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TAB GIDA İNSAN KAYNAKLARI ALANINDA
YAPTIĞI BAŞARILI ÇALIŞMALARIYLA
İKİ ÖNEMLİ ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU
Türkiye’de hızlı servis restoran sektörünün lideri olan TAB Gıda, İK alanında
yaptığı özenli çalışmalarla, Türkiye’de bu sektörde yer alan en prestijli web
sitelerinden olan Kariyer.net ve Secretcv.com tarafından iki ödüle layık
görüldü.
Türkiye’de hızlı servis restoran sektöründe 1995 yılında Burger King® ile faaliyetlerine başlayan
ve 23 yılı aşkın tecrübesiyle sektör lideri olan TAB Gıda, sektördeki başarısını aldığı ödüllerle
taçlandırmaya devam ediyor. Kariyer.net tarafından “İnsana Saygı Ödülü” ve Secretcv.com
tarafından “İK’nın Yıldızları” ödülünü 2018 yılında da alan TAB Gıda’nın, her yıl bu alanda
önemli başarılara imza atmasındaki en önemli nedenini adaylarına verdiği değer oluşturuyor.
Geçtiğimiz hafta düzenlenen ödül törenine, TAB Gıda adına İnsan Kaynakları Koordinatörü
Lütfi Seyrekel ve ekibi katıldı.
TAB Gıda Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Asok “Her yıl ciddi bir özen ve önemli kriterler göz
önünde bulundurularak belirlenen “Secretcv.com'un İK'nın Yıldızları” ve “Kariyer.net'in İnsana
Saygı” ödüllerini bu yıl da almaktan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Kurumsal
işe alım süreçlerinde sergilenen profesyonel ve insani yaklaşıma verilen önem dikkate alınarak
verilen bu ödüller, TAB Gıda'yı bir kez daha onurlandırmış ve bu yolda duruşunu korumakla
kalmayıp daha da ileriye götürmek adına güçlü bir motivasyon kaynağı yaratmıştır.”
değerlendirmesinde bulundu.

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 650’den fazla
Burger King® restoranı, 80’e yakın Sbarro®, 200’den fazla Popeyes®, 70’e yakın Arby’s® ve 130’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.

