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Restoran Zincirlerinde Büyümenin Güçlü Yolu 
 
Halka arz şirketler için kaynak yaratma, şeffaflık sağlama, kurumsallaşma ve daha birçok sebep nedeniyle 
önemli bir stratejik tercih olarak değerlendirilmektedir. Son dönemde halka arzı tercih eden önemli bir iş 
kolunun restoran şirketleri olduğu gözlemlenmektedir.  
 
Özellikle ABD merkezli şirketlerin halka arz süreçleri gazetelerin ekonomi ve finans sayfalarını bir hayli 
meşgul etmiş, halka arz hikâyelerinden bazıları karşımıza adet birer başarı hikâyesi olarak çıkmıştır. 
Türkiye’de ise bu konuda önemli bir boşluğun varlığından söz etmek mümkündür. Ülkemizde halka arz 
olmuş şirket sayısının genel olarak azlığının ve restoran zinciri yöneticilerinin halka arzı henüz bir ihtiyaç 
olarak değerlendirmemesi bu durumun başlıca sebepleri olarak gösterilebilir. 
 
Halka Arz Edilmiş Amerikan Restoranları ve Restoran Zincirleri 
 
Son yıllarda yavaşlayan küresel ekonomi ve krizden yavaşça kurtulmaya çalışan küresel piyasa 
koşullarına rağmen restoran firmaları ciddi büyüme rakamları yakalayarak yatırımcıların dikkatini üzerine 
çekmektedir. Bu durumda ise restoran şirketleri yöneticileri yaratılacak kaynakla borçlarını 
azaltma/kapama, restoran sayılarını ve bulundukları pazar sayısını artırma ve en önemlisi medyanın 
ilgisini çekmenin ortak paydası olan halka arz yolunu tercih etmektedirler. 
 

 
 
Piyasa değerine göre sıraladığımız Amerika merkezli restoran şirketleri listesinde ilk 20 sıra yukarıdaki gibi 
oluşmuştur. Tahmin edileceği üzere 90 milyar doları geçen piyasa değeri ile McDonald’s ve yaklaşık 82 
milyar dolarlık piyasa değeriyle Starbucks listenin ilk 2 sırasında yer almaktadır. 
 
Listedeki diğer firmaların toplam piyasa değeri ise yaklaşık 100 milyar dolar olarak hesaplanmaktadır. 
Yalnızca bu istatistik bile McDonald’s ve Starbucks şirketlerinin ne denli büyük organizasyonlar olduğunu 
anlamak için yeterlidir. 
 
 
 

Şirket İsmi Piyasa 
Değeri Şirket Değeri Brüt Hasılat EBITDA EBIT

1 McDonald's Corp 91.148 105.051 27.441 9.589 7.944
2 Starbucks Corp 81.943 82.666 16.448 3.541 2.793
3 Yum! Brands Inc 35.255 38.082 13.279 3.210 2.471
4 Chipotle Mexican Grill Inc 22.800 21.921 4.108 828 718
5 Darden Restaurants Inc 8.991 9.923 6.764 751 430
6 Domino's Pizza Inc 5.986 7.487 1.994 380 344
7 Cracker Barrel Old Country Store Inc 3.575 3.772 2.684 276 208
8 Jack in the Box Inc 2.919 3.559 1.484 272 181
9 Papa John's International Inc 2.737 2.970 1.598 159 120

10 Wendys Co 2.668 3.868 2.061 393 233
11 Bloomin' Brands Inc 2.566 3.783 4.443 383 192
12 Shake Shack Inc 1.786 1.724 119 15 9
13 DineEquity Inc 1.779 3.124 655 252 217
14 Dave & Buster's Entertainment Inc 1.536 1.875 747 145 74
15 Sonic Corp 1.439 1.882 552 142 99
16 Popeyes Louisiana Kitchen Inc 1.309 1.409 236 75 66
17 Red Robin Gourmet Burgers Inc 1.143 1.265 1.146 118 54
18 Habit Restaurants Inc 659 666 175 17 9
19 Zoe's Kitchen Inc 650 653 172 6 -5
20 El Pollo Loco Holdings Inc 480 610 345 60 48
*Değerler milyon USD olarak gösterilmiştir.
*Kaynak: Reuters
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Türkiye’deki Restoran Şirketleri 
 
Türkiye’de halka açık restoran şirketi olarak sınıflandırabileceğimiz tek firma ise Etiler Gıda ve Ticari 
Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak karşımıza çıkmaktadır. “Etiler Marmaris” markası altında büfecilik 
faaliyetlerini sürdüren şirket 2012 yılının Temmuz ayında sermayesinin %33,3 oranındaki 2,5 milyon TL’lik 
kısmını halka arz etmiştir. 2014 sonu itibari ile 51 şubesi bulunan Etiler Marmaris’in yılsonu hasılatı ise 
yaklaşık 2 milyon TL’dir (*Kaynak: Etiler Marmaris 31.12.2014 Faaliyet Raporu). 
 
Amerika’da 80’den fazla restoran şirketi halka açılmayı tercih ederken Türkiye’de bu sayı neden 
sadece 1’dir?  
 
Bu soruyu yanıtlamanın en kolay yolu ise dünyadaki halka açık restoran şirketlerinin faaliyet raporlarında 
belirttikleri ortak riskleri incelemektir. Bu kaynaklardan derlediğimiz temel sebepler ise şöyle özetlenebilir: 

• Vizyon: Restoran şirketlerinin kendi mottolarını da içinde barındıran gelecekle ilgili güçlü kararları 
vardır. 

• Öncülük: Sektör içinde rakiplerinden farklı bir ürün, hizmet, konsept, anlayış, bakış açısı, vb. 
sahibidir. 

• Takipçi: Makroekonomik, demografik ve sektörel gelişmeleri yakından takip eder, değişen 
dinamiklere göre pozisyon almayı bilir. 

• Lider: Rakiplerini takip etmek yerine kendi inovatif çözümleriyle lider bir oyuncudur. 
• Rekabetçi: Kendine has, çağdaş ve sorumluluk sahibi dizaynlara sahiptir. 
• Özel bir işveren: Çalışanlarına sahip çıkan, onların gelişimi için imkân ve zaman sağlayan bir aile 

ortamı vardır. 
• Müşteri memnuniyeti: Hizmet ettiği insanların sadece restoranda geçirdikleri zamana 

yoğunlaşmaz, sosyal medya üzerinden ve diğer çeşitli aktivitelerle müşterilerine hitap etmeye 
devam eder. 

• Yatırımcı: Açılacağı yeni lokasyonları belirlemek adına ayrıntılı çalışmalar hazırlar ve hazırlatır. 
Yeni coğrafyalarda veya hali hazırda bulunduğu lokasyonlarda genişlemek için seçici ve sakin 
davranır. Hitap ettiği müşteri profilini anlamak için sürekli araştırmalar yapar, hedef kitlesini yarı 
yolda bırakmaz. 

• Kuralcı: Belirlenen finansal ve sosyal kuralların bütün lokasyonları ve unsurları kapsayacak 
şekilde uygulanmasını sağlar. 

• Operasyonel etkenleri etkili kullanır: 
o Kaynak kullanımı ve tedarikçi ilişkileri 
o Dağıtım kanalları 
o Gıda güvenliği ve kalite standartları 
o Yönetim bilgi sistemleri 
o Entelektüel mülkiyet 
o Yasal yükümlülükler ve çevre duyarlılığı 
o Mevsimsellik 
o İstihdam ve işçiler 

• Risk analizlerini iyi yapar: 
o Yeni lokasyon seçimlerini süratli biçimde yapma ve operasyonları planlı olarak genişletme 
o Zedelenmiş bir reputasyonun olası kötü etkilerinin farkında olma 
o Gıda güvenliğini sağlama ve besinsel hastalıkların önlenmesi için çalışma 
o Tedarikte yaşanabilecek sıkıntıları göz önünde bulundurma 
o Dağıtım kanallarını açık ve işler tutma 
o Ana tedarik ve dağıtımcılara bağımlı kalmama 
o Entelektüel mülkiyetin güvenliğini en üst düzeyde tutma 
o Katı rekabet koşullarının sonuçlarına hazırlıklı olma 
o Yerel olarak genişlemenin mağazalardaki karlılığı düşürmesine engel olma 
o Yeni lokasyonlardaki bütçelerin gerçekleşmemesi 
o Ana ürün gruplarına olan talebin belirli bir düzeyin altına düşmemesini sağlama 
o Sağlıklı büyümenin sağlanması, büyümenin kontrollü ve planlı yapılması 

 



 
 

3 
 

o Yatırım harcamaları için ayrılacak bütçenin büyüme ile artacağını hesaplama 
o Kiralama, patent hakları ve diğer yasal konularda yaşanabilecek sorunlara karşı hazırlıklı 

olma 
o Kurucu ve vizyon sahibi tecrübeli yönetim kadrolarının korunması, yeni yönetim kurulu 

üyelerinin gerekli yönetici profiline uygunluğunu değerlendirme 
o Kaliteli işgücünü bulma, yetiştirme ve “aile” bünyesinde tutma becerisi 
o İşçilik giderlerinde dış faktörlerden kaynaklanabilecek ani değişikliklere karşı hazırlıklı 

olma 
o Gıda ve emtia fiyatlarındaki beklenmedik artışlara karşı hazırlıklı olma 
o Sağlık giderleri ve diğer ani giderler konusunda hassasiyet 
o Yasalardaki değişiklikler ve maliyetli uyum süreçleri 

 
Risk konusunda restoran şirketlerinin dikkat etmesi gereken daha birçok maddeden bahsetmek 
mümkündür. Asıl dikkat edilmesi gereken nokta ise şirketlerin halka arz konusunda yapacakları 
değerlendirmelerin etraflıca olması gerekliliğidir. Stratejik planlar, büyüme hedefleri ve bütçeleme 
çalışmaları yapılırken, şirket yönetimleri bir yandan vizyonlarına paralel adımlara yönelik kısa vadeli 
kararlar alırken bir yandan da uzun vadeli ajandalarını göz ardı etmemelidirler. 
 
Son olarak değinilmesi gereken konu ise değerleme metrikleridir. Finans dünyasında sıklıkla başvurulan 
çarpan analizi yöntemine göre ortalama EBIT, EBITDA ve ciro çarpanları kullanılarak şirket değeri 
hesaplanabilir. 
 

 
 
 
 

Şirket İsmi
Şirket 

Değeri / 
Satışlar

Şirket 
Değeri / 
EBITDA

Şirket 
Değeri / 

EBIT

EBITDA 
marjı (%)

1 McDonald's Corp 3,83 10,96 13,22 35%
2 Starbucks Corp 5,03 23,35 29,60 22%
3 Yum! Brands Inc 5,34 26,47 30,54 20%
4 Chipotle Mexican Grill Inc 2,87 11,86 15,41 24%
5 Darden Restaurants Inc 1,47 13,21 23,08 11%
6 Domino's Pizza Inc 3,76 19,70 21,75 19%
7 Cracker Barrel Old Country Store Inc 1,88 9,83 16,57 19%
8 Jack in the Box Inc 1,41 13,67 18,10 10%
9 Papa John's International Inc 2,40 13,08 19,69 18%

10 Wendys Co 0,85 9,88 19,71 9%
11 Bloomin' Brands Inc 3,41 13,26 19,05 26%
12 Shake Shack Inc - - - 13%
13 DineEquity Inc 1,10 10,71 23,63 10%
14 Dave & Buster's Entertainment Inc 3,80 12,96 25,39 3%
15 Sonic Corp 2,51 12,96 25,39 19%
16 Popeyes Louisiana Kitchen Inc 1,86 18,62 24,85 10%
17 Red Robin Gourmet Burgers Inc 4,77 12,40 14,39 38%
18 Habit Restaurants Inc 3,81 38,31 74,77 10%
19 Zoe's Kitchen Inc 5,98 18,87 21,35 32%
20 El Pollo Loco Holdings Inc 1,77 10,19 12,62 17%
Ortalama 3,04 15,80 23,64 18%
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Piyasa Değeri en yüksek 20 işletme arasından Şirket Değeri’nin EBITDA ve Satışlara göre oranı 
Ortalamanın üstünde olan restoran işletmelerine bakıldığında 10 tanesinin öne çıktığı görülmektedir. bu 10 
işletme arasından 5’i Fast Food Restoran, 3’ü Fast Casual Restoran ve 2’sinin Casual Dining Restoran 
alanında faaliyet gösterdiği görülmektedir. Bu 10 işletme arasında karlılık konusunda öne çıkan restoranlar 
ise Casual Dining ve Fast Casual alanında faaliyet gösteren restoranlardır. Starbucks kahve dükkânları 
zinciri olmasına karşın Fast Food Restoran kategorisinde değerlendirilmiş ve değerleme metrikleri 
konusunda ilk sıralarda bulunduğu görülmektedir.  
 
Şirket Değeri – Piyasa Değeri 
 
12. sıradaki Shake Shack’in ortalamayı saptıran katsayılarını çıkararak oluşturduğumuz yukarıdaki tabloya 
göre halka açık ilk 20 ABD merkezli restoran şirketinin ortalama satışlar katsayısı 3,04x, EBITDA katsayısı 
ise 15,80x olarak hesaplanmaktadır. Örneğin, “Restoran1” isimli bir kurgu Türk restoran şirketinin 100 
milyon TL cirosunun olduğunu varsayarsak, yukarıdaki ortalama şirket değeri / satışlar çarpanına göre bu 
şirketin şirket değeri 304 milyon TL olarak hesaplanabilir. Bu şirketin EBITDA figürünü ise 10 milyon TL 
olarak varsayıp hesaplamayı şirket değeri / EBITDA çarpanına göre yaptığımızda ise şirket değeri 158 
milyon TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Piyasa değeri ise yukarıda hesaplanan şirket değerlerinden 
şirketin net borcunun düşülmesiyle hesaplanan değerdir. 
 
Özetle, Türk bir restoran şirketinin halka arz edilmesi hem piyasalar, hem yatırımcılar, hem şirket 
yetkilileri, hem de yerli ve yabancı rakip restoran şirketleri için çok önemli bir gelişme olacaktır. Bir Türk 
restoran şirketinin ve yaratacağı Türk restoran markasının halka arzının ülkemiz için yararlı bir adım 
olacağı düşünülmektedir. 
 
*Kaynak: Reuters, halka açık şirketlerin faaliyet raporları, Besfin Analizi 
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