
 

 

 
 

Basın Bülteni                                   Aralık 2016  
 

Popeyes®’ın ‘‘Terbiyeli Tavukları’’nın Sırrı İnovasyonda 
 

Türkiye’nin en büyük tavuk restoran zinciri* Popeyes® büyük beğeni toplayan 

lezzetlerinin sırrını inovasyona borçlu: Çıtır çıtır ve sıcacık servis edilen 

Popeyes® tavuklarının lezzeti, özel baharatlarla uzun saatler boyunca marine 

edilmesinden geliyor. 

 

Louisiana’nın ünlü şefleri tarafından geliştirilen eşsiz lezzet formülleri ve New Orleans’ın 

geleneksel lezzetlerini otantik tatlarla birleştiren Popeyes®, Türk halkıyla 2007 yılında tanıştı. 

12 saat boyunca özel baharatlarla marine edilen, çıtır çıtır ve sıcacık servis edilen tavukları 

TAB Gıda güvencesiyle milyonlarca lezzetseverle buluşturan Popeyes®, 160’a yakın 

restoranıyla Türkiye’nin en büyük tavuk restoran zinciri konumunda. Türkiye pazarına 

girişinin hemen ardından büyük bir ilgiyle karşılaşan Popeyes® “Popeyes®’ta terbiyesiz 

tavuklara asla yer yok” sloganıyla akıllara kazındı.  

 

TAB Gıda Genel Müdürü Caner Dikici, “TAB Gıda olarak geliştirdiğimiz inovasyonlara paralel 

olarak tüm markalarımızda olduğu gibi Popeyes® ‘ta da gittikçe genişleyen bir ürün gamına 

sahibiz. Markamızın globalde sürdürdüğü çalışmaları ve sektörümüzde yükselen trendleri 

yakından takip ediyoruz. Tüketicilerimize kendi mutfağımızda geliştirdiğimiz inovasyonları 

aktarabilmek için yenilikçi, güncel ve interaktif bir duruş sergilememiz gerekiyor. Bu 

vizyondan yola çıkarak yarattığımız ‘Terbiyesiz Tavuklar’ kampanyamız çok olumlu sonuçlar 

verdi. Biz bu kampanyada kendi ürünlerimizin üstün niteliklerini esprili bir slogan üreterek 



anlatmak istedik. Sloganımız sayesinde Popeyes®’ın tavuk ürünleriyle Türk tüketicisinin 

zihninde kendimizi adeta yeniden tanımladık. Bugün Popeyes®, Burger King®’den sonra TAB 

Gıda ailesinin en hızlı büyüyen markası haline geldi.” dedi. Popeyes® mutfağının Türk damak 

zevkine son derece uygun seçenekler sunduğunun belirten Dikici, kalite, gıda güvenliği ve 

lezzetten hiçbir zaman ödün vermeyen Popeyes®’ın tüm tavuk ürünleri Türkiye’nin en 

güvenilir piliç üreticilerinden biri olan Beypiliç’ten tedarik edildiğinin altını çizdi. BRC 

sertifikalı Beypiliç ürünleri, hiçbir kuşkuya yer bırakmadan üretimden nihai tüketiciye ulaştığı 

son aşamaya kadar kontrol altında tutuluyor.   

Türkiye’deki başarının globalde de ödüllendirildiğini belirten Caner Dikici: “2015 yılında 

Popeyes®  Louisiana Kitchen tarafından “International Market of the Year” ödülüne layık 

görüldük. Bu sene ise TAB Gıda, Popeyes®  Louisiana Kitchen tarafından “Franchisee of the 

Year” ödülünü aldık. Mersin Forum Popeyes®  restoranımız ise habersiz ziyaretçiler, satış 

artışı, müşteri memnuniyeti alanlarında yapılan tüm denetlemelerden geçerek finale kaldığı 

en başarılı Popeyes®  restoranı yarışmasında dünya çapındaki Popeyes®  restoranları arasında 

birinci olarak Popeyes®  Louisiana Kitchen tarafından “Golden Plate” ödülüne layık görüldük. 

Tüm bu gelişmeler Popeyes® ’ta doğru yolda olduğumuzun açık bir göstergesi” dedi.    

  

 
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®, 160’a yakın Popeyes®, 50’den 
fazla Arby’s® ve 60’a yakın 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.  
 
 
*Popeyes®, 27 Aralık 2016 tarihi itibariyle açık tavuk restoran zincirleri adedine göre Türkiye’nin 40’tan fazla şehrinde 160’a 
yakın restoran sayısına ulaşarak Türkiye’deki liderliğini kanıtlamıştır. 

 

 
 

 


