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

Popeyes®’ın “Terbiyeli Tavukları” 10 Yaşında! 

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

Türkiye pazarına girişinin hemen ardından tutkunlarının büyük bir ilgisiyle karşılaşan 

Popeyes®, hızlı ve etkili bir operasyonla 10 yıl içinde 40’tan fazla şehirde 170’ten fazla 

restorana ulaştı. 

 

Louisiana’nın ünlü şefleri tarafından geliştirilen eşsiz lezzet formülleri ve New Orleans’ın 

geleneksel lezzetlerini otantik tatlarla birleştiren, 12 saat önceden özel baharatlarla marine 

edilen, çıtır çıtır ve sıcacık servis edilen Popeyes® tavukları, Türk halkıyla 2007 yılında tanıştı. 

Hızlı servis restoran sektörünün lider markası TAB Gıda’nın çatısı altında faaliyetlerine devam 

eden Popeyes® Türkiye’deki 10. yılını kutlarken 170 restorana ulaşarak kendi sektöründeki 

liderliğini korumaya devam ediyor. 

Türkiye pazarına girişinin hemen ardından tavuk severlerin büyük ilgisiyle karşılaşan Popeyes®, 

hızlı ve etkili bir operasyonla kısa sürede büyük başarı yakaladı. 2013 yılında "Bu Tavuğu 

Seveceksiniz" ve “Popeyes®’ta Terbiyesiz Tavuklara Asla Yer Yok” sloganlarıyla hayata geçirdiği 

pazarlama kampanyalarıyla benzersiz tavuk lezzetlerini geniş kitlelere ulaştırdı. Sektöründeki 

başarısını aldığı ödüllerle pekiştiren Popeyes, 10 yıl içinde 40’tan fazla şehirde 170’den fazla 

restorana ulaştı.  

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

Müdürü Seçil Kurdoğlu: “TAB Gıda olarak Popeyes® markamızla 10 yılda geldiğimiz nokta ne 

kadar doğru pazarlama stratejileriyle hareket ettiğimizin bir göstergesi.  Türk damak tadını çok 

iyi analiz ediyoruz. Bu doğrultuda bir inovasyon stratejisi oluşturduk. Sürdürülebilir bir şirket 

olabilmek için global standartlarda hizmet verebilmek, inovatif ürün ve hizmetler sunabilmek 



gerekiyor. TAB Gıda olarak bu konuda önemli bir gelişim kaydettik. İnovatif ürün ve 

hizmetlerimizin global partnerlerimiz tarafından da örnek alınıyor olması bu konudaki 

başarımızı gösteriyor.” diye konuştu. 

 

“İnovatif ürün ve hizmetlerimizde farklılaşıyoruz” 

Maxi menü, İsot Biber Wings, Cage Fries gibi yenilikçi ürünleri müşterilerinin beğenisine 

sunduklarının altını çizen Kurdoğlu, “Popeyes® markamızda inovatif ürün ve hizmetlerimizle 

sektörde fark yaratıyoruz. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, müşterilerimizi siparişe 

yönlendiren Facebook Messenger Bot uygulamasını hayata geçirdik. Dijital dünyada 

tüketicilere en hızlı şekilde ulaşıp akılda kalıcı olmak adına markalarımızın web sitelerini 

tasarlarken kreatif ve yenilikçi bir yaklaşımla hareket ediyoruz.” dedi. 

 

TAB Gıda Popeyes® ile Uluslararası Alanda Ödüllere Doymuyor 

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

edildiğini belirten Kurdoğlu 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® restoranıyla “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. 
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