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TAB Gıda, dünyaca ünlü markalarıyla 
The Land of Legends Theme Park’taki yerini aldı 

 
Türkiye hızlı servis restoran sektörün lideri konumunda yer alan TAB Gıda, Burger King®, 
Popeyes® ve Usta Dönerci® restoranları ile Antalya'nın ünlü turizm bölgesi Belek’teki The 

Land of Legends Theme Park’ta sezonu açtı. 
 

Türkiye genelinde 70’den fazla ilde 1.000’den fazla restorana ulaşan TAB Gıda, açıldığı günden 
bu yana birçok yerli yabancı turisti ağırlayan Antalya The Land of Legends Theme Park’ta açtığı 
yeni restoranları ile büyümesini sürdürüyor.  Vazgeçilmez lezzetleri ile Burger King®, 
geleneksel tarifleri sıra dışı Louisiana mutfağıyla buluşturan Popeyes® ve geleneksel döner 
lezzetini hızlı servis anlayışıyla buluşturan Usta Dönerci®, misafirlerini The Land of Legends 
Theme Park’ta bekliyor. 
 
 
“2017 yılında yurtiçinde 60’ı franchise 150 yeni restoran açacağız” 
 
Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan TAB Gıda Franchising Müdürü İlhan Erkan otel, 
tema park, alışveriş üniteleri ve su parkı gibi birçok özelliği içerisinde barındıran ve yeni nesil 
eğlence destinasyonu olarak konumlandırılan The Land of Legends Theme Park içerisinde yer 
almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.  
 
İlhan Erkan, şöyle konuştu: “TAB Gıda olarak, 1994 yılından bu yana gıda sektöründe faaliyet 
gösteriyoruz. Türkiye genelinde 70’ten fazla ilde 600’den fazla Burger King restoranımız 
bulunuyor. Popeyes®ile 40’tan fazla şehirde 180’e yakın restoran sayısına ulaşarak sektörde 
lider olmayı başardık. Bugün 30’a yakın ilde 90’dan fazla restoranı bulunan Usta Dönerci 
markamızla müşterilerimize geleneksel döner lezzetini hızlı servis anlayışıyla sunuyoruz. Üretim 
yatırımları, operasyonel gücü ve dikey entegrasyon modeli ile büyümeye devam edeceğiz. 
Önümüzdeki dönemde Türkiye’de yurtiçinde 150 restoran açmayı planlıyoruz. Bu doğrultuda 
2017 yılında Türkiye genelinde 60 franchise restoran verme hedefimiz var. TAB Gıda 
markalarının sektördeki gücü, yatırımcılarımıza hazır sistem içerisinde yatırım yapma imkanı 
sağlıyor. Yani yatırımcılarımız sektöründe lider TAB Gıda’nın çatısı altında olma avantajına 
sahip oluyorlar. Anahtar teslim işletme fırsatı sunuyoruz. Avantajlı franchise sistemimiz 
sayesinde büyümeye devam edeceğiz.” 
 



 
 
TAB Gıda hakkında: 
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®, 180’den fazla Popeyes®, 50’ye yakın Arby’s® ve 90’dan 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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