
VİZYON VE MİSYON

Vizyonumuz, değerli mülklerin, 1 numaralı gayrimenkul 
danışmanlık şirketi olmak.

Misyonumuz, alıcının ve satıcının haklarını objektif bir 
yaklaşımla koruyarak, tüm gayrimenkul işlemlerinin güvenilir 
şekilde sonuçlanmasını sağlamak.

Ofisimiz, 2002 yılından bugüne Türkiye'nin en iyi Gayrimenkul 
Danışmanı kadrosuyla "Lüks Konut" ve "Değerli Ticari 
Gayrimenkul" alanında profesyonel anlayışla hizmet veriyor.
20 yılda aldığımız binlerce memnun müşteri dönüşü ve 
onlarca şampiyonluk bu profesyonelliğin sonucu.

RE/MAX 7TEPE, kuruluşundan bugüne Türkiye genelinde 
yapılan üç aylık değerlendirmelerde her zaman ilk 5'te yer 
almayı başardı. Bu sürekliliği sağlayan ofisimiz, dünya çapında 
pek çok ödüle layık görüldü.

Degerli
Mülklerin 
1 Numaralı
Ofisi



RE/MAX 7TEPE UZMANLIK  ALANLARI

Türkiye’de yıllardır istikrarlı bir şekilde 
kimse Hasan Can kadar gayrimenkul 
satmadı. Dolayısıyla bir araziyi kendi 
başınıza alacağınız fiyat ile RE/MAX 
7tepe'nin sizin için pazarlık yaparak alacağı 
fiyat çok farklı olacaktır. Bu da bizim sizin 
adınıza satın alma gücümüzdür.

Arazi

İnşaat sektörünün gelişmesi ile beraber 
bağımsız yapılardan projelere doğru bir 
yönelme başladı. Sektörü yakından izleyerek 
ihtiyaçları önceden tespit eden RE/MAX 
7Tepe, gayrimenkul danışmanlarının 
eğitimlerine bu yönde de hız vererek onlara 
proje pazarlama konusunda uzmanlık 
kazandırdı. Böylece müteahhitlik firmalarının, 
uzmanlık alanları olan inşaat yatırımlarına 
devam ederken, projelerinin pazarlaması için 
zaman ve ekip ayırma ihtiyacı ortadan kalktı.

Proje Pazarlama

Başta Acarkent ve Beykoz Konakları olmak 
üzere İstanbul’un en değerli bölgelerinde, 
birbirinden eşsiz 1.000’in üzerinde konut 
RE/MAX 7Tepe uzmanlığı ile seçkin 
sahipleriyle buluştu. 2002 yılından bugüne 
başarılı brokerımız Hasan Can liderliğinde iş, 
spor ve medya dünyasından başarılı insanları 
hayal ettikleri evlere kavuşturduk.

Konut

Ticari başlığı altında topladığımız plaza, ofis, 
AVM, mağaza, otel, hastane, okul, fabrika 
binası, depo, antrepo veya araziler RE/MAX 
7tepe’nin uzmanlık alanları arasında önemli 
bir yere sahip. Başta İstanbul olmak üzere 
Türkiye’nin çeşitli noktalarındaki değerli 
ticari gayrimenkuller RE/MAX 7Tepe 
uzmanlığı ile yeni kullanıcılarına ulaştı.

Ticari



Sıfırdan zirveye, ilham veren bir kariyer hikayesi...

Erzurum doğumlu olan Hasan Can, Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 8 yıl boyunca yurt içinde ve yurt 
dışında madencilik alanında çalıştı. Risk ve heyecan ile beslenen Hasan Can, 
girişimci bir ruha sahipti. 2000’lerin başında RE/MAX ile tanışınca kendisi için 
doğru sektörü bulduğuna karar verdi ve gayrimenkul sektöründe, “Değerli 
Mülklerin 1 Numaralı Danışmanı” olma süreci böyle başladı. Hasan Can
önderliğinde 2002 yılında kurulan 7Tepe ofisi tüm Türkiye ve Avrupa’da ilkleri 
başaran ofis olmaya devam ediyor.

Daima en iyisini yapma hedefi, uzmanlıkları ve kendini sürekli geliştirmesi, 
Hasan Can’ı başarıya, elde ettiği başarılar da onu dünya çapında sektörün 
zirvesine taşıdı. İlk Hall of Fame ve ilk Lifetime Achievement ödüllerinin yanı 
sıra Circle of Legends ödüllerini de alan Hasan Can, en büyük kulüp ödülü olan 
Diamond Club’ı son 12 yıldır aralıksız alan ilk ve tek üyedir.

Hasan Can, sadece Türkiye’de değil, tüm Avrupa kıtasında da bu başarıyı 
gösteren ilk kişi. Kariyerinin her yılını özel bir ödül, ünvan ve çeşitli başarılarla 
taçlandıran Hasan Can, defalarca Konut ve Ticari Gayrimenkul alanlarında 
dünya çapında dereceler elde etti ve dünya birinciliğine ulaşmayı başardı.

Hasan Can, Türkiye’nin en iyi ve en dinamik danışman kadrosuyla lüks konut ve 
değerli ticari gayrimenkul alanında profesyonel anlayışla hizmet vermeye 
devam ediyor.

Hasan Can
Broker / Owner



Hasan Can
Bu Başarılara
Arkasında Yüzlerce
Memnun Müşteri
Bırakarak Ulaştı.



TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ20

14

5

AVRUPA BİRİNCİLİĞİ

DÜNYA BİRİNCİLİĞİ
8 DÜNYA İKİNCİLİĞİ

21 YILDA...



İşte Hasan Can’ın başarılarla dolu kariyeri...

2017

2016

2015

2015

2014

2014

2013

Türkiye Ciro 1’ incis i  (Konut+Ticari)

Dünya 1’ incis i  (ABD ve Kanada Hariç)

Dünya 1’ incis i  (Ticari)

Dünya 2’ncis i  (Ticari)

2019 Diamond Club Ödülü

2017

2019

2018 En Fazla Ciro Kazanan Kiş i  (Ticari)

Kıdem Ödülü

Dünya 1’ incis i  (Ticar i )

Türkiye Ciro 1’ incis i  (Konut+Ticar i )

Türkiye Ciro 1’ incis i  (Konut+Ticar i )

Türkiye Ciro 1’ incis i  (Konut+Ticar i )

2020

2020

2020 Türkiye 1’ incis i

Diamond Club Ödülü

Dünya 1’ incis i

Diamond Club Ödülü,
yıl içerisinde ciro bazındaki
en prestijli ödüldür.



2013

2012 Dünya 4’üncüsü (Ticari)

Türkiye Ciro 1’ incis i  (Konut+Ticar i )

2011Dünya 2’ncis i  (ABD ve Kanada Hariç)

2011

2010

2009

2009

2009

2008

2007

2006

2006

2005

2004

2003

2002

Türkiye Ciro 1’incisi (Konut+Ticari)

Dünya 1’incisi (ABD Hariç)

Türkiye Ciro 1’incisi (Konut+Ticari)

Dünya 2’ncisi (ABD Hariç)

Türkiye Ciro 1’incisi (Konut+Ticari)

Türkiye Ciro 1’incisi (Konut+Ticari)

Türkiye Ciro 1’incisi (Konut+Ticar i )

Lifetime Achievement Award (Türkiye’den tek üye)

Türkiye Ciro 1’incisi (Konut+Ticar i )

Türkiye Ciro 1’incisi (Konut+Ticar i )

Türkiye Ciro 1’incisi (Konut+Ticar i )

Türkiye Ciro 1’incisi (Konut+Ticar i )

Türkiye Ciro 3’üncüsü (Konut+Ticar i )

İşte Hasan Can’ın
başarılarla dolu kariyeri...

Diamond Club Ödülü, yıl içerisinde ciro bazındaki en prestijli ödüldür.



BAŞARININ 
SIRRI

Hasan Can, mesleğine ve yeniye duyduğu merak ve tutku sayesinde Türkiye'de ve 
dünya çapında pek çok başarıya imza atmasının yanında danışanlarına her zaman 
istediklerini veren bir gayrimenkul danışmanı oldu. Bu da önce memnun müşterileri, 
sonra mesleki tatmini getirdi ve böylece dünya çapında değerlendirmelerde zirvede 
yer aldı. Zor şartlar, kriz anları ya da imkansızlıklar... Hasan Can her fırsatta yeniyi 
deneme ve gelişmenin bitmeyen bir serüven ve başarının anahtarı olduğunu 
söylüyor; her gün yeni serüvenlere adım atıyor.



BASINDA
HASAN CAN



Değişen dünyaya ve dönüşüme hızlıca uyum sağlayan, uzmanlık alanlarımızda gayrimenkul pazarına ve hizmet sağladığımız 
alıcı-satıcıların yatırımlarına yön veren, her gün yeni ve mutlu müşteriler yaratan tamamı eğitimli uzman kadromuzla gayrimenkul 

danışmanlığı mesleğinin itibarı ve ilkelerini belirleyen, evrensel bir ofis olabilmek hedefiyle çalışıyoruz.

Gelecek Hedeflerimiz

Ofisimizde dijital dönüşümü gerçekleştirerek müşteri yönetim sistemlerini hayata geçirdik. CRM sistemimize 
entegre pazarlama modülleri ve değerleme modüllerini aktif bir şekilde kullanmaya başladık. Müşterilerimize 

çağın getirdiği dijital sistem ile değer üreterek hizmet etmek dönüşüm amaçlarımızın en temel ilkesidir.

Dönüşüm Programımız

HASAN CAN ÖNDERLİĞİNDE
7TEPE’DE DÖNÜŞÜM, GELECEK HEDEFLER.




