
avantajlar sunuyor. Yemeksepeti internet sayfaları 
dışında tüm akıllı telefonlarla uyumlu mobil web 
sayfaları, iPhone, Android, Windows Phone, 
Blackberry ve Nokia uygulamalarıyla mobil cihazlar 
üzerinden de sipariş kabul ediyor. Bu kanallara 
alternatif olarak Facebook uygulaması ve akıllı 
TV’ler üzerinden de Yemeksepeti’ne sipariş 
verilebiliyor. 
 
En son gelişmeler                                                                                                                       
Hızlı büyüme grafiği ve sağlıklı finansal tabloları 
sayesinde uzun süredir birçok yatırımcının ilgisini 
çeken Yemeksepeti, 2012 yılında dünyanın en 
büyük 10 yatırım fonu arasında bulunan General 
Atlantic’i iş ortağı olarak seçti ve General Atlantic 
yaptığı yatırımın ardından Yemeksepeti’nin azınlık 
hissedarı oldu. Yatırım turunda General Atlantic’in 
yanı sıra Endeavor Catalyst fonu da yer aldı. Bu 
yatırımlarla sağlanan kaynak sayesinde, hem yeni 
ülkelere giriş yatırımları destekleniyor hem de 
yurt içinde hayata geçirilen dikey projelere destek 
veriliyor.
 Yemeksepeti’nin yeni dikey projelerinden biri 
olan Lokum.com, Türkiye’nin her yöresinin en 
özel ürünlerini gurme, gezgin ve yazar Mehmet 
Yaşin rehberliğinde, ait oldukları bölgelerden 
temin ederek, ilk günkü tazeliğinde kullanıcılarına 

ulaştırıyor. Lokum.com’un 
kullanıcılarına sunduğu en 
önemli avantajlardan biri de 
farklı yörelere ait siparişlerin 
bir araya getirilerek tek 
kargo ile gönderilmesi.
   Kullanıcılarına sipariş ettikleri 
tüm yöresel tatların aynı 
anda ulaşmasını sağlayan 
bu sistemde, üreticilerden 
gelen ürünlerin tek merkezde 
kalite kontrolleri yapılıyor 
ve ardından özel olarak 
paketlenerek tek bir koli içinde 
gönderiliyor. 
   Papyon.com ise, dışarıda 
yeme içmeye ilişkin ihtiyaç 
duyulan herşeyi bir arada 
sunan bir proje olarak hayata 
geçti. Papyon.com üzerinden, 
şehrin en popüler ve en seçkin 
yeme içme mekanlarının 
menülerine, fotoğraflarına ve 
güncel bilgilerine ulaşılabildiği 
gibi online olarak rezervasyon 
da yapılabiliyor. Akşamüstü 
çayından iş yemeğine, 
düğünden evlenme teklifine 
kadar mekanları onlarca farklı 
ambiyansa göre filtrelemeyi 
sağlayan Papyon.com’da 
ayrıca fiyat, semt, mutfak 
gibi filtreleme seçenekleri 
de bulunuyor. Bu sayede 
mekan bulmak son derece 
kolaylaşırken; sadece birkaç 
adımda internet üzerinden 
rezervasyon yapmak da 
mümkün olabiliyor.  
Papyon.com’un en 

önemli özelliklerinden biri de kullanıcıların 
kalabalık gruplarla organizasyon yaparken 
işlerini kolaylaştırması. Kullanıcılar Papyon.com 
üzerinden seçtikleri mekanlarda online olarak 
etkinlik oluşturabiliyor ve bu etkinliğe e-posta 
ile arkadaşlarını davet edebiliyorlar. Kullanıcılar 
dilerlerse mekan seçimlerini diğer Papyon.com 
üyelerinin verdiği puanlara, yaptığı yorumlara 
veya uzmanların favori tercihlerine göre de 
şekillendirebiliyorlar. 
 Yalnızca B2C değil, B2B dikey projeler üzerinde 
de çalışmaya başlayan Yemeksepeti, 2012 yılı içinde 
yalnızca Yemeksepeti üyesi restoranlara, restoran 
sarf ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik özel alışveriş 
sitesi irmik.com’u da yayına aldı. Irmik.com’da gıda 
ürünleri, restoranlar için gerekli aksesuar, mutfak 
gereçleri, paket servis, cam malzemeler, mobilya ve 
tekstil ürünleri gibi restoranların ihtiyaç duyabileceği 
geniş yelpazedeki ürünler satışa sunuluyor. Irmik.
com, restoranları hedefleyen üreticiler için de hem 
yeni ürünlerini tanıtmak hem de yeni restoran 
kazanmak için bir pazar yeri görevi üstleniyor. 
Yemeksepeti iş ortağı olan restoranlara ihtiyaç 
duydukları ürünleri ve hizmetleri uygun fiyata 
sunabilmek ve herhangi bir yere gitmelerine gerek 
duymadan kapılarına kadar ulaştırmayı amaçlayan 
proje, bu şekilde iş ortaklarının sadece iş hacimlerini 

büyütmek değil karlılıklarına da destek olmayı 
hedefliyor. 
 
Promosyon                                                                                                                         
Kullanıcı nezdinde bir “Lovemark” olmayı öncelikle 
kullanıcı hizmetlerinde sunduğu kaliteli servisle 
sağlamaya çalışan Yemeksepeti, bu doğrultuda son 
dönemlere kadar yalnızca ağızdan ağıza pazarlama, 
yani kullanıcıların çevrelerine tavsiyesi ile büyüdü. 
Kullanıcılarına yıl boyu süren binlerce promosyon, 
Yemeksepeti’ne özel menüler, dönemsel 
kampanyalar gibi fırsatlar sunan Yemeksepeti, 
2008 yılında sesini daha büyük kitlelere duyurmaya 
başladı. Bu dönemde yaptığı radyo ve dergi ilanları 
ile kullanıcılarıyla samimi bir dilde iletişim kurmayı 
seçen marka, bu kampanyalarla aldığı sayısız 
ödülden sonra 2012 yılında da ilk kez TV reklamı 
yaparak marka bilinirliğini artırdı. 
 
Marka değerleri                                                                                                                      
Temelde kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmayı 
hedefleyen Yemeksepeti, kullanıcılarının istedikleri 
yerde en hızlı, en doğru ve en uygun şartlarda 
sipariş vermelerini sağlamak için çalışıyor. Büyük 
restoran zincirlerinin yanında, küçük işletmelere 
de aynı pazarlama imkanlarını sunan Yemeksepeti, 
bu şekilde hem geleneksel Türk lezzetlerinin 
daha geniş kitlelere ulaşmalarını sağlamak hem 
de kullanıcılarının farklı seçeneklere ulaşmasını 
kolaylaştırıp Türk mutfağının çeşitliliğini onlara 
sunmayı hedefliyor. Yemek denince akla gelen 
ilk marka olmayı hedefleyen Yemeksepeti kullanıcı 
memnuniyetini artırmak ve onların yemek ile 
ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek için en ileri 
teknolojileri kullanarak yeni projeler üzerinde 
çalışıyor. 
 
www.yemeksepeti.com

Pazar
Yemeksepeti, Türkiye’de sadece online yemek 
siparişi pazarının değil, aynı zamanda ülkenin ilk 
internet girişimlerinden biri olarak 2001 yılında 
kuruldu. Geçtiğimiz 12 yıl içinde online yemek 
siparişi sektörünü yaratırken, ülkemizdeki eve 
sipariş kültürünün gelişmesine katkıda bulunarak 
kullanıcıların ve restoranların hayatını kolaylaştırmayı 
hedefledi.
 Pazar tanımında Türkiye’yi değil tüm dünyadaki 
online sipariş sektörünü alan Yemeksepeti, üç 
ülkede devam eden operasyonuyla global pazarda 
lider olmayı hedefliyor. 
 
Başarılar                                                                                                                                    
Kendi yarattığı pazarda lider durumunda olan 
Yemeksepeti, 2010 ve 2011 yıllarında %50, 
2012 yılında %60 oranında büyüyerek dinamik 
bir büyüme süreci yakaladı. Ayrıca 2012 yılında 
kendi pazarı dışında diğer dikey iş kollarına da giriş 
yaparak, internette tek bir proje ile tanınan şirket 
olmaktan çıkıp, dijital dünyada yemek denince akla 
gelen tek marka olma yolunda sağlam adımlarla 
ilerliyor. 
 2013 Ocak ayı itibarıyla günde aldığı ortalama 

55 bin siparişle her gün yaklaşık 150 bin kişiye 
hizmet veren Yemeksepeti, 2010 yılında hayata 
geçirdiği Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’da 
servis veren projesi Foodonclick.com ile 30 bin 
porsiyon yemek siparişi alıyor. Yemeksepeti 
internet sayfaları dışında mobil web sayfaları, 
iPhone, Android, Windows Phone, Blackberry ve 
Nokia uygulamalarıyla mobil cihazlar üzerinden de 
sipariş alıyor. Yemeksepeti’nin, siparişlerinin yaklaşık 
%23’ü mobil kanallar üzerinden veriliyor ve mobil-
ticaret pazarında da önemli bir oyuncu konumunda 
bulunuyor. Ayrıca Ocak 2013 itibarıyla Türkiye’deki 
aktif her beş iPhone’dan ikisinde Yemeksepeti 
uygulaması yer alıyor. 
 Online olduğu 2001 yılından beri sayısız Altın 
Örümcek, Felis, Effie, Kırmızı ve Kristal Elma 
ödülü alan Yemeksepeti; Eurowards, World 
SummitAward, Croquette gibi birçok uluslararası 
ödülle de başarısını kutladı. 2012 yılında, 
kullanıcıların doğum günlerinde isimlerine özel 
çekilmiş ve tamamında Yemeksepeti ekibinin rol 
aldığı videolarla kutlama yaptıkları “İyi ki Doydun” 
projesiyle “Mediacat Felis Reklam Ödülleri”nde 
“En İyi Doğrudan Pazarlama Medya Kullanımı” 
ve “E-ticaret, Perakende” kategorilerinde ödül 
kazandı. Ayrıca 2012 yılında yayınladığı ilk TV 
reklamı “Kuryeler” ile reklam dünyasının en 
prestijli ödüllerinden “Kristal Elma Türkiye Reklam 
Ödülleri” yarışmasında “Perakende Satış-e-Ticaret”  
kategorisinde Kristal Elma ödülüne layık görüldü.
 
Tarihçe                                                                                                                                 
Ülkemizin ilk ve en büyük online yemek siparişi 
sitesi olan Yemeksepeti, 2001 yılında Nevzat 
Aydın, Melih Ödemiş, Cem Nüfusi ve Gökhan 
Akan tarafından kuruldu. Bugün itibarıyla 
Yemeksepeti, 250’den fazla çalışanıyla, 47 ilde 
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 7 bin 500 
restoranla hizmet veriyor. Ayrıca Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika Bölgesi’nde de yayılmayı hedefleyen 
Yemeksepeti, bu pazara Foodonclick.com markası 
ile giriş yapmış bulunuyor. 
 Birleşik Arap Emirlikleri’nde Abu Dhabi, Dubai 
ve Sharjah’ta, hizmet veren şirket, 2012 yılı itibarıyla 
Umman’ın başkenti Muskat’ta da hizmet vermeye 
başladı. Ayrıca 2012 yılında hayata geçen dikey 
projeleri; Irmik.com, Papyon.com ve Lokum.com 
ile bir şemsiye marka haline gelen Yemeksepeti, 
Papyon.com markası ile internetten restoran 
rezervasyon sistemi hizmeti sunarken; Lokum.com 
markası altında da Anadolu’nun otantik lezzetlerini 
kullanıcılarına ulaştırıyor. Restoran ihtiyaçlarına 

yönelik bir özel alışveriş sitesi olan Irmik.com ise 
Yemeksepeti’nin ilk B2B projesi olma özelliğini 
taşıyor.
 
Ürün                                                                                                                                   
İnternetten yemek siparişi konseptini ülkemize 
getiren Yemeksepeti, herkesin heryerden 
istediği yemeği kolayca sipariş edilebilmesi için 
basit ve güvenli bir sistem olarak tasarlandı. 
Kullanıcıların Yemeksepeti üzerinden, herhangi 
bir kredi kartı bilgisi girmeden verdikleri siparişler, 
Yemeksepeti’nin geliştirdiği restoranlara özel, 
birden farklı sistemle, birkaç saniye içinde otomatik 

olarak üye iş yerlerine iletiliyor ve teslimat sırasında 
kapıda ödeme alınıyor. Sipariş esnasında ya da 
sonrasında yaşanabilecek sorunlar için çağrı merkezi 
ekibinin yanı sıra online canlı yardım hizmetiyle 
de destek verilerek, müşteri memnuniyetinin 
her zaman en üst düzeyde olmasına çalışılıyor. 
Böylece alınan sipariş, en doğru ve en hızlı şekilde 
restoranlara aktarılırken, Yemeksepeti, olası 
aksiliklerin çözümünü de kullanıcılara sağlıyor. 
 Kullanıcıların Yemeksepeti üzerinden hizmet veren 
7 bin 500 restoranı, puanlama ve yorumlama gibi 
özelliklere ek olarak, yıl boyunca Yemeksepeti’ne 
özel menü ve promosyonlarla da kullanıcılara 
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Yemeksepeti
›	Yemeksepeti açıldığı günden bugüne kadar 
 59 milyon sipariş iletti.

›	Yemeksepeti sadece yalnız yaşayanların
 tercihi değil: Verilen her siparişte yaklaşık 
 2.7 kişilik yemek siparişi veriliyor.

›	Yemeksepeti sadece 2012 yılında verilen
 siparişlerde, sağladığı promosyonlarla
 kullanıcılarına 100 milyon TL’den fazla  
 indirim sağladı. 

›	Yemeksepeti uygulaması 780 bin kez
 indirildi. Bu rakam Türkiye pazarındaki akıllı
 telefonların %10’undan fazlasına denk geliyor.


