
Franchising (İmtiyaz) 

Franchising bir ürün veya hizmetin imtiyaz hakkına sahip tarafın, belirli bir süre şart ve sınırlamalar 
dahilinde işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin bilgi ve destek (*know-how) sağlamak sureti ile, imtiyaz 

hakkını ticari işler yürütmek üzere ikinci tarafa verdiği imtiyazdan doğan, uzun dönemli ve sürekli bir iş 

ilişkilerinin bütünüdür. 

Franchising, birbirinden bağımsız iki taraf arasında meydana getirilen sözleşmesel bir ilişkidir. Franchising, 
sistemin yaratılma ve ilk uygulama yeri olan A.B.D' de başlamıştır. Bu sistem ile çalışan yaklaşık 60 iş kolu 

mevcuttur. 

Bunlar arasında, Otomobil Kiralama, Otomobil Servis Ürünleri, İş Yardım Servisleri, İş Araçları, Giyim ve 

Ayakkabı, Yapı Dekorasyon, Bilgisayar, Kozmetik, Perakende Şatış Mağazaları, Eğitim, Yiyecek, Sağlık 
Ürünleri, Ev Aletleri, Kuru Temizleme, Fast-Food, Otelcilik ve Lokanta vb. sektörler bulunmaktadır. 

Özellikle hizmet sektöründe çeşitlendirme hızla artmaktadır. Lügat manası "imtiyaz" olan Franchise, 
İngilizce bir kelimedir. Fransızca "Affanchir" olan franchise sözcüğünden "Franchising İmtiyaz Verme" 

kelimesi türetilmiştir. 

Franchisor; ürüne, hizmete veya bilgi birikimine ve bunlara ait denenmiş, kalitesi kanıtlanmış ve başarılı 

bir markaya, isme sahip ve bunların satış dağıtım veya işletme hakkını belirli bir bedel karşılığı veren 
taraftır. Franchisor, kendisi ve bireysel Franchisee'lerinden oluşan franchising sisteminin kurucusu ve uzun 

vadeli koruyucusudur. Franchisee; doğrudan veya dolaylı bir malı bedel karşılığında Franchisor'un ticari 
adını ve/veya hizmet markasını, know-how'ını iş görme ve teknik yöntemlerini, sistemini ve diğer sınai 

ve/veya fikri mülkiye haklarını kullanma hak ve zorunluluğunu, taraflar arasında bu amaçla yapılan yazılı 

Franchise Anlaşması süresi ve kapsamı içinde devamlı olarak alacağı ticari ve teknik destek ile üstlenir. 
Franchisee'nin Franchisor'a ödediği bedel; isim, marka veya sistemi kullanma hakkı karşılığında ödenen bir 

başlangıç ücreti "Franchisee Fee"den ve yıllık ciro ve kardan, anlaşmada belirlenen oranlarda, yüzde 
olarak ödenen ücretlerden "Royalty"den oluşur. 

Franchising sisteminin franchisee açısından yararları: 

         Marka ile birlikte Ulusal veya Uluslararası standarda ve kaliteye sahip olunmaktadır. 

         Tanınmış markaların sağladığı sürekli müşteri ve iş yapma imkanı doğmaktadır. 

         Franchise veren işletme Franchisee'ye eğitim hizmetleri ve uzman personel desteği 

sağlanmaktadır. 

         Kaliteli personel bulma, işe alma ve yetiştirme konularında franchise veren işletmenin 

tekniklerinden yararlanılmaktadır. 

         Mali, ticari ve personel konularında sağlanan destekle, teknik işlevlere ağırlık verilip başarı şansı 

arttırılmaktadır. 

         Franchisor ile ortak hareket edilerek küçük işletmelerin karşılaşacakları risk ve işletmecilik 

sorunları minimize edilmektedir. 

         Franchise veren işletmenin mali ve hukuk danışmanlarından yararlanılmaktadır. 

         Franchisor'ın sürekli olarak yaptığı araştırma ve geliştirme çabalarından yararlanılmaktadır. 

         İşletmenin kuruluş aşamasında ve kuruluş yerinin seçiminde bilimsel tekniklerin kullanılması 

mümkün olmaktadır. 

         Kuruluş aşamasında leasing vb. kaynaklardan finansal destek sağlanması mümkün olmaktadır. 

         Reklam ve tanıtma giderlerinden tasarruf sağlanmaktadır. 

         Franchising sistemi, girişimcinin yalnızlığını ortadan kaldırarak, kendi işini kurmanın getirdiği 

riskleri azaltmaktadır. 

         Franchisor'a yapılan ödemeler, başlangıçta, yeni bir işin ön yatırımından daha fazla olmasına 

rağmen, denenmemiş bir iş için yapılacak hata bedellerinin toplamından azdır. 



         İşletmeler için standart yönetim, muhasebe, satış ve stoklama fonksiyonları mümkün 

olmaktadır. 
Franchising hakkında daha detaylı bilgiler için aşağıdaki linke tıklayınız 

http://www.ufrad.org/Franchise.aspx 
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