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Yemeksepeti iPhone ile mobil platformda 

y e m e k  s i p a r i ş i

Valensas’ın İnternet’ten yemek siparişi 
verenler için geliştirdiği projeyi kullananlar, 
istedikleri tarih ve saate sipariş verip siparişi 
beklemeden alabiliyorlar. Proje Dubai ve 
Rusya’da da faaliyete geçiriliyor.

Türkiye’deki  teknoparklarda 2011’de geliştirip bilişim 
sektöründe uygulamaya konulan “ödüllü/başarılı” projeleri 
tanıtmayı amaçladığımız “Dosya” sayfalarımıza, Valensas 
Teknoloji Hizmetleri A.Ş. kurucuları Akın İdil ve Bilge Algül, 

Yemeksepeti iPhone Projesi’ni tanıtarak katıldı.  
Mobil teknolojiler, sistem entegrasyonu, middleware ve framework 
yazılımlarda uzmanlaşan Valensas Teknoloji Hizmetleri A.Ş, 2005 
yılında kuruldu. Apple platformu üzerinde iPhone, iPad uygulamaları, 
Podcast, Digital Signage ve Audio - Video Streaming, çözümleri 
geliştiren firma, Türkiye’de; İstanbul Maslak Merkez, İTÜ Arı 2 
Teknokent, yurtdışında ise Amerika NY ofisinde faaliyet 
gösteriyor. Şirketin ilgi alanları şöyle sıralanıyor:
Bilgi ve eğlence servisleri, Chat ve mesajlaşma 
servisleri, İki yönlü mesajlaşma servisleri, Konum 
tabanlı servisler, Mobil internet servisleri, Mobil 
oyun, Mobil eğitim ve bilgilendirme servisleri.
Özellikle iPhone ve iPad uygulamaları alanındaki 
deneyimi bünyesindeki uzman yazılımcılarıyla 
tanınıyor. Sahibinden.com, Yemeksepeti.com gibi 
e-ticaret sitelerini iPhone ve iPad uygulamalarını 
hazırlayan Valensas’ın referansları arasında 
Turkcell, Akbank, Yapı Kredi, Borusan, Şehir 
Üniversitesi gibi firmalar bulunuyor.
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Yemeksepeti iPhone Projesi, Apple mobil cihazlarındaki (iPhone ve iPod 
Touch) Safari web tarayıcısı üzerinden yemek siparişi veren müşteri 
sayısındaki hızlı artış nedeniyle 2008’de start alan bir proje. Proje, 
Microsoft ürünlerinin kullanıldığı web altyapı değişiklikleri ile paralel 
yürütülerek gerekli entegrasyon çalışmalarının ardından hayata geçirildi. 
Valensas’ta proje sürecinde 5 kişilik bir ekip yer aldı. Yemeksepeti 
uygulaması ile Valensas, geçen yıl Turkcell Partner Programı En Başarılı 
Ürün ve Servis Ödülleri’nde En Başarılı Mobil Uygulama kategorisinde 
birinci seçildi. 
Kullanıcılar iPhone ve iPod Touch cihazlarının bilgisayara göre nispeten 
daha küçük ekranı üzerinden bile web sayfasına bağlanarak siparişlerin 
toplandığı bir sistemdeydi. Dolayısıyla müşteri memnuniyetini arttırmak, 
daha kolay ve hızlı sipariş vermelerine imkân vermek ve daha iyi bir 
kullanıcı tecrübesi için iOS (iPhone OS) tabanlı bir uygulama yazmak ihtiyaç 
haline geldi.
Uygulamada hem iPhone ve iPod Touch kullanıcıları hem de web 
sitesindeki kullanıcı yemek arama alışkanlıkları göz önüne alınarak 
arayüzler tasarlandı. Örneğin cihaz sallandığında rastlantısal restoran 
seçme ya da hızlı sipariş verebilmek için filtrelemeler konuldu. Bunu 
yaparken Yemeksepeti görsel kimliği mobil platforma en uygun şekilde 
uygulandı.  Ayrıca iPhone ve iPod Touch cihazlarının hayatımıza kattığı ve 
sadece bu cihazlarda uygulayabileceğiniz yeni teknolojilerden yararlanıldı. 

Böylece ürünün sadece mobile taşınması 
değil farklı bir kullanıcı deneyimi 
yaşatması da sağlandı.
Son kullanıcı tarafında uygulamanın 
katkıları daha net anlaşılıyor. App Store 
üzerindeki yorumlardan kullanım sıklığı ve 
yararlarına dair bilgiler alınabiliyor. Yoğun 
olarak Yemeksepeti kullanan kişiler, eve 
giderken istedikleri tarih ve saate sipariş 
verebiliyor ve böylece eve vardıklarında 
siparişini beklemeden alabiliyor. 
Uygulamanın arayüzündeki kullanım 
kolaylığı sayesinde daha önceki bir siparişi 
tekrarlayarak sadece 5 dokunuşla sipariş 
sürecini tamamlayabiliyor. Aynı şekilde 
sipariş ile ilgili herhangi bir ekstra talep 
veya şikayet olması durumunda ise 
yine uygulamada yer alan Canlı Yardım 
arayüzünü kullanarak müşteri temsilcisi 
ile birebir yazışabiliyor. Bütün bu kullanım 
kolaylıkları da uygulamayı vazgeçilmez 
hale getiriyor.

200 bini aşkın hesap, Yemeksepeti 
iOS uygulamasını indirdi

Proje hayata geçirildiğinde tüm yemek 
siparişlerinin yüzde 3’ü iOS tabanlı cihazlar 
üzerinden gelirken bugün bu oran yüzde 
10’nun üzerine çıktı. Bu rakamlar da 
uygulamanın ne kadar sık kullanıldığını 
ve başarısını gösteriyor. Şu anda 200 
binin üzerinde farklı hesap, Yemeksepeti 
iOS uygulamasını indirmiş durumda. 
Her bir hesabın birden fazla cihaza sahip 
olabileceği düşünülürse bu rakam 350 bin 
üzerinde cihazın kullanımına denk geliyor.
Projenin ilk fazının tamamlanması ve 
AppStore’da yayınlanmasının ardından 
aylık hizmet sözleşmesi ile geliştirmelere 
ve uygulamaya hem yeni özellikler 

katmaya devam ediliyor hem de iPad 
gibi yeni cihazlar için de olan sürümler 
hazırlanıyor.
Projenin yurtiçindeki başarısının ardından 
yurtdışında da faaliyete geçmesi ile 
birlikte önce Dubai için Foodonclick 
isminde İngilizce ve o bölgeye özel sürümü 
yayınlandı. Yakın bir zamanda ise Rusya’da 
Izrestoran ismi altında hizmet veren 
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Yenilikçi projelerde temel sıkıntıların başında istihdam geliyor

“İnovasyon projelerinin geliştirilip uluslar arası arenada pay alabilmesinin önündeki 
engeller nelerdir? Bu engellerin kalkması için neler yapılmalı?  Çözüm önerileriniz, 
Hükümet’ten beklentileriniz nelerdir? Bu alanda farkındalık yaratmak adına neler 
yapılabilir? Sizce, ülkemizin gelecekte bu konuda dünyaya öncülük yapacağı fırsatlar 
var mı? Bunları açıklayabilir misiniz?” şeklindeki soruya ise İdil ve Algül şöyle 
yanıtlıyor:
Ülkemizde inovasyonun tanımından farklı algılandığını düşünüyoruz. Yenilikçi 
projelerde temel sıkıntılar her zaman dile getiriliyor. Bunların başında istihdam 
geliyor. Uzman bir ekibin proje ile ilgili temini ve eğitimi, inovasyon için en 
büyük sorun. Ayrıca bütün bu süreç, ekonomik olarak da desteklenmeli. 
Destek programları ile ilgili olan süreçlerin daha iyi anlatılması 
ve danışmanlar ile yeni kuruluşlara bu konuda ücretsiz destek 
sunulması ciddi yarar sağlayacak. Bu konularda tecrübesiz 
olan kişi ve kuruluşların başvurularının eksiklik, hata ve doğru 
ifade edilememesi nedeni ile reddedilmesi de kaçınılmaz 
oluyor. Hükümetin, Avrupa Birliği ve benzeri organizasyonlara 
projelerin tanıtımı ve katılımının yanı sıra danışman desteğini 
de sağlaması önem taşıyor.
Ülkemizde sosyal medya konusundaki bilinç, diğer 
ülkelerinde önünde. Hem kullanım olarak hem de 
adaptasyonda sosyal mecralara çok hızlı yanıt veriyoruz. 
Bu bir fırsat olarak görülebilir. İnsana dokunan projeler 
ve aktif kullanılan mecralar, hem bir fırsat hem de iyi bir 
şirket satışı senaryosuna dönüşme potansiyeline sahip. 
İnovasyonun bu konuda ilerlemesi, başarı sürecini yerel 
mecrada ve uluslararası mecrada hızlandıracağına 
inanıyoruz.

Yemeksepeti’nin mobil sürümü de Rusça desteği ile yayınlanıyor.
Uygulamanın tasarım çalışmalarında diğer birçok uygulamamızda 
da işbirliği yaptığımız Lemonat ile beraber çalışıldı. Proje tamamen 
Valensas öz kaynaklarıyla dış kaynak kullanılmadan gerçekleştirildi ve 
herhangi bir destek ya da sponsorluk kullanılmadı.
Valensas firmasının kurucuları İdil ve Algül, Yemeksepeti’nin hem içeriği 
hem de hizmeti ve kullanım kolaylığı nedeniyle inovasyon kavramını 
tanımlayan bir proje olduğunu vurguluyor. Ülkemizin “İnovasyon” 
alandaki mevcut durumu ve eksiklikleri konusundaki görüşlerini 
sorduğumuz İdil ve Algül, ülkemizde inovasyonun tanımından farklı 
algılandığını düşünüyor.
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