geçtikçe artmaktadır.
Özellikle kadınlara yönelik hizmet veren spor, güzellik ve estetik salonları her geçen gün hızlı
bir şekilde yaygınlaşmaya devam ediyor. Bu tür markaların sahibi ağırlıklı olarak kadınlardan
oluşmaktadır. Bazı markalar pozitif ayrımcılık ilkesini benimseyerek sadece kadın girişimcilerle
çalışmayı tercih ederken, bazı markalar ise girişimcilerin erkek ya da kadın olmasını önemsemiyorlar. Güzellik ve estetik alanında hizmet veren markaların müşterileri genellikle kadınlardan
oluşmaktadır. Spor konusunda hizmet veren markaların müşterileri arasında erkeklerinde oranı oldukça fazladır. Sağlıklı bir yaşam için sporu hayatının bir parçası haline getiren, güzel ve
dinamik görünmek isteyen insanlar güzellikle ve estetik merkezlerinin müdavimleri oluyorlar.
Spor, güzellik ve estetik merkezlerinin tercih edilirliğinin artmasıyla birlikte de kaliteli hizmet
veren markalar çoğalıyor ve böylelikle de bu işi yapmak isteyen birçok yatırımcıya kazanç imkânı
sağlanmış oluyor.
Son yıllarda ülkemizde spor, güzellik ve estetik alanında hizmet veren markalar hızla yaygınlaşmaya başladı. Franchising stratejisiyle büyüme yoluna giden markalar ülkemizin dört bir
tarafında faaliyet göstererek önemli bir istihdam olanağı sunmaktadır. Bu alanda hizmet veren
markalar, franchise sistemiyle Türkiye geneline açılmayı hedefliyorlar. Markayı taşıyabilecek,
yeniliğe açık girişimcilerle çalışmayı ilke edinen firmalar, sektöründeki gelişmeleri yakından takip ediyor ve türlü türlü yeniliklerle yatırımcının karşısına çıkıyor. Bizde dergimizin bu sayısında
spor, güzellik ve estetik alanında franchise veren markalara ışık tutup, franchise olanakları hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Bu alanda faaliyet gösteren, önde gelen firmalarından
görüşler alarak, girişimcilere rehberlik etmeye çalıştık.
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Over the last years in our country, brands supplying services in the sport, beauty and
aesthetic sectors have spread rapidly. Healthy living and looking good are no longer
unusual, we live in a period when these are obligatory and for this reason the interest
in these centres increases as each day passes. Particularly these businesses supplying
sport, health and beauty for women are spreading every day. The owners of these
brands are mostly women. Whilst some brands make a positive separation of sexes
and choose to work only with women others do not have any preference. In the beauty
and aesthetic sectors the clients are usually women whereas in the sport centres the
clients are usually male. Sport has become an essential part of healthy living. People
who wish to look both beautiful and energetic realize that it is essential to take part in
sports, so they have become regular attendees at these beauty and aesthetic centres. As
interest in these sport, beauty and aesthetic centres increase, brands which supply good
services are also increasing, thus providing opportunities for more investors to increase
their profits. In our country, over the last years, brands in the sport, beauty and aesthetic
sector have begun to spread rapidly.
The brands use the Franchising system to enlarge. They have spread to all corners of
our country. They have also become an important source of employment. Brands have
a principal of working with entrepreneurs who can represent their brand well and who
are open to change. These brands follow market trends closely and come out with all
types of new ideas. Because of this, we, in this magazine will discuss the sport, beauty
and aesthetic sector. We shall bring the brands which are offering Franchises to your
attention and in fact give you information on them. By getting information from some of
the top brands and we have tried to give some guidance to our entrepreneurs.
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b-fit KADINLARIN SPOR VE YAŞAM MERKEZİ
b-fit SPORT AND LIFE CENTER

“Kadınlara spor yapma ve sosyalleşme imkanı sunarak, bağımsızlık kazanmalarını teşvik ediyor ve
kadınların spor ihtiyaçlarını karşılarken onları girişimcilik konusunda destekliyoruz. Bu yönüyle diğer
spor merkezlerinden ayrılıyoruz” diyen b-fit kurucu ortağı Bedriye Hülya sorularımızı yanıtladı.
“We offer women the opportunity to socialise and engage in sports. Encourage them to be
entrepreneurs and encourage them to be independent, while they are taking part in sports
activities. It is in effecting that, we differ from other sports centres” says b-fit founder
partner Bedriye Hülya answering our questions.
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
İzmir Amerikan Kız Lisesi’nden sonra eğitimime 9 Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü’nde devam ettim. Okul hayatım boyunca aralıksız çalıştım.
Daha sonra evlenip, Bodrum’a yerleştim ve profesyonel hayatım devam
ederken bir yandan iş kurmaya başladım. Bodrum’da restoran, otel, catering şirketi gibi yatırımların parçası oldum. İşletmecilik yaptım. Kazandığım parayla, ABD’ye gittim ve psikoloji konusunda eğitim aldım.
Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?
Kadınlara özel bir spor ve yaşam merkezi olan b-fit’in doğmasına neden olan sistemle Amerika’da tanıştım. Amerika’da benzer bir sisteme
katılıp, günde sadece 30 dakika ayırarak, 2 beden inceldim. Bu spor sistemi orada yaygın olarak kullanılıyordu ama Türkiye’de bilinmiyordu, 2
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Will you please describe yourselves briefly?
After studying at the Izmir American High School for Girls, I
continued my education at 9th of September University in Business
management. I worked constantly throughout my school life. Later
I married and settled in Bodrum while continuing my professional
life; I also embarked on the formation of a business. I worked in and
invested in Bodrum restaurants, hotel and catering sections. With
the money I earned I went to America and studied psychology.
Will you tell us about the formation and development of your
company?
I became acquainted with the b-fit speciality sport and life system
in America. There I joined a similar organisation and by spending

yıl boyunca araştırmalar yaptım. 2006
yılında farklı alanlarda uzman 6 kadın bir
araya gelerek b-fit’i kurduk. Amerika’da
13 milyon kişinin katıldığı bu 30 dakikalık egzersiz sistemini, Türk kadınlarının
seveceği formatta yeniden uyarlayarak
hayata geçirdik.
Şu an kaç şube ile ve nerelerde hizmet veriyorsunuz?
Küçük bir fikirken inanılmaz bir hızla gelişip büyüyen b-fit, bugün Türkiye’nin 51
ilinde, 230 merkeziyle, 250 bin kadına
hizmet sunarak; sağlıklı bir yaşam için
gerekli her türlü desteği sağlıyor.
Franchise vermeye ne zaman başladınız? Neden Franchise sistemini
seçtiniz?
Franchise vermeye 2006 yılında başladık. b-fit; kadınlara spor yapma ve sosyalleşme imkanı sunarak, bağımsızlık kazanmalarını teşvik ediyor ve kadınların spor ihtiyaçlarını karşılarken onları girişimcilik konusunda destekliyor. Bu yönüyle diğer spor merkezlerinden ayrılıyor. Daha fazla kadının
yararlanabilmesi için franchise sistemi en iyi yöntem.
Yatırımcı adaylarında aradığınız kriterler neler?
Yatırımcılar b-fit merkezi sahibi olmak için genel merkeze başvuru yaptıklarında ilgi derecelerini değerlendiriyoruz ve gelecek beklentileri ile
ilgili bilgi alıyoruz. b-fit kriterlerine uygun gördüğümüz istekli adaylarımızın açılış işlemlerini başlatıyoruz.
Denetlemeleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
Yılda iki kez operasyon sorumlularımız tarafından denetleme yapıyoruz.
Ayrıca telefonla ve merkez ziyaretleri ile gizli müşteri araştırmaları da
gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde denetimlerimizde süreklilik sağlıyoruz.
Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir işletmenin
ortalama maliyeti nedir?
b-fit franchisee açabilmek için minimum 100 metrekare bir mekanın olması gerekiyor. 12 bin 500 TL + KDV marka bedeli, 22 bin500 TL makine bedeli alıyoruz. Makine ve ekipmanları, promosyon ve işletme malzemeleri, bilgisayar programı, eğitim semineri, reklam, tanıtım ve insan
kaynakları desteği, işletme ruhsatı ve ortalama değerler üzerinden hesaplanmış tadilat ve dekorasyon bedelleri de olmak üzere her şey dahil
toplam maliyet 65 bin TL’yi buluyor.
Girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir?
Maddeler halinde sıralayacak olursak;
❍ Tüm bölümleri olan bir merkez ofis desteği sağlıyoruz.
❍ Tüm franchise sahiplerimize özel eğitim ve oryantasyon programı düzenliyoruz.
❍ Merkezlerimizi etkinliklerde bir araya getirerek bilgi paylaşımı yapmalarını sağlıyoruz.
❍ Genel merkezimizde marka bilinirliğimizi ve üye sayımızı artırmaya yönelik pazarlama faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdürüyoruz.
❍ Birçok firma ile üyelerimize fayda sağlayacak anlaşmalar yapıyoruz.
❍ Tüm merkezlerimizle sürekli olarak iletişim halindeyiz. İhtiyaç halinde
en kısa süre içinde destek olmaya çalışıyoruz.

only 30 minutes daily I was able to
reduce my dress size by 2 sizes. This
sports system was very well known in
America but not in Turkey. I researched
the system for 2 years. Then in the year
2006 came together with 6 women, each
an expert in their own field. We formed
the b-fit company. This system is used
by 13 million people in America. We have
now brought it, into a form that Turkish
women will enjoy.
How many branches have you at the
moment and where are you offering
this service?
b-fit which is a small idea that has grown
with tremendous speed, is in 51 cities
with 230 centres. We serve 250 thousand
women and offer whatever is needed for
a life style.
When did you begin to offer franchises and why did you choose
the Franchise System?
We began to offer franchises in 2006. b-fit; by offering the
possibility of enjoying sport as well as the opportunity of socialising
encourages them to be independent and supports them in becoming
entrepreneurs. This is why our system is so different to other sports
centres. Ours is the best system where women can achieve this.
What are the criteria that you look for in your investors?
When investors first approach our b-fit headquarters with their
request to become owners of a centre, we try to guess if they are
really interested in the project and what their hopes for the future
are. We begin to process the applications of those people who meet
these criteria.
How do you check on your franchisees?
Twice a year our inspectors visit the centres. We make phone calls
to determine customer satisfaction; we also send staff which pose
as customers to make sure that the criteria are met. In this manner
we manage to have constant control over the centres.
What is the cost for an investor who wishes to open a centre by
taking a franchise from your company?
In order to open a b-fit centre the franchisee must have a
minimum100 sq metre space. We take 12 thousand 500 TL plus
VAT for the brand name and 22 thousand 500 TL for the machines.
The total amount will be in the region of 65 thousand TL. This total
includes; machinery and equipment, promotional and business
supplies, computer software, training seminars, advertising,
promotion and human resource support, business license and the
renovation and decoration costs.
Why do investors prefer your company?
We can make the following list;
❍ We offer a head office support,
❍ We supply all our franchisees with special training and orientation
programs,
❍ We organise events to make sharing of information possible,
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❍ b-fit franchisee olduktan sonra aylık olarak ortalama 500 TL’nin dışında bir ödeme yapılması gerekmiyor.

❍ Our headquarters are active in promoting the brand name and
thus increasing the number of members,

❍ We have agreements with various firms from which our members
Girişimcilerin başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir?
Girişimcilerin başarılı olabilmeleri için;
❍ Marka kimliğinin doğru bir şekilde yansıtılması için genel merkezin
marka kurallarına uygun hareket edilmesi
❍ Pazarlama iletişimi faaliyetlerinin aktif bir şekilde yürütülmesi
❍ Üyelerle bağlılığı artıracak aktivitelerin gerçekleştirilmesi
❍ Pozitif bakış açısı faydalı olacaktır.
Girişimciler neden bu alanda franchise almalıdırlar?
Kadınlar evlenmekten, çocuk doğurmaktan korkmuyorsa girişimci olmaktan da korkmamalı. Türkiye’de günlük hayatta zaten birçok riskle
beraber yaşıyoruz, kadınlarımız girişimcilik konusunda da risk almaktan
korkmamalı. İş kurmak gözümüzde büyüttüğümüz kadar zor değil. İyi bir
planlama ile başarıyı yakalamak kolay.
b-fit kısa süre içinde yaklaşık 250 bin üyeye ulaştı. Düzenli bir pazarlama
iletişimi ve b-fit eğitiminde öğrendiklerini uygulayarak, franchise sahiplerimiz üye sayılarını ve gelirlerini artırarak, maliyetlerini karşılayabilirler ve
kar elde etmeye başlayabilirler.
Bu alana getirdiğiniz yeniliklerden bahseder misiniz?
b-fit sisteminde 30 dakikalık istasyon çalışmaları dahilinde kadınlar birlikte itme-çekme gücüyle çalışan makinelerle egzersiz yapıyorlar. Hidrolik ekipmanlar ve üzerinde aerobik yapılan platformlar istasyon çalışmalarını oluşturuyor. Hem kas hem de kalp sağlığı için gerekli egzersizi
yarım saatte yapabiliyorlar. 13-80 yaş arası kadınlara hizmet veriyoruz.
Salonlarımıza sadece kadınlar geldiği için müşterilerimiz rahat ediyorlar.
Ayrıca birlikte b-fit içinde veya dışında sosyal aktivitelerde bulunuyorlar,
birbirlerine ve topluma destek oluyorlar.
Faaliyet gösterdiğiniz alanın geleceği ile ilgili düşünceleriniz neler?
Bugün olduğu gibi gelecekte de başta Anadolu’da olmak üzere, kadınların sosyal ve ekonomik hayatlarına katkı sağlayıp, çözüm modelleri geliştirmeye devam edeceğiz.
Ortadoğu’ya açılmak gibi hedefimiz var, yatırımcılarla görüşüyoruz, isim
haklarını aldık. Ortadoğu’daki kadınların sosyalleşmeye ihtiyacı var. Oralarda da aynı sistemi oturtmak istiyoruz. Türk Cumhuriyetleri’nden de
çok ilgi var, oralara da gideceğiz.
Spor sektörü dünyanın en önemli sektörlerinden biri ve değişen yaşam
koşullarının getirdiği hareketsizlik sorununa bir çözüm sunuyor. Bu nedenle, büyüme hızının artacağına inanıyoruz.
Önümüzdeki dönem hedeflerinizle ilgili bilgi alabilir miyiz?
“Kadının gücünün daha iyi bir dünya yaratmak için özgürce kullanılabildiği bir platform oluşturmak” vizyonu ile yola çıkan b-fit, her mahallede bir
b-fit açma hedefi ile tüm hızıyla büyümeye devam ediyor.

can obtain advantages,
❍ We are in constant contact with all our branches thus if help is
needed we try to supply them in the shortest possible time,
❍ After becoming a b-fit franchisee no other payment than an
approximate monthly fee of 500 TL is needed.
What must investors be careful of in order to be successful?
We can make the following list;
❍ Brand identity needs to be reflected correctly and according to
the rules of the headquarters,
❍ Actively motivate marketing,
❍ Activities to increase loyalty must be organized,
❍ It is useful to always have a positive attitude.
Why should investors obtain a franchise in this sector?
If women are not afraid of marriage and child bearing, they should
also not be afraid of being an entrepreneur. In our daily life in Turkey,
we face risks on a day to day basis; therefore women should not be
afraid to take risks as entrepreneurs. The opening up of a business
is not as difficult to do as we imagine. With careful planning it is
easy to be successful.
In a short space of time b-fit has reached 250 thousand members.
Franchisees can increase their number of members and their
amount of profit using ongoing, good marketing strategies and using
the b-fit systems which they have been thought. They can then cover
expenses and obtain an income
Will you tell us about the innovations you brought to the
market?
Included in the 30 minute b-fit system, women use machines
which use the push and pull force. Aerobic exercises which are
done on platforms attached to hydraulic equipment are included
in the workout. These exercises which are useful for the heart
and muscles can be finished in 30 minutes. The program is
suitable for females of 13 to 80 years. Only women can come
to our centres so clients are at ease. Additionally inside and
outside the b-fit system they increase their social activity and
are a support to each other and to the community.
Will you tell us about the new ideas which you have brought
to this sector?
Today and in the future we shall continue to show, especially
in Anatolia, the manner in which women can earn a personal
income and also at the same time socialise.
Our aim is to enter the Middle East. We are talking to investors
there and have obtained the permit for them to have a brand
name. Middle Eastern women need to socialise. We hope to set
up the same system there. There is a lot of interest from the
Turkish Republics; we shall also enter that market. The sports
sector is one of the most important sectors in the world and is
a solution in solving the problem of being inactive. For these
reasons, I believe the speed of our growth will increase.
What are your goals for the upcoming period?
“We wish to use the women force to create a better world, and
for them to be a platform which can be freely use” With this
vision b-fit aims to open branches in every district.
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ESSİ GÜZELLİK VE ESTETİK ZİNCİRİ
ESSi BEAUTY AND AESTHETIC CHAIN
“Sermayesini ustaca değerlendirmek isteyen yatırımcının imdadına franchising yetişiyor. Sektörel
ritme ayak uyduramayan işletmeler birer birer kepenk indirirken, franchise alan yatırımcılar yılların
deneyim ve tecrübesini arkasına alarak ayakta kalıyor” diyen Essi Güzellik ve Estetik Zinciri Kurucusu
Zübeyde Nacar sorularımızı yanıtladı.
“The franchising system has come to the help of investors who wish to masterfully
increase their capital. Businesses which cannot keep up with the tempo of the market are
closing their shutters one by one. People who take out franchises and are being backed by
years of experience are surviving” says Essi Beauty and Aesthetic Chain founder. Zübeyde
Nacar answering our questions.
Sizi tanıyıp, firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi
alabilir miyiz?
21 yılda gerçekten çok güzel hatıralar ve başarılar var, birkaç cümlede özetlemek gerçekten imkânsız ama kısaca birkaç cümlede
özetlemeye çalışacağım. Essi olarak güzellik ve estetik sektörünü inşa eden firmalardan biri olduğumuzu gururla söyleyebilirim.
1994 yılında güzellik sektöründeki uzman personel açığını görerek
Estetisyenlik Kursu fikri ile İzmir’de faaliyete geçtik. Birkaç yıl içerisinde estetisyenlik kursumuz ve güzellik merkezlerimiz ile şubeleşmeye başladık. Şimdi yeni açılan şubelerimiz ile çok büyük bir
marka olduk diyebilirim. Özellikle İstanbul’daki Nişantaşı ve Bahariye-Kadıköy şubelerimiz ile İstanbul’a da çok güçlü bir giriş yaptık.
Bunların yanında Kayseri, Antakya, Gelibolu ve Gaziantep şubelerimiz de bize büyük güç kattı.
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Will you please introduce yourselves briefly and give us
information on the founding and development stages?
We have had some great successes and happy memories in 21
years. Although it is really impossible, I will try to describe these
in a few short sentences. I can proudly say that we are one of
the founding firms of the beauty and aesthetic sector. In 1994,
becoming aware of the lack of experienced staff; we came up with
the idea of an aesthetic training course in Izmir. Within a few years,
with these training courses and our beauty centres, we started to
become a chain. Now with our newly opened branches, I can say we
have become a big brand. We entered the Istanbul market strongly
with our Nişantaşi and Bahariye - Kadiköy branches. Apart from
Istanbul; Kayseri, Antakya, Gelibolu and Gaziantep branches these
all added to our strength.

Şu an kaç şube ile ve nerelerde hizmet veriyorsunuz?
En son 25’inci şubemiz Gelibolu’da hizmete girdi. Ancak görüşmelerimiz yoğun bir şekilde devam etmekte. 2014 yılı sonunda 30
şubeyi aşabileceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye’nin birçok
yerinde sağlıklı ve kaliteli hizmet vermek istiyoruz ve şu anda her
ilden Franchise başvurularımız var.

How many branches do you have and where are they?
The last branch that we opened is Gelibolu; this brought our count to
25. Naturally our searches
still continue. I can safely say that by the end of 2014 we shall easily
have 30 branches. We wish to offer our quality service to many places
in Türkiye and at the moment we have applications from all regions.

Franchising Sistemi ile büyüdüğünüzü biliyoruz. Nedir bu Essi
franchising konsepti?
Sermayesini ustaca değerlendirmek isteyen yatırımcının imdadına
son yılların yükselen trendi “franchising” yetişiyor. Sektörel ritme
ayak uyduramayan işletmeler birer birer kepenk indirirken, frachise alan yatırımcılar yılların deneyim ve tecrübesini arkasına alarak
ayakta kalıyor. Essi franchising konsepti ile franchiselerimiz bizim 21
yılda edindiğimiz tecrübe ile iş hayatına atılıyor. Bu Know-How ile birlikte uzman estetisyen eğitimleri, teknik destek, mimari proje ve dizaynı, 21 yıllık bir isim ile başlama imkânı, ani personel açığını kapatma
ve birçok desteğimiz ile büyümeye devam ediyoruz. Essi franchising
ekibinin verdiği desteklerin gerçekten maddi karşılığının olmadığını
düşünüyorum. Çünkü acemilik yaşamadan bir işe girmek gerçekten
paha biçilemez.

We know that you have grown a lot with the franchising system.
What is the Essi Franchise concept?
We are aware that the system of franchising is really interesting
to anyone who wishes their investments to successful. Businesses
which cannot keep up to the rhythm of the market, close one by one,
the ones working under franchise, with their strong support and their
years of experience are able to carry on. With our franchise system, the
investors are backed by a company that has experience gathered over
21 years. With this know- how, expert aesthetic training, technical back
up, the support in architectural design projects and the advantages
of a 21 year old brand name we are continuing to grow. We are able
to help in shortage of staff and
can give various other supports. I
believe that, the support the Essi
franchising team gives cannot be
measured. Entering a business
without having to go through the
learning period is worth more than
its weight in gold.

Güzellik sektöründe franchising sistemi ile
büyüyen tek firma mısınız?
Evet, sektörümüzde Franchising
konseptini oturtmuş ilk ve tek firmayız. 21 yıllık bir kurum olarak
amacımız sağlıklı güzelliği tüm
Türkiye ile buluşturmaktı ve bu
hedefimize gitgide yaklaşıyoruz.
Bir sonraki hedefimiz yurtdışında
da Essi markasını tanıtmak. Başarımızın en büyük nedenlerinden birisi eğitim kurumu olmamızdan geçiyor. Kursun Franchising konseptimiz açısından kilit önemi
var. Franchiseelere verilen personel desteği, yeni teknolojilerin ve
yeni trendlerin takibi gibi birçok artı kurslarımız sayesindedir.
Yatırımcı adaylarında aradığınız kriterler var mıdır?
Her başvuranı uygun bulamıyoruz maalesef. Franchise ekibimiz
başvuruları değerlendirdikten sonra bize sunuyorlar. Değerlendirmeden geçildiği taktirde, bizler görüşüyoruz. Bizim için başvuranların güzellik sektöründeki deneyimleri hiç önemli değil, zaten Essi
oldukları anda tüm eğitimler yoğun bir şekilde veriliyor. Asıl önemli
olan bu işte başarılı olabilecek ve Essi markasını iyi temsil edebilecek adaylar olmaları.
Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir işletmenin ortalama maliyeti nedir?
Essi Güzellik olarak franchise adaylarımıza birkaç opsiyon sunabiliyoruz, biz bunlara Essi Konseptleri diyoruz. 4 adet konseptimiz
var; Essi Corner, Essi Day Spa, Essi Medikal Estetik, Essi Akademi
şeklinde. Bu konseptlerdeki genel farklılık uygulamalar ve içerisinde bulunan estetik cihazlardadır. Bu farklılığın ana nedeni içerisine
koyduğumuz Estetik Cihazların farklarıdır. Maliyetler şube seçimine göre dekorasyon hariç 100 bin Euro’dan 300 bin Euro’ya kadar
çıkabiliyor.

Are you the only company in the
beauty sector which has grown
by franchising?
Yes we are, the one and only in
the sector. As a company established
21 years ago our aim is to present
Türkiye, with health and beauty
and we are approaching this aim
more and more with each passing day. After that we wish to carry the Essi
brand abroad. One of the main reasons for our success is that we have an
educational training setup. This of course is of major importance to our
concept. Additions are staff support, new technology; follow up of new trends
and a few other training courses. All these are given to the franchisees.
What are the criteria’s you search for in your investors?
Unfortunately, we find out that all who approach us are not suitable.
First our franchise team interviews the applicant and then if they are
seem to be suitable, they meet with us. It is totally not important for
us if they have had previous training or not. As from the moment they
enter Essi all the necessary training is given to them in a very intense
way. What is important for us is for the candidate to be successful
and be able to represent the Essi brand in a satisfactory manner.
What is the average investment needed to become a franchisee of
your company?
At Essi we can offer different options .We calls these the Essi
Concepts and we have 4 of them. These are; Essi Corner, Essi
Day Spa, Essi Medical Aesthetic and Essi Academy. The general
differences between these concepts are the manner of working
and the main difference is the machines. The investment is based
on these different factors and differs between 100 to 300 hundred
thousand Euros.
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Girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir?
Güzellik ve Estetik sektörüne Essi markası ile başlangıç yapmanın
birçok avantajı var. Bunlardan bazılarını sayacak olursak; anahtar
teslim salon dizaynı, geliştirilmiş ve kanıtlanmış konseptimiz, personel alımı yardımı, ani personel açığını kapatma, sürekli personel eğitimi, büyük ve medyatik bir markanın isim avantajını kullanabilme,
Essi reklam havuzundan yararlanma imkanı ve birçok diğer desteklerimiz. Şuanda aktif olarak görüştüğümüz 100 Franchise adayımızın 50’si doktor diyebilirim. Doktorların Essi’ye büyük bir ilgisi var ve
bu da bizi çok memnun ediyor. Biz de Güzellik ve Estetik sektörünü
tıp’ın bir dalı olarak gördüğümüz için bizimle aynı vizyona sahip Tıp
doktorları ile çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. Girişimciler neden bu alanda franchise almalıdırlar? Güzellik ve Estetik sektörü
hızla ilerleyen ve büyüyen bir sektördür. Türkiye’de hala kişi başına
düşen güzellik harcaması Avrupa ve Amerika’nın çok altındadır. Bu
nedenle sektörümüz çok daha fazla büyüyecektir öngörüsü hâkim.
Belirtmem gereken bir ikinci konu da sektörde bayan girişimciler
baylardan daha fazla olması, bunun nedeni güzellik sektörünün bir
bayanın girebileceği en güzel iş alanı olmasıdır diye düşünüyorum.
Biz bayanların severek yapacağı, çok keyifli ve elit bir sektördeyiz.
Yeni açtığınız franchiseelerde ne gibi uygulamalar yapılıyor?
Medikal Estetik ve Güzellikle ilgili tüm uygulamaları düşünebilirsiniz. Epilasyon, zayıflama ve bölgesel incelme uygulamaları, vücut
ve cilt bakımları, leke tedavileri, Antiaging uygulamaları, medikal
ayak bakımı, medikal estetik hekim uygulamaları ile hizmet veriyoruz. Gururla söyleyebilirim ki Türkiye’nin güzellik ve estetik alanında en iyi firmalarından bir tanesiyiz. Kayseri şubemizden, İzmir
şubelerimize, Gaziantep’ten İstanbul’a, Antakya’dan Bandırma’ya
tüm şubelerimizde tüm uygulamalarımızda, özellikle lazer uygulamalarımız, zayıflama tedavileri ve cilt tedavi uygulamalarımızda
alınan sonuçlar ile %100’e yakın müşteri memnuniyeti sağladığımızı söyleyebilirim.
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Why are the reasons that franchisees prefer your company?
Entering the beauty and aesthetic with Essi brings many
advantages. Delivery of complete centre design, the enlarged
and tested systems, help with staffing, ability to be able to
bridge staff shortages, ongoing staff training, use of the great
mediatic brand name, use of the Essi advertising are some of
the advantages that we can list. I can say that, of the present
100 franchise applications 50 of them are doctors. Doctors
show great interest in Essi and this makes us extremely
happy. We see the beauty and aesthetic sector as a branch of
medicine; we therefore are delighted to work with doctors who
also see it in that light.
Why should investors seek franchises in this sector?
The beauty and aesthetic sector is a rapidly growing one. In
Türkiye beauty spending per person is still far below European
and American standards. For this reason I believe that this
sector has a very big growth potential. Many of the investors
are women; this is one of the best and elite jobs for them. We
women are a group who enjoy working with an interesting and
elite people.
Franchisees have opend new appliations,
suchas what is being done.
We carry out every kind of Medical and aesthetical beauty
treatments. Epilation, slimming, partial body slimming ,body
and skin treatments, stain treatments, antiaging procedures,
medical foot treatments and other medical aesthetic
treatments. I can proudly say that we are one of the best in the
Turkish beauty and aesthetic sector. At our branches; from
Kayseri to Izmir, Gaziantep to Istanbul, Ankara to Bandırma who
use our treatments and especially in laser, slimming and skin
care we have realized an almost 100% customer satisfaction.
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PORTAKAL SPOR / ORANGE SPORT

“Girişimcilerin başarılı olması için, işlerini sevmeleri, bu işi yaparken keyif alabilmeleri, elbette
işlerinin başında ve takipçisi olmaları, kurumsal bilgi ve deneyimleri işletmelerinde uygulamaları
gerekmektedir” diyen marka kurucusu Burcu Işık Aykanat sorularımızı yanıtladı.

The officials answered our questions by stating “Entrepreneurs , in order to be successful
must love their work, must enjoy doing it and naturally they must be in charge and
constantly following up on it, institutional knowledge and experience in business
applications are required, “ says Burcu Işık Aykanat, Founder fo the brand, while
answering our questions.
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Portakal Spor, kadınlara özel spor ve sağlıklı yaşam merkezleri zinciri
olup, %100 yerli ve franchise sistemiyle girişimci kadınlara düşük maliyetli yatırım fırsatları sunmaktadır. 2009 yılının Haziran ayında kadın girişimci ve erkek yatırımcılara franchise vermeye başlayan firma, 5 yıl gibi
kısa bir sürede 55 şubeye ulaştı.
Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?
Firma kuruluşu 2002 yılında gerçekleşmiştir. İlk yıllarda hidrolik makine
sanayisine yönelik imalat, ithalat ve ihracat yapan firma 2007 yılında aldığı kararla Portakal Spor markasını ve franchising sistemini oluşturmaya
başlamıştır. Tüm ekipmanları kendi bünyesinde üretmesiyle ve makinalar için verdiği süresiz ve koşulsuz garanti hizmeti ile diğerlerinden ayrılmaktadır.
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Will you please introduce yourself briefly?
Orange Sports is a special sports and healthy living chain for
women which is 100% domestic and offers women the possibility
of low budget investment possibilities by way of franchise. The
company began to offer franchises to female entrepreneurs and
male investors in June 2009 and has reached 55 branches in the
short period of 5 years.
Will you tell us about the founding and development of your
company?
The company was founded in 2002. In the first years, production,
import and export was directed to the hydraulic machine sector,
and then in 2007 it was decided to develop a franchising system
under the brand name Orange Sports. All the equipment is our own

Şu an kaç şube ile ve nerelerde hizmet veriyorsunuz?
55 bayi ile hizmet veren firmanın kadınlara hizmet verdiği noktalar İstanbul, İzmir, Bursa, Denizli, Kütahya, Mersin, Muğla, Aydın, Afyon, Balıkesir,
Artvin, Edirne, Giresun, Hatay, Kocaeli, Ordu, Rize, Tekirdağ illeri ve onlara bağlı ilçeleridir.
Yatırımcı adaylarında aradığınız kriterler neler?
Yatırımcı adaylarında spor yapmayı seven ve önemini bilen, sosyal ilişkilerinde başarılı, güler yüzlü, marka temsilciliği yapmanın verdiği hak ve
sorumlulukların, ayrıcalıkların farkında olması gibi kriterler aramaktadır.
Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir işletmenin
ortalama maliyeti nedir?
Franchising bedeli ile dekorasyon maliyetiyle toplam 40 – 45 bin TL gibi
uygun bir yatırım bütçesiyle her şey dahil bir şekilde Portakal Spor Salonu açılabilmektedir.
Girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir?
Girişimcilerin firmayı tercih etmesindeki sebepler yerli olması, imalatını kendi
bünyesinde yapması, ömür boyu garanti vermesi, uygun yatırım maliyeti,
profesyonel 5 günlük bir eğitim vererek
girişimciyi her konuda donanımlı bir şekilde hazırlaması, faaliyete başladığında da bayisiyle sürekli iletişim halinde
olması ve koordineli çalışma sağlaması olarak sayılabilir.
Girişimcilerin başarılı olması için
nelere dikkat etmeleri gerekir?
Girişimcilerin başarılı olması için öncelikle sektörün sevdikleri bir sektör olmasına dikkat etmeleri, işlerini yaparken keyif alabilmeleri, elbette işlerinin
başında ve takipçisi olmaları, eğitimleri
tam olarak almaları ve bu kurumsal
bilgi ve deneyimleri işletmelerinde uygulamaları gerekmektedir.
Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar?
Aktif ve sosyal bir kadın girişimci için yapılabilecek en iyi, rahat, maddi ve
manevi getirisi yüksek, kendilerinin de sağlıklı ve fit olarak kalabildikleri,
aynı zamanda prestijli bir iş olduğu için kadın girişimciler firmadan franchising almayı tercih etmektedirler.
Bu alana getirdiğiniz yeniliklerden bahseder misiniz?
Toplumumuzda bazı sağlık sorunlarından veya aşırı kilosundan dolayı
spor yapması uygun olmayan ama kilo kaybı yaşamak zorunda olan ciddi
sayıda insan var. Onların salonlarımızda üyemiz olmaları çok mümkün
değil. Ancak onların kilo vermelerini sağlayacak denenmiş ve sonuçları kayda alınmış olan yeni ve ilk defa Portakal Spor Salonlarında uygulanacak Aria Terapi isimli bir hizmet başlattık. . Aria Terapi, güzellik
salonlarında, zayıflama ve sağlık merkezlerinde uygulanabilecek, 5.000
TL tutarında bir isim hakkı bedeli ödenerek Aria Terapi tescilli markasının satış hakkı alınabilecektir. Portakal Spor salonlarına ise isim hakkı
bedeli ödemeksizin bu hizmeti işletmelerine dahil edebilecekleri şekilde
ayrıcalık sağlanmıştır. Aria Terapi yoğun bir şekilde formülize edilmiş bir

production and is totally guaranteed. This is the main difference that
our company offers.
How many branches do you have and where are they situated?
Our 55 branches serve women in Istanbul, Izmir, Bursa, Denizli,
Kutahya, Mersin, Muğla, Aydın, Afyon, Balikesir, Artvin, Edirne,
Giresun, Hatay, Kocaeli, Ordu, Rize and Tekirdağ.
What are the criteria you search for in your franchisees?
They must love and also understand the importance of sport, must
be socially successful, smiling faced and must be aware of the
responsibilities involved in holding a brand name.
What is the approximate price of opening a franchise with your
company?
A Franchise Orange Sports Centre can be opened and decorated
with the very reasonable investment of 40-45 thousand TL.
What are the reasons for
entrepreneurs choosing your
company?
The reason entrepreneurs choose
our firm is that our production
is made in our own workshops
domestically, that we give a lifelong
warranty, give professional training
for five days. We also supply
information on every subject; from
the starting point the centre is
constantly in contact with them
helping to coordinate the work at
every stage.
What do entrepreneurs need
to be careful of in order to be
successful?
To succeed they must ensure that
the sector is one they love and enjoy
working in. Naturally they must be in
charge of their business. Must follow
up well, must understand the total
training they were given. Also they
must put these experiences to work in their own branch.
Why should entrepreneurs prefer to invest in this sector?
For a socially and active female, becoming an entrepreneur is the
best most comfortable job. With a high rate of moral and material
return, it is a prestigious job with the opportunity of keeping
themselves fit and well. This is why women prefer to obtain
franchises in this sector.
Which innovations have you brought to this sector?
In our society there are some health problems and some excess
weight problems. There are a serious number of people who
are obliged to lose weight but are not allowed to do sports. For
them it is not viable to be member of a sports centre. However
we have started a new service called Aria Therapy, which has
tried and tested results. Thus their weight loss problem has
been recognised. Aria therapy can be effected in beauty salons,
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mineral banyosu olup, vücuttaki eksik mineralleri tamamladığı için hem
metabolizmayı hızlandırarak zayıflamayı sağlamasıyla hem de birçok iç
hastalığın ve deri hastalıklarının tedavisinde (Kronik sırt-bel-boyun ağrıları ve tutulmaları, eklem ağrıları, romatizma ve iltihaplı romatizma, fıtık,
karaciğer, basur, sedef, egzama, kuruluk, sivilce, yüzdeki matlık, irileşmiş
gözenekler, siyah noktalar, ödem ve varis, idrar yolları ve böbrek taşları,
kadın hastalıkları, yorgunluk, depresyon, migren) alternatif bir yöntem
olarak dikkat çeken oldukça başarılı bir yöntemdir. Bu şekilde üye memnuniyeti sağlanırken, bayilerimizin ciroları da artmaktadır.
Faaliyet gösterdiğiniz alanın geleceği ile ilgili
düşünceleriniz neler?
Sağlıklı ve kaliteli yaşam standartlarına sahip olmak artık her toplumda
önem kazandığı için, bizim faaliyet alanımız da bedensel ve ruhsal sağlık,
sıcak ve samimi sosyal ilişkileri beraberinde getirdiği için her geçen yıl
girişimci ve üye olarak sektöre olan ilgi düzeyi artmaktadır.
Önümüzdeki dönem hedeflerinizle ilgili bilgi alabilir miyiz?
Bizim için her noktada olmak ve hizmet vermek elbette önemli. Ancak
bu büyümeyi hızlı, kontrolsüz ve yanlış tercihlerle yaparak kalitemizden
ödün vermek istemediğimiz için girişimci adaylarımızdan bize gelen talepleri değerlendirirken kurulacak işbirliğinin her iki taraf için de başarılı,
getirisi yüksek ve uzun vadeli olmasını önemseyerek görüşmelerimizi
tamamlıyoruz. Portakal Spor kalitesine yaraşır ve markayı en iyi şekilde
temsil edecek girişimcilerle yol almak firmamız için son derece önemli
ve olmazsa olmazlardandır. Önümüzdeki dönemde diğer il ve ilçelere girerken bu kaliteyi daha da üst seviyelere çıkaracak şekilde büyümek ve
yaygınlaşmak şeklinde hedeflerimiz bulunmaktadır.
Farklı ülkelerde master franchising vermek istiyoruz. Bununla ilgili görüşmelerimizi de başlattık.

slimming and health centres but a royalty must be paid for the
right to use this brand name. Orange sports have arranged this
inclusion without the additional brand name royalty. Aria Therapy
is a bath which uses extremely well worked minerals and is able
to put back those minerals which are missing from the body. By
speeding up metabolism it helps to speed up the weight loss
and also is a treatment for many internal illnesses, and skin
diseases. Chronic back and neck pain, eclipses, joint pain, arthritis,
inflammatory rheumatism, hernia, liver, haemorrhoids, psoriasis,
eczema, dryness, acne, facial dullness, widened pores, dark spots,
oedema, varicose veins, urinary inflammations, kidney stones,
gynaecological disorders, fatigue, depression, migraine attracts. As
an alternative treatment it is a very successful one and because of
this it ensures member satisfaction and dealer turnover.
.
What are your thoughts on the future of this sector?
Being healthy and having a quality life style have become criteria of
today’s world. As our sector works to have a healthy mind and body,
true and warm social relationships, there is increasing interest from
both entrepreneurs and members.
Will you please give us information on your goals
for the coming period?
For us, it is important to be widely spread. However as we do not
wish a too rapid growth impairing our quality, when assessing
applications from our entrepreneurs we try to ensure the agreement
will be successful for both sides, have high return and be of long
term nature. While it is essential for us to accept new franchisees,
they must be of the type and quality necessary to represent Orange
Sports in a satisfactory manner. In the coming period while we
are entering and spreading in new regions, our aim is always to
maintain and increase our quality. We want to give master franchise
in different countries also we have started conversation about it.
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SHAPES FOR WOMEN

“Türkiye genelinde 40 noktada hizmet veren butik spor salonu zinciriyiz. Fiziksel standartlarımız,
kaliteli ve farklı çalışmalarımız ve global trendleri takip eden, yenilikleri hızla adapte edebilen
yapımızın yarattığı elit marka algısı, girişimcileri bize çeken konuların başında geliyor” diyen Kurucu
Ortak Gediz Ersin sorularımızı yanıtladı.
“We are a boutique sports saloon which serves at 40 points in Türkiye” advised CoFounding partner Gediz answering our questions. “Our Physical standards, quality and
different manner of working, following of global trends, ability to innovate swiftly are the
reasons we have been able to create an elite brand name. This is also the reason that
entrepreneurs are attracted to us”.
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1965 İstanbul doğumluyum. İlköğrenimimi Türkiye ve Belçika’da,
orta ve liseyi Türkiye’de tamamladım. Bir aile mesleği olan kimya
ön lisansımı Almanya’da, Biyokimya lisans ve İşletme MBA’imi yine
Türkiye’de tamamladım. Daha sonra Kanada’da pazarlama konusunda kendimi geliştirdim. Bu işi kurmadan önceki 20 yıllık iş hayatımın 7 yılında bir reklam ajansını yönettim, 10 yıl da uluslararası
bir kimya şirketinin deterjan konusundaki Türkiye Ar-Ge Müdürü
olarak çalıştım.
Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?
2007 yılında DG Spor Aletleri olarak kurmuş olduğum şirketimin
pazarda bilinen markası Shapes For Women. Shapes Amerika çıkışlı bir marka, ancak marka tescili dahil, markanın Türkiye’deki
tüm hakları bize ait. Benzer şekilde Türkiye’deki franchise alt yapısı
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Will you please tell us about yourself?
I was born in Istanbul in 1965. After primary schooling in Türkiye and
Belgium, I completed elementary and high school in Türkiye. I did
my chemistry pre-license in Germany, Biochemistry and Business
Administration MBA degree in Türkiye. Chemistry was our family
business. Then I developed myself in marketing in Canada. I worked
for twenty years before setting up a business; of these 20 years 7
years was working as an advertising agency manager. For 10 years;
I worked as the Turkish R & D Director for an international chemical
detergent company.
Can we get information about your company, the organization
and its development process?
DG Sport Equipments was established in 2007. The company
is known on the market as Shapes for Women. The trademark

da tamamen şirketim
DG Spora’a ait. 2007
yılında kendi spor
salonumuzu kurarak
başladık. Bilmeden
ahkam kesmek doğru olmazdı. Bir pazar
araştırma şirketi ile
1000 kişilik bir anket
ile kadınların spor yapma, diyet ile ilgili alışkanlıklarını, deneyimlerini ve beklentilerini belirledik. Sonuçları değerlendirmeye alarak,
2008 sonuna doğru franchise vermeye başladık. Geçen süre içinde
bu standartlar hep geliştirildi, zamanın akışına ve trendlerine her
zaman uymaya ve rakiplerimizden farklı olmaya çalıştık.
Şu an kaç şube ile ve nerelerde hizmet veriyorsunuz?
Öncelikle ana hedefimin çokluk değil, kalite odaklılık olduğunu
özellikle vurgulamak istiyorum. “Mahalle spor salonu” değil, “Butik
spor salonu”yuz biz. Bu bağlamda şu anda 18 ilde, 40 kadar noktada hizmet veriyoruz.
Franchise vermeye ne zaman başladınız? Neden Franchise sistemini seçtiniz?
2008 sonu itibarı ile franchise vermeye başladık. Kişiler girişimci
ruha sahip olsalar bile, işletmecilikten çekiniyorlar. İşletmecilik farklı
bir konu. Çok fazla değişken var ve her boş geçen gün zarar yazıyor. Oysa franchise sistemlerinde bilgiler, çözümler girişimcilere hap
şeklinde sunuluyor. Franchise sistemi bu noktada devreye giriyor ve
işletmecilikten, tanıtıma kadar her bilgiyi girişimciye sunuyor.
Yatırımcı adaylarında aradığınız kriterler neler?
Yatırımcılarımızın yaklaşık üçte biri BESYO (beden eğitimi spor
yüksek okulu) mezunu, yani işin mutfağından gelen kişiler. Ancak
işletmecilik farklı bir şey, belki de bir yetenek. Ama her şart altında
geliştirilmesi gereken bir yetenek. Ayrıca sadece işin mutfağından
geliyor olmak, iyi bir satışçı olmak anlamına gelmiyor. Bu nedenle
biz, sosyal ilişkilerde güçlü, dinamik, sporu seven, işletmecilik potansiyeli olan kişileri bünyemize alıyoruz.
Denetlemeleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
İç denetimleri haberli olabildiği gibi genellikle habersiz yapıyoruz. Burada amaç genel fiziki koşulların, hijyen kurallarının
uygunluğunun, antrenman şeklinin doğruluğunun, üye takip
sistemimiz ShapesNet bilgilerinin kontrolü gibi kriterler oluyor.
Burada zaman zaman gizli müşteri kullanabiliyoruz. Dış denetimler de ayrı bir önem taşıyor. Bunu şube üyelerinin görüşlerini
telefon yoluyla almak, memnuniyetlerini ölçümlemek şeklinde
yapıyoruz. Denetimlerde önemli konu, şubenin hatalarını bulup
ceza kesmek değil, yapıcı önerilerle şubeye geri bilgi verip, hizmet kalitesini yukarıya çekmektir. Bazen şubeler kendi yaptıkları bir hatayı yada eksikliği göremiyor. Denetimler bu durumlarda
çok etkili oluyor.
Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir işletmenin
ortalama maliyeti nedir?
Franchise bedeli 33 bin500 TL. Tadilat masraflarını da eklersek
toplamda yaklaşık olarak 55- 65 bin TL civarına geliyor. Bu arada
sektörün esas oyuncuları olan BESYO mezunlarına franchise bedelinde özel indirimler uyguluyoruz.

registration and all rights
of this American brand
belong to us in Türkiye.
Similarly my company
DG sports own the
franchise infrastructure.
We started our business
in 2007 by establishing
our sports saloon. It
would not have been right to pontificate so we had a survey made by
a market research company, talking with 1,000 people about their
sports habits, diet-related habits, experiences and their expectations.
Taking these results into consideration, we started to give franchises
towards the end of 2008. Since then we have tried to follow the
trends, tried to be different than our competitors and developed our
standards constantly.
Currently how many branches do you have and where are they?
Our aim is not quantity but quality. I wish to stress that we are not a
“neighbourhood gym “we are a “boutique sports saloon” and in this
context we are serving in 18 cities with 40 outlets.
When did you begin to give franchises and why did you choose
the franchise system?
We began to give franchises starting from the end of 2008. Even if
people have an entrepreneur spirit they are afraid of management.
Management is a different subject. There are too many variants and
an empty day brings a loss. Whereas; a franchise submits information
and solutions in “pill form”. The system of franchise enters at a point,
continues through management and onto the introduction of product
and gives this to the entrepreneur.
What are your criteria’s for prospective investors?
Approximately one third of our investors are graduates of Physical
Education Sport High Schools. However, management is something
different; perhaps a gift... but talent needs to be developed. The
fact that you know the bases does not mean a person will be a good
salesperson thus we try to team up with people with management
potential, who are strong in social relations, dynamic and sportsloving,.
How does your control system work?
We use announced as well as surprise visits. Our aim is to control
general physical conditions, to control whether hygiene rules are
satisfactory, accuracy of the training methods and to control the use
of the customer tracker system “Shapes Net”. Sometimes we use
controllers posing as customers. External audits are very import
too. We do this by phone asking for opinions and querying customer
satisfaction. The important part is that we are not effecting controls
to find faults and write fines. We are there to see a fault and relay it
back to the branch so that they can improve their quality. Sometimes
branches are not able to see their own mistakes.
What is the average cost to open a company within the franchise
system?
Franchise fee is 33 thousand 500 TL. If we add the total costs of
alterations to the total it would be approximately 55-65 thousand TL.
In the meantime we apply special discounts on the franchise fees, to
the industry’s main players which are the PES graduates.
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Girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir?
Shapes markasının konumlanması ve yer onayı ile başlayıp, tüm
çalışma süresince devam eden hizmet kalitesi olduğunu biliyoruz.
Fiziksel standartlarımız, pazarlama konularındaki kaliteli ve farklı
çalışmalarımız ve global trendleri takip eden, yenilikleri hızla adapte edebilen yapımızın yarattığı elit marka algısı, girişimcileri bize
çeken konu. Bir şubenin yer onayı ve mimari projesinin çizimiyle
başlayan hizmetimiz açılış öncesinde ve sonrasında verdiğimiz satış-pazarlama, antrenman bilimi eğitimleri ile sürüyor.
Girişimcilerin başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir?
Öncelikle her iş, başında durulursa başarılıdır. Hobiniz olan bir şeyi işiniz haline getirebilirsiniz ama işinizi hobi gibi yapamazsınız. Bu nedenle
disiplinli olmak çok önemli. Hizmet sektörünün en önemli kriterleri
hijyen, iletişim ve hizmet kalitesinde sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır.
Girişimciler neden bu alanda franchise almalıdırlar?
Anti aging dalgası tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına
almış durumda. Özellikle kadınlar sağlıklı, genç ve güzel kalmanın
yollarını arıyor. Bunu gerçekleştirebilmek için en önemli araçlardan
biri düzenli egzersiz. Dolayısı ile egzersiz alanında dev bir pazar
oluşmuş durumda. Pazarda yer almak önemli ancak hata yapılınca
bedeli ağır oluyor. Bu nedenle bu büyük pazarda doğru iş ortağı ile,
doğru yönlendirme ve bilgilendirme yapabilen, girişimcilerin vizyonunu geliştirecek bir markadan franchise almak çok önemli.
Bu alana getirdiğiniz yeniliklerden bahseder misiniz?
Öncelikle web tabanlı üye takip yazılımımız ShapesNet bir ilk oldu.
Programı 2007 yılında kullanmaya başladığımızda henüz pek çok
büyük şirkette bile web tabanlı CRM programları yoktu. Sıkı ve sağlıklı bir bedene sahip olmak için düzenli egzersizi doğru bir beslenmeyle desteklemek şarttı. Bu nedenle www.shapesdiyet i geliştirdik ve kişiye özel, internetten diyet danışmanlığını başlattık. Üstelik
bu hizmeti Shapes üyelerine indirimli olarak sunuyoruz.
Global trendleri takip etmek, sektörde yenilikçi olmak en sevdiğimiz özelliklerden. 2012 yılında Pilates, Boks ve Dans karması olan
PILOXIG’ i Türkiye’ye getirdik. Kapalı workshop ile sadece Shapes
antrenörleri eğitim aldı ve Türkiye’de 1 yıl boyunca Piloxing’in ilk
defa ve sadece Shapes salonlarında uygulanmasını sağladık. Tabi
bununla yetinmedik ve Türkiye’nin önde gelen magazin ve kadın
programlarına konu ve konuk olarak şubelerimizin tanıtımlarında
farklı çalışmalara imza attık.
Faaliyet gösterdiğiniz alanın geleceği ile ilgili düşünceleriniz neler?
Eskiden spor, egzersiz bir hobi olarak görülüyordu ve lüks tüketim
olarak algılanıyordu. Oysa artık sağlıklı ve uzun bir yaşamın yolunun düzenli egzersizden geçtiği artık biliniyor. Gündelik yaşam
koşulları her geçen gün yıpratıcı hale geliyor. Özel zamanlar daralıyor. Bu temponun içerisinde insanlar yaşam kalitelerini artıran,
kendilerine özel vakit yaratmanın gerekliliğini daha fazla hisseder
oldu. Egzersiz, kişiye estetik bir duruş kazandırırken, zihni de dinlendiriyor. Dolayısıyla ruh ve beden sağlığı için vazgeçilmez olan
egzersiz alanı, önümüzdeki dönemde tamamıyla temel bir ihtiyaç
haline gelecek çok daha fazla rağbet görecektir.
Önümüzdeki dönem hedeflerinizle ilgili bilgi alabilir miyiz?
Önümüzdeki yıllarda daha da büyümesi beklenen bu pazarda yapılacak çok fazla şey var hala. Heyecanla büyümeyi sürdüreceğiz.
Egzersiz konularında yepyeni projeler 2104 ve 2015 te yine bizimle
birlikte.

92

TEMMUZ JULY 2014

What are the reasons for entrepreneurs choosing your company?
It all starts with the approval of the location, then the approval of
the brand positioning. During the process we supply them with the
much needed service quality. Our Physical standards, the work we
do on marketing issues, following global trends, quickly adapting
to changes and new ideas created an elite brand perception. These
topics are the elements that attract the entrepreneurs to us. Our
service starts with the approval of a branch location and continues
with the supply of the architectural drawings. After the opening we
supply knowledge on sales and marketing, training continues with
courses on training methods.
What should entrepreneurs be careful of in order to be
successful?
First a business is successful if there are people in charge of it. You can
make your hobby into a business but not your business into a hobby,
therefore it is essential to be disciplined in. The important criteria are to
maintain hygienic conditions, contacts and quality of service.
Why should entrepreneurs take franchises in this sector?
The wave of anti- aging all over the world is now influencing our
country. Women especially search for methods to remain healthy,
stay young and beautiful. In order to do this their most important tool
is to do regular exercise. Therefore this sector has reached giant
proportions. It is essential to take a slice of this market. However
mistakes can be expensive, therefore, the entrepreneurs must have
the right partner who can guide and teach them, also direct them
along the correct visionary path.
What are the innovations you have brought to the sector?
First of all the tracking software Shapes Net, is a first. In 2007, when
we began using the program, even some of the large companies did
not have a web-based CRM program. To have a healthy and tight
body, regular exercise has to be supported by the right nutritional
support, therefore, we have developed and personalized www.
shapesdiyet on the internet and we also started personalised dietary
counselling. Moreover, we offer these services at a discount to
members of Shapes. We love to follow global trends and features in
the industry, to be innovative. In 2012, we brought PILOXIG to Türkiye.
This is a combination of Pilates, boxing and dance. Only our Shapes
trainers received training in closed workshops and Piloxing was used
exclusively in our saloons for a year. Naturally this was not enough for
us so we became guests to women’s programs on TV and were topics
in Türkiye’s top elite magazines
What are your thoughts on the future of this sector?
Originally sport and exercise was seen as a hobby and luxury
consumption, however, we now know that long and healthy life is
achieved by regular exercise. Today living conditions are becoming
more wearing every day. Because of this tempo, people feel the need
of activities which increase their quality of life. They feel it essential
to have some private time and to exercise, which while improving
posture also relaxes the mind. For mental and physical health
exercise is something we cannot exist without.
Can you tell us about your next term goals?
In the coming years, this market is expected to grow even further, but
there is still much to do. While we enthusiastically continue to grow,
you will see us offer totally new exercise projects in the year 2014
and 2015
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KALKINMAYA GİDEN YOL
PATENTTEN GEÇER
THE ROAD TO DEVELOPMENT
IS BY WAY OF PATENTS
Avukat / Lawyer Ali Çavuşoğlu

Türkiye

Patent Hareketi kapsamında bir çatı altında buluştuğumuz sanayici
işadamları, üniversiteler, akademisyenler, dernekler ve sivil toplum
kuruluşları ile birlikte sürdürdüğümüz üretime teşvik, üretilen ürün için patent veya faydalı model tescili alma, markalaşma gibi bilinçlendirme çalışmalarımız hızla devam ediyor. Öncelikle bu harekette yanımızda olan, başta reklamasyon çalışmalarımıza katkıda
bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak
üzere tüm paydaşlarımıza teşekkürleri bir borç
bilirim.
Bilindiği gibi 26 Nisan tüm dünyada Dünya
Fikri Mülkiyet Günü olarak anılmakta ve her
yıl belirlenen tema çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlenip, farkındalık çalışmaları
yapılmaktadır. Özellikle gelişmiş toplumlarda
26 Nisan, medyanın ve genel anlamıyla üreten
herkesin, üretime teşvik etmek ve Fikri ve Sınai Haklar konusunda bilinçlenmek amacıyla
ortak paydada buluştuğu bir gün olarak da
nitelendirilebilir.
Biz de Türkiye Patent Hareketi olarak, 2000
yılından bu yana faaliyet gösterdiğimiz bu
alanda gerekli çalışmaları yaptığımızı gönül
rahatlığıyla söyleyebiliriz. Ancak patent sayılarının Türkiye’de istenen sayılara hala ulaşamamış olması ortak bilinçle hareket edemediğimizin göstergesidir.
Ülkemizde gereken önemin verilmediği Fikri ve Sınai Haklardan, dünyanın süper güç diye
adlandırdığı ülkelerin milyarlarca dolar kazandığı gerçeği hala görmezden gelinirken, kalkınmanın yalnızca eşsiz ve katma değerli olanını üretip, ortaya konulan bu ürünün başka
kişiler tarafından üretilmesini engelleyerek ülkeye fayda sağlanacağı da artık tartışmasız
bir gerçektir. Durum böyleyken niçin hala bu duyarlılığı göstermediğimizi ve patent sayımızdaki artışın hala stabil durumda ilerlediğini size özetlemek istiyorum:
1- Medyanın bu konuya duyarsızlığı: Kişilerin özellikle haber ve aktüalite programları sayesinde bilinçlendiği göz önüne alındığında bu tip konuların herkesin gündemine girmesi için
medyada sık sık yer verilmesi gerekmektedir.
2-Üniversiteler patent fakiri: Bugün dünyaca ünlü üniversitelerde yer alan patent alma
zorunluluğu ve sanayicilerle yaptıkları çözüm ortaklığı sayesinde hem kazandıkları paralar döner sermayeye ciddi bir katkıda bulunmakta hem de inovasyon için yeni kaynaklar
oluşturulmaktadır.
3-Patent Kanunu’nun olmaması: Türkiye’nin şu an yaşadığı en bahtsız durumdur. Torba
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the roof of the Turkish Patent Movement we meet with industrialists,
business men, universities, academics, associations and civic
movement groups. We smooth the path of ongoing productions, for the utility model
registrations, help them with branding awareness and with model registrations.
We work constantly in this field. First of all I would like to thank the Istanbul City
Municipality and all the people who were at our sides,
especially on the subject of Redress.
As we are aware on April 26th the whole world
celebrates the World Intellectual Property Day.
Various activities and awareness studies are
conducted with a chosen team. Especially in the
developed societies, the press and in a general
sense everyone who produces work to promote
awareness of the Intellectual Property Rights, meet
at a common denominator. We in Türkiye have also
been active in this field. Since the 2000 opening
of PATENT TÜRKİYE, I can say with great peace of
mind that we most certainly effect all the necessary
work. However, the fact remains that the number
of patents held in Türkiye has still not reached a
suitable quantity. In our country public awareness of
this problem is not enough. Importance has not been
given to Intellectual and Industrial Property Rights.
We still ignore the fact that the worlds so called super
powers earn billions of dollars from this. Development
is by producing only unique and value added products. Then protecting this product
from being produced by other people. Then it becomes an indisputable fact that we
would gain for our country. I would like to summarize as to why it still is as it is and
why the number of patents is still unsatisfactory. Also why we appear to be unaware
of this situation:
1- The Media is insensitive to this issue: Actuality and current affairs programs
should constantly ensure that these problems be brought to the public attention.
2- Universities are patent poor: Today throughout the world famous universities are
obliged to obtain a patent. The partnerships they form with Industrialists allow them
to earn money for the universities working capital thus effect innovations.
3- The leak of the Law Patents: Türkiye is in a sad spot as it waits for the “sack law” to
be passed. Since May 2013 this law is pending legislation in parliament. At the same
time mistrust of the registration certificate is increasing. The absence of criminal
sanctions in the present law makes that law disreputable. As it does not provide
adequate protection. Only the law of redress applies, it does not have fines therefore
it does not supply enough protection. So it is disreputable.

Yasa’da geçmesi beklenen ancak 2013’ün Mayıs ayından bu yana mecliste bekleyen yasa
tescil belgesine olan güvensizliği artırmaktadır. Mevcut yasada cezai yaptırımın olmaması,
yasanın sadece tazmin yolunun açıklığı buluşçunun gözünde yeterli korunma sağlamadığı
için itibarsızdır.
4-Ar-Ge merkezleri ve teknopark hedefleri: 2008 yılından bu yana Ar-Ge merkezlerine verilen
teşvikle birlikte ülkemizde özellikle üretim yapan şirketlerde birimler ve departmanlar açılmıştır. Teknik üniversitelerin ve özel üniversitelerin öncülüğünde de teknoparklar üniversitelerde faaliyet göstermeye başlamıştır. Ancak bu teknoparkların ve Ar-Ge merkezlerinin
çok azının yıllık patent hedefi bulunmaktadır. Hedefler insanı başarıya ulaştırır.
5-Ar-Ge departmanı personel sayısı: Teşvik kanunu ile gelir vergisi desteği, SSK desteği ve
sağlanan diğer teşvikler, muafiyetlerin sadece en az 50 adet ve üstü tam zamanlı Ar - Ge
personeli çalıştıran firmalara sağlanması, Ar-Ge yapmak isteyen ve buna imkânı olmayan
Kobilerimizin gelişmesine engel olmaktadır.
6-Patentte yurtdışı başvuruları dikkate alınmalıdır: Ar-Ge departmanlarında ortaya çıkan
ürünlerin patentlerinin tüm dünyada korunması gerekmektedir. Çünkü patent alırken ülkesellik ilkesi benimsenmiştir. Yani patent tescili, başvurusu yapıldığı sınırlar içinde korumalıdır. Patentinizden lisans hakkı vermek ve para kazanmak istiyorsanız, global pazarda sizden
lisans talep edebilecek pazarları iyi tespit edip, bir sene içinde o pazarda tescil başvuru
yapmanız gerekmektedir.
7-Fason üretim mantığından vazgeçilmeli: Türkiye dünya markası çıkarabilecek standartlarda bir ülke. Üretim kalitesinin yanında, yatırım teşvikleri ve jeopolitik konumunu da göz
önüne alındığında kesinlikle bir dünya markası olmaması oldukça üzücü. Bunun en büyük
nedenlerinden biri olarak fason zihniyeti gösterilebilir. Birçok ünlü markanın üretimlerini
Türkiye’de yaptırıp kendi etiketiyle dünyaya açıldığını bilmeyen yok. Bu markalar yerine
Türkiye kendi markasını dünyaya satabilir.
2023 yılı için hedeflenen 500 milyar dolarlık ihracat hedefi ancak ve ancak en kısa zamanda
bu koşullar yerine getirildiği zaman gerçekleşebilir. Çok acil bir şekilde patent kanunu meclisten geçerek kanunlaşmalı ve ülke genelinde PATENT HAREKATI başlatılmalıdır.
İşte 500 Milyar Dolarlık İhracat Hedefinin Formülü
Katma Değerli Üretim+Markalaşma+Patent=500 Milyar Dolar İhracat!

4- The objectives of R&D centres and Science Parks: Since 2008 when incentives were
first given to our R&D centres many manufacturers opened and began operating
additional units and departments, under the leadership of Technical Universities
and private universities techno-park universities. However, few techno-parks and
few of the R&D centres include a yearly patent target. It is simply their goal to have
people succeed.
5- The number of R&D department staff: Incentives are paid to companies by means
of exemption on tax and social ınsurance among various others. However this
exemption is only paid to companies which employs 50 people or upwards of full
time R&D staff. The fact that, the smaller and middle sized companies are not able
to take advantage also slows our development down.
6- Applications for patents abroad should be taken in to consideration: Products
from the R&D departments should be patent protected throughout the world. When
a patent is adapted the principle of territorial rights is adhered to. If you wish to give
licensing rights and earn money in the global market it is essential that you carefully
determine which countries you will need patents for. Then within a year you should
also apply for the patent permission document of that country.
7- We must erase our mentality of outsourcing: Türkiye is a country which is capable
of working to world standards. Viewing the quality of its production, investments and
incentives added to its geopolitical position and the fact that it is not a world brand
is really saddening. One of the main reasons for that is outsourcing. As everyone
knows the production of many famous brands was effected in Türkiye but under the
brands own name. Then they opened up to the world. Instead of those brands Türkiye
should sell its own Turkish brands to the world.
The target of 500 billion of export in the year 2023 can only be achieved if the above
stated conditions are urgently fulfilled. Speedy enactment of the patent law through
parliament is essential and in the country in general a PATENT MOVEMENT must be
started everywhere.
This is the formula the 500 billion dollar export target for 2023.
VAT Production + Branding + Patenting = 500 Million Dollar Export!
TEMMUZ JULY 2014
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FİRMA ADI			

TELEFON

GÖNÜL DAVET			

0212-4446685

UFRAD

SULTANAHMET KÖFTECİSİ		

0216-5275310

UFRAD

ABA PİKNİK			

0312-4176415

UFRAD

GÜLAYLAR ALTIN			

0212-4550505

UFRAD

SUN VİTAL			

0212-3584141

UFRAD

ADRENALİN			

0212-2933440

UFRAD

HACI HASANOĞULLARI		

0224-3626234

UFRAD

TADIM PİZZA			

0312-2190444

UFRAD

AKTÜEL EMLAK			

0216-3632330

UFRAD

HACIOĞLU			

0216-3873030

UFRAD

TATLICI TOMBAK			

0216-5262745

UFRAD

ALİN’S CAFE & RESTAURANT		

0232-2575714

UFRAD

HAWTHORN SUITES BY WYNDHAM		

0212-3359999

UFRAD

TATLISES ÇİĞKÖFTE			

0212-2830767

UFRAD

ALTIN GAYRİMENKUL		

0212-6543254

UFRAD

HERRY			

0212-3956100

UFRAD

TAVUK DÜNYASI			

0216-3991780

UFRAD

AMERICAN TIME DİL OKULLARI		

0262-3211150

UFRAD

HOSTA 			

0216-4146288

UFRAD

TEFAL			

0212-2902323

UFRAD

ARBY’S			

0212-3106600

UFRAD

INFOLANG DİL OKULLARI		

0216-5509950

UFRAD

TEKNOFOTO			

0212-5118867

UFRAD

AROW			

0212-4125010

UFRAD

İKBAL			

0216-4569005

UFRAD

TEKNOLOJİX			

0224-2807400

UFRAD

ATASAY KUYUMCULUK		

0212-6523366

UFRAD

JAG CLUB			

0212-5053571

UFRAD

THE NORTH SHIELD PUB		

0212-2444165

UFRAD

ATOM TOST			

0216-4957830

UFRAD

JIMMY JOKER			

0216-5503350

UFRAD

TIME DİL OKULLARI		

0212-2190788

UFRAD

BAY DÖNER			

0232-4644235

UFRAD

JUICE PLANET			

0232-4459193

UFRAD

TOMBİŞ			

0312-3191888

UFRAD

BEBETO			

0212-2757690

UFRAD

KAFEDO DONDURMA		

0344-2250303

UFRAD

TRYP BY WYNDHAM		

0212-3359999

UFRAD

BEREKET DÖNER			

0212-7715555

UFRAD

KARAFIRIN			

0212-6966991

UFRAD

TURK BARTER			

0212-4686000

UFRAD

B-FIT			

0216-7002217

UFRAD

KFC			

0212-2753828

UFRAD

TURYAP			

0212-3731300

UFRAD

BIGGSHOP			

0216-4041133

UFRAD

KOÇAK GAYRİMENKUL		

0312-4440550

UFRAD

VELİ USTA			

0232-7230083

UFRAD

BING BANG			

0212-3359999

UFRAD

KOMAGENE ÇİĞ KÖFTE		

0216-3679177

UFRAD

WAFFLEART			

0224-2344331

UFRAD

BİL ÖĞRETİM KURUMLARI		

0212-4426160

UFRAD

KONYALI AHMET USTA		

0232-3440444

UFRAD

WALL STREET INSTITUE		

0212-2196509

UFRAD

BİLİŞİM EĞİTİM MERKEZİ		

0216-5509950

UFRAD

KÜMES MİNİ RESTORAN		

0262-4441752

UFRAD

WYNDHAM HOTELS		

0212-4000000

UFRAD

“BİNAY ÇİKOLATA “		

0212-6422756

UFRAD

LAVANTES			

0352-4441704

UFRAD

YEŞİL KUNDURA			

0212-4140600

UFRAD

BİSSE 			

0212-6139710

UFRAD

LAVAZZA			

0216-3314791

UFRAD

YKM			

0212-3357575

UFRAD

BONNYFOOD			

0212-3214270

UFRAD

LEMAN KÜLTÜR CAFE		

0312-3637082

UFRAD

YOGOLAT			

0212-3617513

UFRAD

BURGER KING			

0212-3106600

UFRAD

LINENS			

0212-4562000

UFRAD

ZEYNEL ÇİLLİ			

0312-2675778

UFRAD

BURSA KEBAP EVİ			

0212-6905252

UFRAD

LITTLE CAESAR’S			

0216-6666752

UFRAD

ZIEBART			

0212-2707500

UFRAD

BUSINESS CENTER			

0232-4838384

UFRAD

LMI ULUSLAR ARASI LİDERLİK 		

0212-4657005

UFRAD

ZİYAFE 			

0312-3205888

UFRAD

CAR WAX			

0216-5400348

UFRAD

LOJA’S			

0212-5225020

UFRAD

DESTEKÇİ ÜYELER		

CENTURY 21			

0212-3243707

UFRAD

MAISLAND			

0212-6702670

UFRAD

ADRES PATENT			

0212-3478989

UFRAD

CESHNI			

0212-2704701

UFRAD

MALTIZ KÖFTE 			

0212-6659999

UFRAD

ALİZE MÜHENDİSLİK 		

0212-2107121

UFRAD

CHOCODÖNER			

0224-2344331

UFRAD

MANTI KEYFİ			

0216-4255178

UFRAD

AVRUPA PATENT			

0212-5195490

UFRAD

CIZBIZ KÖFTE			

0212-6659999

UFRAD

Mc DONALD’S			

0212-3363400

UFRAD

BANU NOYAN İLETİŞİM DANIŞ.		

0212-2466767

UFRAD

COLD STONE CREAMERY 		

0216-4431111

UFRAD

MERU DÖNER			

0242-3230328

UFRAD

DEPARTMAN MEDYA 		

0212-3422277

UFRAD

COLDWELL BANKER		

0212-4880000

UFRAD

MEŞHUR SAFRANBOLU LOKUMCUSU 		

0216-4411082

UFRAD

DESTEK PATENT			

0212-3460260

UFRAD

CORNLATTE&BELLİSİMO		

0212-6624236

UFRAD

MEYVECİ ANNE			

0533-3708568

UFRAD

EXPO CHANNEL			

0212-3462626

UFRAD

ÇITIR USTA			

0212-4943100

UFRAD

MR KUMPİR			

0212-3472780

UFRAD

GOLDEN CITY MEDIA 		

0212-3200034

UFRAD

ÇİLEK MOBİLYA			

0212-4657845

UFRAD

MY FISH			

0312-4392003

UFRAD

HS BRANDS			

0212-3511015

UFRAD

ÇÖPÇÜ GIDA			

0216-3153760

UFRAD

NEW FRANKS HOT DOGS		

0212-2787887

UFRAD

İSTANBUL PATENT			

0212-2417272

UFRAD

DAYS INN			

0212-3359999

UFRAD

OFMA OFFICE 1 SUPERSTORE		

0212-2854640

UFRAD

KDM AVM DANIŞMANLIK		

0212-2690150

UFRAD

DEĞİRMEN PASTANELERİ		

0216-4224101

UFRAD

OSES ÇİĞKÖFTE			

4445002

UFRAD

LOCAL TİME			

0212-2600414

UFRAD

DEULCOM			

0212-2921090

UFRAD

OTANTİK KUMPİR			

0312-3976869

UFRAD

MARKA DOKTORU			

0212-3739404

UFRAD

DIASA			

0212-3293800

UFRAD

ÖKOTEK ÇEVRE TEKNOLOJİSİ		

0212-6719158

UFRAD

MAVİA GAYRİMENKUL		

0212-5325938

UFRAD

DİLEK PASTA CAFE REST		

0212-6717034

UFRAD

PARK KUMPİR			

0222-2313508

UFRAD

MERCAN SİGORTA			

0216-3189020

UFRAD

DOLICHE			

0212-5137383

UFRAD

PIRLANT			

0224-2222426

UFRAD

OMNİ			

4446664

UFRAD

DOMINO’S PİZZA			

0212-2809636

UFRAD

PIZZA HOUSE			

0212-2757766

UFRAD

OSB DANIŞMANLIK			

0212-3271172

UFRAD

DONUT WAFFEL			

0212-4230504

UFRAD

PİZZA HUT 			

0212-7050044

UFRAD

RESİS/DAKOR			

0232-3821882

UFRAD

DÖNER EHLİ			

0312-8020111

UFRAD

PİZZA PİZZA 			

0232-8537070

UFRAD

ROTA YAYINLARI 			

0212-2240144

UFRAD

DÖNER-CHI			

0212-6905252

UFRAD

RE / MAX			

0212-2324820

UFRAD

SARUHAN 			

0212-6980777

UFRAD

ELEGANCE OPTİK SHOES		

0216-3299901

UFRAD

REALTY WORLD			

0212-4672277

UFRAD

SOYSAL 			

0212-2129970

UFRAD

EMPA GAYRİMENKUL		

0312-2310628

UFRAD

RETÜRK 			

0216-5458181

UFRAD

STRATEJİK İŞLER			

0212-2276690

UFRAD

ERA GAYRİMENKUL			

0212-4449372

UFRAD

RUMİ ETLİ EKMEK			

0212-4411183  	 UFRAD

TEMAS			

0212-5392719

UFRAD

ERCİYES BÖREK			

0312-3947660

UFRAD

SAMPİ			

0212-6400840

UFRAD

TILIA 			

0212-4223406

UFRAD

ESSİ GÜZELLİK VE ESTETİK		

0232-4211808

UFRAD

SCHLOTZSKY’S 			

0216-4897377

UFRAD

TÜRK TELEKOM			

0212-5666602

UFRAD

ETİLER MARMARİS BÜFE		

0212-5831000

UFRAD

SERFLEKS			

0216-5830919

UFRAD

UMA FRANCHISE PARTNER		

0533-5246637

UFRAD

FARUK GÜLLÜOĞLU		

0212-4514800

UFRAD

SERVE KIRTASİYE			

0212-2587745

UFRAD

UNIFO			

0262-7513325

UFRAD

FRANCHISE & MORE DANIŞMANLIK		

0216-3491829

UFRAD

SETTE 			

0212-5137383

UFRAD

DANIŞMANLIK FİRMALARI		

FRUITATION			

0212-4441578

UFRAD

SİMİT SARAYI			

0216-5644444

UFRAD

FRANCHISE & MORE DANIŞMANLIK		

0216-4145795

UFRAD

GLOBAL ENGLISH			

0216-4147818

UFRAD

SO CHIC MÜCEVHERAT		

0212-6953232

UFRAD

İE FRANCHISE DANIŞMANLIK 		

0532-2555618

UFRAD

GÖÇMEN BÖREKÇİSİ		

0262-5266006

UFRAD

SUBWAY			

0212-2560085

UFRAD
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