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Franchising
I) “Paşa Döner’’ sektörün lider
markasıdır.

I) “Paşa Döner” is the leading
brand in the sector.

Küçük bir imalathanede döner üretimi ile ticaret hayatına
başlayan “Paşa Döner” markası, 2009 Yılında ilk şubesini İstanbul’da açarak franchise şubeleşme sürecini başlatmıştır.
”Paşa Döner” markası franchise sistemi içerisinde girişimci
ruhuna sahip iş planı sahiplerine “Paşa Döner” markası altında franchise şube hakkı vermektedir.
“Dönersan Döner Gıda San. Tic. AŞ.” “Paşa Döner” markası,
temel felsefesini kalite, güven ve istikrar üzerine oturtmuş, Türkiye’ nin en büyüğü olma hedefi ile yola çıkmış, ticaret hayatında 10 yıllık süreyi geride bırakarak bugünlere süregelmiştir.

“Paşa Döner” brand, which started its business life with doner production in a small workshop, opened its first branch
in Istanbul in 2009 and started the franchise branching
process. ”Paşa Döner” brand gives “Paşa Döner” franchise
branch right to the business plan holders with entrepreneurial spirit within the franchise system.
‘’Dönersan Döner Food Industry and Trade Co.’’ ‘’Paşa
Döner’’ brand is based on quality, trust and stability. Turkey’s largest of its way to be objective, trade, leaving behind 10 years of life has come to today.

“Paşa Döner” markası bugün itibariyle,

As of today, “Paşa Döner” brand,

• 3.000m² kapalı alanda günlük 20 Ton döner işlemektedir.
• 1.500m² (-40, -18 ve 0) Depolama alanını ile İstanbul
başta olmak üzere Türkiye genelinde 160’ın üzerinde
farklı noktaya lojistik hizmeti sunmaktadır.
• 100’ün üzerinde çalışanı, üretim kapasitesi ve satış hacmi
ile Türkiye genelinde sektörün lideri konumundadır.
• “Paşa Döner” sağlıklı ve hijyenik üretimi, kalitesi, özel
sosu, lezzeti ile %100 Tavuk budu sunan güvenilir ve
öncelikli tercih edilen bir markadır.
• “Paşa Döner” kalite, güven ve istikrar ile küçük yatırımcıya franchise imkanı ve alternatifi olmayan bir iş planı
sunan bir markadır.
• “Paşa Döner” sektörde sayısız Türkiye birincilikleri elde
etmiş, ödüller kazanmış, bugün itibariyle her alanda
açık ara lider konumda bir markadır.

• Operates 20 tons of doner daily in 3.000m² closed area.
• 1.500m² (-40, -18 and 0), especially with the storage
Istanbul in Turkey offers logistics services to over 160
different points.
• 100 employees, production capacity, sales volume with
in Turkey is the leader of this industry.
• ‘’Paşa Döner’’ is a reliable and preferred brand offering
healthy and hygienic production, quality, special sauce,
flavor and 100% Chicken buttock.
• “Paşa Döner” has become a brand that offers quality,
confidence and stability to the small investor with a
business plan with no alternative and franchise.
• ‘’Paşa Döner’’ Turkey has achieved first in the industry,
has won awards, it is a brand with a clear leader in all
areas as of today.

(Doğru marka, güvenilir ortak ile başarılı iş
kurmak isteyenlere...)
(For those who want to establish successful
business with the right brand and reliable partner...)
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II) “Paşa Döner” Franchising
Sistemi lezzeti gibi özeldir.

II) “Paşa Döner” Franchising
system is as special as its flavor.

‘’Paşa Döner’’ Franchising sistemi hukuki hak ve menfaat-

‘’Paşa Döner’’ Franchising system is a system of ‘’Paşa Döner’’
brand whose legal rights and interests are protected. In this
system, the rules and rules of the contract are determined
within the framework of the procedures and principles of the
work, the investor’s brand and the system created by this brand
provides the opportunity to use, prior to certain discipline and
mutual support, including a certain amount of business partnership. It is a business partnership which includes certain discipline and mutual support and requires a certain price.
This system, the franchise price of ‘’Dönersan Döner
Food Industry Trade Co.’’ the franchising system, which
starts with the deposit into the bank account, covers the
process in which the business plan in which the franchisee
owner finds the answer to the needs of the owner is discussed in detail and the partnership is crowned.

leri koruma altına alınmış “Paşa Döner” markasının oluşturduğu bir sistemdir. Bu sistemde kural ve kaideleri belirlenmiş sözleşme ile işin yapılma usul ve esasları çerçeveye
bağlanmış, yatırımcısına markanın ve bu markanın oluşturduğu sistemi kullandırma imkanı sunan, belli disiplin ve
karşılıklı desteği önceleyen, belirli bir bedeli ihtiva eden iş
ortaklığıdır.
Bu sistem, franchise bedelinin ‘’Dönersan Döner Gıda
San. Tic. AŞ’’ banka hesabına yatırılması ile başlayarak, tam
olarak franchise sahibinin neye ihtiyaç duyacağı hususlarına cevap bulduğu, iş planının ayrıntılı olarak ele alındığı,
ortaklığın imza altına alınması ile birlikteliğimizin taçlandığı süreci kapsar.
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III) “Paşa Döner” Franchising
sistemi ile başarılı bir iş planı
hayal değildir.

III) “Paşa Döner” with the
franchise system you can imagine
a successful business plan.

Franchise Sahibi bu sistem ile,

Franchise Owner with this system,

1) Önceden standartlara bağlanmış teknik ekipmanları
kullanabilme kabiliyetine kolayca sahip olur.
2) “Paşa Döner” markası ile ulusal ve uluslararası düzeyde
çalışma imkanı bulur.
3) Tecrübe paylaşımı ve kolay eğitim alabilme imkanına
sahip olur.
4) İş ortaklığının sağlamış olduğu sinerji ile teknik, mali ve
ticari performansta başarı elde etme imkanı bulur.
5) Yatırıma dönüştürülen iş planı ile katma değer üretme
hedefine kolayca ulaşılabilir.
6) Kurumsal yapı, marka ve sistemin gücü altında tanıtım,
reklam gibi bireysel maliyetlerin önüne geçilir.
7) Yatırımcılar açısından önem arzeden depolama, lojistik,
operasyonel yönetim maliyetlerini minimize edebilme
olanağı sunulur.
8) Girdi maliyetlerini analiz edebilme, yatırımın dönüşümünü kolayca planlama imkanı bulur.
9) Esnaf aidiyeti, ticari ahlak, tecrübe ile liyakatı uhdesinde barındırma imkanı sunulur.
10) Sürekli arge, sürekli know-how paylaşımı imkanı elde
eder.

1) Easily have the ability to use technical equipment that
previously depends on standards.
2) ‘’Paşa Döner’’ brand has the opportunity to work at national and international level.
B Experience sharing creates easy training opportunities.
4) It has the opportunity to achieve technical, financial and
commercial performance with the synergy required by
the business partnership.
5) The target of generating added value is determined by
the business plan converted to investment.
6) Corporate structure, brand and power of the system, promotion, advertising, individual cost is to take the lead.
7) Possibility of minimizing the operating cost for the investors and minimizing the costs of storage, logistics
and operational management
8) There is an ability to analyze input costs and plan investment conversion easily.
9) Possibility of sheltering commercial ethics, experience
and innovation
10)Continuous R & D and continuous sharing of know-how
is achieved.
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IV) “Paşa Döner”Franchise
Olabilme bir ayrıcalıktır.

IV) “Paşa Döner” Becoming
Franchise is a privilege.

“Paşa Döner” markası ile uzun
süreli ortaklık,

Long-term partnership with “Paşa
Döner” brand,

1) Girişimci iş planı ile kendi işine sahip olma talebinde
bulunmak,
2) Basiretli bir yönetim anlayışına sahip olmak,
3) Girişimci iş tecrübesi ve iş ahlakına sahip olmak,
4) İşine sahip çıkmak, işletmesini yönetmek ve koordinasyonunu yerinde sağlayabilmek
5) ‘’Paşa Döner’’ markasının gerektirdiği standartları yerine getirme misyonuna sahip olmak
6) Değişime ve gelişime açık olmak ile başlar.

1) Entrepreneur business plan with the request to have his
own business
2) Person with strong management skills
3) To have work experience and work ethic
4) To protect the business, to manage the business and
provide on-site coordination
5) Possibility of fulfilling the standards required by the
brand ’’Paşa Döner’ ’
6) Starts with being open to change and development.

Türkiye’nin birçok noktasında bu anlayışı önceleyerek
yol yürüdüğümüz çok değerli ortaklarımız ile sektörün lider markası konumunu gururla devam ettirmekteyiz.

Turkey’s our invaluable partners in this approach by examining the path we have walked many points we proudly
continues the position of the leading brand in the industry.
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V) “Paşa Döner” Franchise
olmaya karar verdiğinizde,

V) “Paşa Döner” When you decide
to be franchise,

1) Başvuru alınır ve ön görüşme yapılır.
(Web sitesi üzerinden başvuru alınır. Şirket merkezinde bizzat
yazılı olarak başvuru alınır.)
2) Aday şube sahibini bilgilendirme ve tecrübe paylaşımı yapılır. (İş planı ve sistemin işleyişi ile ilgili ayrıntılı olarak bilgilendirme yapılır.)
3) Şube talep edilen nokta belirlenir ve franchise ekibince
uygunluk denetimi yapılır. Franchise ekibi noktanın “Paşa
Döner” markasına uygun olup olmadığı, mevcut şubelere
olan mesafenin (km) uygun olup olmadığı konularında yazılı görüş verir.
4) Ön protokol ve franchise bedelinin ödenmesi. Franchise
saha yönetiminin onayının ardından ilk sözleşme süreci
başlatılır ve franchise bedeli şirket banka hesabına yatırılır.
5) Kira kontratının yapılması ve tadilat sürecinin başlatılması
a) Şirket standardının gerektirdiği tadilat listesi oluşturulur, fiyatlandırması ve tadilat süresi belirlenir.
b) Aday şube sahibince tadilat listesi onaylanır ve bedeli
şirket hesabına yatırılır.
c) Aday şube sahibi şirket koordinesinde eğitim sürecine
tabi tutulur.
6) Franchise şube belgelerinin eksiksiz tamamlanması ve sözleşmesinin imzalanması için aşağıdaki belgeler hazır edilir.
a) Kira kontratı
b) İmza Sirküsü (imza beyannamesi)
c) Vergi Levhası
d) Franchise sözleşme (ıslak imzalı)
e) Diğer gerekli belgeler
7) Şube açılış programı yapılır, açılış tarihleri belirlenir, ‘’Paşa
Döner’’ markası ile birlikteliğimiz başlar.

1) Application is receive and preliminary interview is made.
(The application is received through the website. A written application is received at the company headquarters. )
2) The candidate is informed and shared the experience of the
branch owner. (Business plan and detailed information about
the operation of the system is made.)
3) The requested point of the branch is determined and the
franchise team conducts compliance audits. The franchise
team gives a written opinion on whether the point is suitable for the “Paşa Döner” brand and whether the distance
to the existing branches (km) is appropriate.
4) Preliminary protocol and payment of the franchise price. After
the approval of the franchise field management, the first contract process is initiated and the franchise fee is deposited into
the bank account of the company.
5) Making the lease contract and initiating the alteration process
a) The amendment list required by the company’s standard
is prepared, pricing and modification period is determined.
b) The amendment list is approved by the branch owner and
its value is deposited in the account of the company.
c) The candidate is subjected to the training field under
the coordination of the branch owner’s company.
6) The following documents shall be prepared in order to complete the franchise branch documents and to sign the contract.
a) Lease Agreement
b) Signature Circular (signature declaration)
c) Tax Plate
d) Franchise Making (wet signed)
e) Other required documents.
7) Branch opening program is made, opening dates are determined, our association with ‘’Paşa Döner’’ brand starts.
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