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“Dünya Engelliler Haftası”nda  

TAB GIDA ailesi bir araya geldi 

 

“Dünya Engelliler Haftası” nedeniyle düzenlenen programda TAB GIDA ailesi bir araya 
geldi. TAB GIDA’dan üst düzey yöneticilerin katıldığı program keyifli dakikalara sahne 

olurken, TAB GIDA iştiraki restoranlarda çalışan engelli personellere yemek verildi. 

Restoran sayısını her geçen gün artırarak daha çok noktaya hizmet ulaştırmayı hedefleyen ve 
bu hedefi her geçen gün bir adım öteye taşıyan TAB Gıda, 15 binin üzerinde çalışanıyla 
istihdama katkısını hızla sürdürüyor. 8 ve 18 Aralık tarihlerinde “Dünya Engelliler Haftası” 
nedeniyle düzenlenen programda TAB GIDA ailesi bir araya geldi. TAB GIDA’dan üst düzey 
yöneticilerin katıldığı program keyifli dakikalara sahne olurken, TAB GIDA iştiraki 
restoranlarda çalışan engelli personellere yemek verildi.  

Usta Dönerci’de bir araya gelen personele, TAB GIDA Genel Müdür YardımcıTarık Mesut 
Yüzbaş ve İnsan Kaynakları Müdürü Lütfi Seyrekel de katıldı. İstanbul Operasyon 
Müdürlerinden Engin Demir, Erkan Dernek, Orbay Mısırlıoğlu ve Tülay Aslan ile Ankara 
Operasyon Müdürlerinden Ömer Yılmaz, Ufuk Erhanoğlu’nun servis ettiği yemekler engelli 
personellere ikram edildi. 

TAB GIDA Genel Müdür Yardımcısı Tarık Mesut Yüzbaş, “Engelli vatandaşlarımızın 
desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, birçok başarı mucizesine şahit 
oluyoruz. Onların yaşama sevinçleriyle hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz “ 
diye konuştu. “Engelli vatandaşlarımızın kendi sorunlarına sahip çıkarak çözüm konusunda 
büyük gayret göstermeleri, ülkemizde bu konudaki sorunların çözümüne ivme 
kazandırmıştır” diyen Yüzbaş, “Hepimizin birer engelli adayı olduğu dünyamızda, engelli 
vatandaşları toplumun dışına itmek medeni toplumların içine düşmemesi gereken önemli bir 
durumdur. Bu anlamda yöneticiler engelli çalışanlara pozitif ayrımcılık yapmalıdır. Yüreğimiz 
her engeli aşabilecek güçtedir. Yeter ki inanalım” ifadelerini kullandı. Programın ardından 
engelli personele çeşitli hediyeler takdim edildi. 



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 550’den fazla Burger King® restoranı, 90’dan fazla Sbarro®, 100’den fazla 
Popeyes® ve 45’ten 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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