
 

 

 

 

 

 

 

Basın Bülteni                   30 Mart 2017 

Dünyaca Ünlü Lezzetler Orduluları bekliyor! 
 

Türkiye’de 1000’e yakın restoranıyla hızlı servis restoran zinciri sektörü lideri TAB Gıda, 

Anadolu’nun dört bir köşesinde açtığı yeni restoranları ile istikrarlı şekilde büyümesini 

sürdürüyor. 

TAB Gıda güvencesiyle restoran zincirlerine bir yenisini daha ekleyen zengin ve lezzetli ürün 

çeşitleriyle Burger King®, geleneksel tarifleri sıra dışı Louisiana mutfağıyla buluşturan Popeyes® 

ve  Anadolu'nun binlerce yıllık lezzet geleneği döneri tutkunlarıyla buluşturan Usta Dönerci® 

vazgeçilmez lezzetleri ile Ordu’nun en gözde alışveriş merkezlerinden biri olan Novada AVM’de 

yerini alıyor. Novada AVM’de açılan restoranlarla birlikte Burger King® 4. kez, Popeyes® ve Usta 

Dönerci® markaları ise ilk kez Ordulularla buluşuyor.  

Açılış sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan TAB Gıda Franchising Müdürü İlhan Erkan: 

“Ordu, sosyal, ekonomik ve demografik yapısı itibariyle ülkemizin en hızlı gelişen ve büyüyen illeri 

arasında yer alıyor. Özellikle turizm sektörü açısından son yıllarda büyük gelişim gösteren Ordu’da 

yeni restoran yatırımları yapmaktan onur duyuyoruz.” dedi.  

“Avantajlı franchise sistemimiz sayesinde büyümeye devam edeceğiz” 

Erkan, sözlerine şöyle devam etti: “TAB Gıda olarak hızlı servis restoran zinciri kategorisinde 

dünyada eşi benzeri olmayan bir gıda ekosistemimiz var. Yatırımcılarımız, franchise sistemimiz 

sayesinde gıda işletmeciliği konusundaki tüm sorunları TAB Gıda bünyesinde çözebiliyor. TAB 

Gıda’nın 23 yıllık tedarik zinciri yönetimi, operasyonel ve pazarlama tecrübesi ile satın alma 

gücünden faydalanıyorlar. Bu doğrultuda 2017 yılında Türkiye genelinde 60 franchise restoran 

verme hedefimiz var. Avantajlı franchise sistemimiz sayesinde özellikle Burger King®, Popeyes® 

Usta Dönerci® markalarımız ile hızla büyümeye devam edeceğiz. Ordu’dan sonra Kayseri, Edirne, 

Zonguldak, Nevşehir illeri başta olmak üzere, tüm Türkiye’de franchise restoran sayımızı arttırmayı 

hedefliyoruz” dedi.  

 

TAB Gıda hakkında:   
TAB  Gıda  hakkında:   ATA  Grubu'na  bağlı  TAB  Gıda  Sanayi  ve  Ticaret  A.Ş,  Burger  King®,  Sbarro®,  Popeyes®  ve  Arby’s® 

markalarının  Türkiye'de  münhasır  lisans  hakkı  sahibi  ve  Burger  King®,  Sbarro®,  Popeyes®  ve  Arby’s®  restoranlarının 

Türkiye’deki  işletmecisi  ve  geliştirme  ortağıdır.  TAB  Gıda  bünyesinde  Burger  King®  1995  yılında,  Popeyes®  ve  Sbarro® 

markaları  ise 2007 yılında  faaliyete geçmiştir. TAB Gıda 2010 yılında da Arby's®'i bünyesine katmış, 2013 yılında da kendi 

markası olan Usta Dönerci®’yi kurmuştur. Bugün Türkiye genelinde 600’den fazla Burger King® restoranı, 90’a yakın Sbarro®, 



170’ten  fazla Popeyes®, 50’den  fazla Arby’s® ve 60’tan  fazla Usta Dönerci®  restoranı bulunmaktadır. Hızlı servis  restoran 

zincirlerini  bünyesinde  bulunduran  TAB  Gıda  Sanayi  ve  Tic.  A.Ş.  bugüne  kadar  pek  çok  ödül  alarak,  sektörünün  lideri 

konumundadır. 
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