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Popeyes® Lezzetleri  

Ankara Esenboğa Havalimanı’nda !  
Türkiye’nin en büyük* tavuk restoran zinciri Popeyes® yeni restoranı ile başkentin 

havalimanında hizmet vermeye başladı.   

Türkiye hızlı servis restoran zinciri sektörü lideri TAB Gıda güvencesinde hizmet veren 

Popeyes®, lezzet duraklarına bir yenisini daha ekledi. Günde yaklaşık 40 bin yolcuya hizmet 

veren Ankara Esenboğa Havalimanı’nda açılan Popeyes® restoranı tavuk tutkunu yolcularını 

bekliyor. New Orleans’ın geleneksel lezzetlerini sıra dışı Louisiana mutfağıyla buluşturan 

Popeyes®, ekonomik ve doyurucu lezzet seçeneklerini yeni Popeyes® restoranında 

müşterilerinin hizmetine sunuyor. Lezzet dünyasının kapılarını tavuk severlere açan 

restoranda, 12 saat önceden özel baharatlarla marine edilen, çıtır çıtır ve sıcacık servis edilen 

Popeyes® tavukları yolcuların favorisi olacak.  

Dünyada 27 ülkede 2 binden fazla şubesi ile hizmet veren Popeyes®’ın Türkiye’deki ana 

geliştirici ve üreticisi TAB Gıda, bugün ülke genelinde Burger King®, Popeyes®, Sbarro®, 

Arby’s® ve Usta Dönerci® olmak üzere tüm markalarında 1000’den fazla restoranıyla hizmet 

veriyor. Esenboğa Havalimanı’ndaki açılış sonrasında kısa bir değerlendirme yapan TAB Gıda 

Genel Müdürü Caner Dikici, “Esenboğa Havalimanı’ndaki açılışımızla Popeyes® restoranları 

zincirimize bir yeni halka daha ekledik. Forum Mersin Popeyes® restoranımız geçtiğimiz 

günlerde global Popeyes® tarafından ‘en başarılı Popeyes® restoranı’ seçilmişti; inanıyorum 

ki, Esenboğa Havalimanı Popeyes® restoranımız da üstün hizmet anlayışı ve başarısı ile 

bizlere benzer birçok ödül daha getirecek.” diye konuştu. 

 



Popeyes® ve diğer ürünlerle ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.popeyes.com.tr/  adresinden ve 

Facebook/PopeyesTürkiye adresinden ulaşabilirsiniz. 

 
Basın Bilgi:  
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®, 150’den fazla Popeyes®, 50’den fazla Arby’s® ve 50’den 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. 
 

*Popeyes®,25 Temmuz 2016 tarihi itibariyle açık tavuk restoran zincirleri adedine göre Türkiye’nin 40’tan fazla şehrinde 150’den fazla 

restoran sayısına ulaşarak Türkiye’deki liderliğini kanıtlamıştır. 

Bilgi için: Medyaevi İletişim – Hande Çolpan / Onur Koçaslan – 0212 351 91 81  
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