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Burger King® Kocaeli Fethiye Caddesi 

Restoranında anlamlı bir projeye imza attı! 

Burger King®, Kocaeli Fethiye caddesindeki restoranında, kurumsal sosyal 

sorumluluk çerçevesinde her ay toplumumuzda ilgiye ihtiyacı olan grupları 

sırasıyla ağırlayarak örnek oluyor. 
 

Burger King®, Kocaeli Fethiye restoranında, ilk olarak geçtiğimiz ay Kocaeli Huzurevi’nden 

gelen misafirlerini ağırlayarak anlamlı bir projeye başladı. Fethiye Caddesi’nde yer alan 

restoranında Kocaeli Huzurevi’nden gelen misafirlerini ağırlayan Burger King, misafirlerine 

özel ilgi göstererek mutlu birgün geçirmelerini sağladı.  

Geçtiğimiz günlerde de 6-12 yaş grubundaki kimsesiz çocuklara ev sahipliği yaparak keyifli bir 

gün geçirmelerini sağlayan Burger King®, Fethiye Caddesi restoranında kurumsal sosyal 

sorumluluk kapsamındaki etkinliklerini sürdürmeyi planlıyor.  

Her ay benzer etkinliklerin yapılacağı Burger King Kocaeli Fethiye Caddesi Restoranı, sosyal 

sorumluluk alanında başlattığı bu anlamlı proje ile çevre sakinlerine de örnek oldu.  

Burger King®, tüm et ürünlerini Türk Gıda Kodeksine uygun şekilde üretim yapan helal et 

sertifikalı yerli üreticilerden temin eden TAB Gıda bünyesinde faaliyet gösteriyor. TAB 

Gıda’da tüm ürünler sevk, pişirme ve servis standartları ile sağlık ve hijyen açısından 

uluslararası kalite standartlarına yüzde 100 uygun olarak hazırlanıyor. Yüksek gıda güvenliği 

ve kalite standartlarına verdiği önemin yanısıra TAB Gıda, düzenlediği organizasyonlarla 

sosyal sorumluluk bilincini de ortaya koyuyor.  



 

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 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. 
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