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DÜNYACA ÜNLÜ LEZZETLER BURSALILARLA BULUŞMAYA DEVAM 

EDİYOR 

 

Türkiye’de 600’den fazla restoranla hizmet veren Burger King® ve dışı çıtır içi 

yumuşacık lezzetlerini 170’i aşkın restoranında tavuk severlerle buluşturan 

Popeyes®, Bursa Özdilek Park’taki yeni restoranlarıyla kapılarını lezzet 

severlere açıyor. 

 

Türkiye’de 1000’e yakın restoranı ve 23 yıllık tecrübesiyle hızlı servis restoran zinciri sektörü 

lideri olan TAB Gıda bünyesinde faaliyet gösteren Burger King® ve Popeyes® markaları 

istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Restoran zincirine her geçen gün yeni bir halka 

ekleyen Burger King®, Bursa’daki 15. Restoranını, Popeyes® ise 9. restoranını Özdilek Park 

AVM’de açıyor. 

“TAB Gıda olarak tüm markalarımızla 2017’de 60 tane franchise restoranı verme hedefimiz 

var.” 

Konuyla ilgili olarak kısa bir değerlendirme yapan TAB Gıda Franchising Müdürü İlhan Erkan: 

“TAB Gıda olarak Türkiye’de 250’ye yakını franchise olmak üzere 1000’e yakın restoranla 

hizmet veriyoruz; büyümemize özellikle sunduğumuz avantajlı franchise fırsatlarıyla devam 

edeceğiz. Özdilek Park AVM’de açılan yeni restoranlarımızla Bursa’da Burger King® 

markamızla  15, Popeyes® markamızla 9 restorana ulaştık.  Bursa, konumu ve potansiyeli 



açısından bizim için önemli bir noktada yer alıyor. Özellikle franchise sistemimiz yatırımcılar 

için ciddi avantajlar sunuyor. Bu doğrultuda yeni franchise restoranlarımızla hem Bursa’da 

hem bölgede hem de Türkiye genelinde büyümeyi planlıyoruz. 2017 yılında Türkiye genelinde 

60 franchise restoranı verme hedefimiz var. Burger King®’in güçlü ve güvenilir marka algısı ve 

avantajlı franchise fırsatlarımızla restoran sayımızı daha da arttırmak istiyoruz. Önümüzdeki 

dönemde özellikle Kayseri, Edirne, Zonguldak, Nevşehir, Ordu illerinde franchise restoran 

sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin en büyük tavuk restoran zinciri Popeyes® ve 

doyumsuz lezzetlerin adresi Burger King® en çok yatırım yapılmasını beklediğimiz 

markalarımız.” diye konuştu. 

BURGER KING® hakkında daha çok bilgi sahibi olmak için www.burgerking.com.tr/ 

Facebook (www.facebook.com/Burger.King.Turkiye) ve  

Twitter  (twitter.com/#!/BurgerKingTR) üzerinden yenilikleri takip edebilirsiniz. 

 

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

 

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®, 170’ten fazla 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®, 23 Şubat 2017 tarihi itibariyle açık tavuk restoran zincirleri adedine göre Türkiye’nin 40’tan fazla şehrinde 170 restoran sayısına 
ulaşarak Türkiye’deki liderliğini kanıtlamıştır. 
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