
 
 
 
Basın Bülteni                                                     
 
 
ARTIK PATATESİN DE KRALI BURGER KING®’DE! 
 
Müşterilerinin beklenti ve istekleri doğrultusunda patateslerini 
baştan aşağı yenileyen BURGER KING®, patatesin kralını satışa 
sundu. 
 
MediaCat’in düzenlediği ve  bağımsız araştırma şirketi IPSOS tarafından Türkiye 
genelinde gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre Fast Food kategorisinde 2011 
ve 2013’ün en samimi markası seçilen BURGER KING®, bu samimiyete yakışır bir 
yenilik sunuyor. 
 
Türkiye’nin en büyük hızlı servis restoran zinciri olan BURGER KING®, samimiyetle 
gidip müşterilerine sordu ve onların tavsiyelerini dikkate alarak patates kızartmalarını 
yenileme kararı aldı.  
 
2008 yılından bu yana hiçbir yasal zorunluluğu olmamasına rağmen trans yağ 
içermeyen ürünlerle kızartmalarını hazırlayan BURGER KING®, yaptığı yeni yatırım 
ve iyileştirmelerle artık çok daha lezzetli, çıtır çıtır, altın sarısı renginde patates 
kızartmaları sunuyor.   
 
Bu yeniliği sevenlerine hakkında çokça konuşulan ve samimiyetiyle büyük beğeni 
toplayan bir reklam kampanyasıyla duyuran BURGER KING® herkesi patatesin 
kralını denemek için Türkiye genelindeki 500’den fazla restoranına davet ediyor.   
 
BURGER KING® hakkında daha çok bilgi sahibi olmak için Burger King Blog 
sayfasını www.burgerkingtr.com  ve Burger King’de Yaşam 
sayfasını www.burgerkingdeyasam.com adresinden ziyaret edebilir veya Facebook 
(www.facebook.com/Burger.King.Turkiye) ve Twitter  (twitter.com/#!/BurgerKingTR ) 
üzerinden yenilikleri takip edebilirsiniz.  
 
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 katmıştır. Bugün Türkiye genelinde 500’den 
fazla Burger King® restoranı, 90’dan fazla Sbarro®, 90’dan fazla Popeyes® ve 45’den fazla Arby’s® 
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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