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Türkiye’nin en büyük tavuk restoran zinciri* Popeyes®, Türkiye’de 10. yılını kutluyor. 

 

Popeyes® Türkiye 10 yaşında! 

Türkiye’nin hızlı servis restoran zinciri sektörü lideri TAB Gıda güvencesi ile Türkiye’deki 

büyümesine hızla devam eden Popeyes®, 10 yılda 40’tan fazla şehirde 170 restorana ulaştı. 

TAB Gıda’nın glokalizasyon vizyonu doğrultusunda büyüme stratejisini şekillendiren 

Popeyes®, Türkiye’deki istikrarlı büyümesine devam edecek. 

 

Türkiye’deki tavuk severleri 12 saat marine edilmiş, çıtır çıtır ve sıcacık tavuk lezzetleriyle 

buluşturan Popeyes®, 10. yılında restoran sayısını 170’e ulaştırarak Türkiye’deki liderliğini 

korumaya devam ediyor. Türkiye’deki istikrarlı büyümesiyle dikkat çeken Popeyes® başta 

Ortadoğu ülkeleri olmak üzere, çoğu Avrupa ülkesi tarafından da örnek model olarak ele 

alınıyor. 

Popeyes®’ın Türkiye’deki 10. yılıyla ilgili açıklamalarda bulunan TAB Gıda Genel Müdürü 

Caner Dikici, “Popeyes® ile Türkiye’de hız kesmeden büyüyerek liderliğimizi koruyoruz. Bugün 

bulunduğumuz nokta TAB Gıda’nın vizyonunun, sektöründeki liderlik kabiliyetinin ve bu yolda 

sahip olduğu tutkunun kanıtıdır. Yüksek kalite standartlarımız sayesinde Popeyes ile 10 yıl 

içinde önemli bir başarı hikayesine imza attık. Liderliğimizi pekiştirmek için istikrarlı bir 

şekilde yatırımlarımıza devam ediyoruz. Türkiye’de 1000 restoranımızla 20.000’e yakın kişiye 

istidam sağlıyoruz. Bu rakamın 3500’e yakınını Popeyes çalışanları oluşturuyor. Bugüne kadar 

olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz ekonomisine ve istihdamına katkı sunmaya devam 

edeceğiz.” dedi. 

TAB Gıda Popeyes® ile Uluslararası Alanda Ödüllere Doymuyor 



Türkiye’deki başarılı Popeyes® operasyonunun global tarafından ilgiyle izlendiğini ve takdir 

edildiğini belirten Dikici sözlerine şöyle devam etti: “Global operasyon tarafından da  

ödüllendirilmeye devam ediyoruz. Tekirdağ Tekira Popeyes® restoranımız 2016 yılı içerisinde 

sergilediği performans ile ‘‘Silver Plate’’ kazandı. Geçtiğimiz yıl da Mersin Forum AVM 

Popeyes® restoranımızla “Golden Plate” ödülüne layık görülerek dünyadaki standartları en 

yüksek Popeyes® restoranı seçilmiştik. Yine 2016’da TAB Gıda olarak Popeyes® Global 

tarafından “Franchisee of the Year” ödülünü aldık. 2015 yılında ise “International Market of 

the Year” ödülüne layık görülmüştük. Tüm bu gelişmeler Popeyes ’ta doğru yolda olduğumuzun 

açık bir göstergesi.” 

 

 

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®, 170’ten fazla Popeyes®, 50’den fazla Arby’s® ve 

60’tan 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®, 28 Mart 2017 tarihi itibariyle açık tavuk restoran zincirleri adedine göre Türkiye’nin 40’tan fazla şehrinde 170’ten 

fazla restoran sayısına ulaşarak Türkiye’deki liderliğini kanıtlamıştır. 
 

Bilgi için: Medyaevi İletişim-Şener Aslıbay-Aslıhan Atlı / 0212 351 91 81 / 0530 069 70 18 

 

  



 

 


