
 

 

 

 

Burger King®’in Uşak’taki ilk restoranı açıldı 

Türkiye’deki franchise restoran zincirine yenilerini ekleyerek büyüyen Burger 

King®’in doyumsuz lezzetlerinin yeni durağı Uşak oldu. 

Türkiye hızlı servis sektörünün lider TAB Gıda bünyesinde faaliyet gösteren Burger King®, 

restoran zincirine yeni bir halka daha ekledi. Türkiye’nin dört bir yanında büyümesini sürdüren 

Burger King®’in vazgeçilmez lezzetlerinin yeni adresi Uşak oldu.  

 

Franchise olarak açılan kentteki ilk restoranıyla Uşaklıların yeni buluşma noktası olmayı 

hedefleyen Burger King, birbirinden lezzetli ekonomik ve doyurucu menüleri, sıcak ve soğuk 

içecek çeşitleri, kral patatesi, enfes sosları ve daha birçok lezzetiyle tutkunlarını bekliyor.  

 

TAB Gıda Franchising Müdürü İlhan Erkan, açılış sonrası yaptığı açıklamada, “Hızlı servis 

sektöründeki faaliyetlerimize 1995 yılında dünyada sektörün öncülerinden biri olan Burger 

King’in ana geliştirici ve üretici haklarını alarak Türkiye’ye getirmemizle başladı. Şu anda 

Burger King’in dünyadaki en büyük master franchisee’siyiz. Türkiye genelinde 70’ten fazla ilde 

600’den fazla Burger King restoranımız bulunuyor. Uşak’taki ilk restoranımızı açtık ve yeni 

restoranımızla büyümeye devam etmeyi planlıyoruz” dedi.  

 

Erkan, sözlerine şöyle devam etti: “Hızlı servis restoran zinciri kategorisinde dünyada eşi 

benzeri olmayan bir gıda ekosistemi kurduk. Böylece yatırımcılarımıza hazır bir sistem içerisinde 

yatırım yapma imkânı sağlıyoruz. Geniş lojistik ağımızdan ve operasyonel tecrübemizden 

faydalanabiliyorlar. Kurumsal yönetim, eğitim, insan kaynakları, kalite kontrol, pazarlama 

alanlarında profesyonel destek alma imkânı elde ediyorlar. Bu doğrultuda Burger King’in güçlü 

ve güvenilir marka algısı ve avantajlı franchise fırsatlarımızla restoran sayımızı daha da 

arttırmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde özellikle XX, XX, XX, illerinde franchise restoran 

sayımızı arttırmayı hedefliyoruz.”  

 

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 70’ten 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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