
 

 

 

 

 

 

Basın Bülteni                                                                28 Şubat 2017 

 

TAB Gıda, 2017’de 3 bine yakın kişiye yeni istihdam 

sağlayacak! 

 

Türkiye’de hızlı servis restoran sektörünün lideri konumunda yer alan TAB Gıda, büyüme 

planları doğrultusunda 2017 yılında yaklaşık 3 bine yakın kişiye yeni istihdam yaratacak. 

Burger King®, Popeyes®, Sbarro®, Arby’s® ve Usta Dönerci® markalarıyla yıl boyunca 

açacağı yeni restoranlar ile sektördeki konumunu pekiştirmeyi hedefleyen TAB Gıda, tüm 

Türkiye genelinde işe alım gerçekleştirecek.  

 

1994 yılında Burger King ile hızlı servis sektöründeki faaliyetlerine başlayan ve 23 yıllık tecrübesiyle 

geçtiğimiz yıl 400 milyonu aşkın müşteriyi ağırlayan TAB Gıda, büyüme hedefleri doğrultusunda 2017 

yılın istihdam hedeflerini açıkladı.  

Bünyesinde toplam 20 bin kişiyi istihdam eden TAB Gıda, yurtiçinde yıl boyunca açacağı yeni restoranlar 

ile birlikte yaklaşık 3 bin kişiye yeni istihdam sağlayacak.  

“Türkiye genelinde 150 yeni restoran açacağız.” 

Hızlı servis restoran zinciri sektörü lideri olduklarını belirten TAB Gıda Genel Müdürü Caner Dikici, 

“Dikey entegrasyon modeli ile yurtiçinde veyurtdışında büyümeye devam edeceğiz. Önümüzdeki 

dönemde Türkiye’de 150, Çin’de ise 225 yeni restoran açmayı hedefliyoruz. Özellikle franchise sistemi 

ile Türkiye genelindeki büyümemize hız kesmeden devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl 80 franchise restoranı 

verdik, bu yıl toplamda 60 franchise restoranı verme hedefimiz var. Özellikle Kayseri, Edirne, 

Zonguldak, Nevşehir, Ordu illerinde franchise restoran sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. Bu sene %37 

büyümeyi hedefliyoruz; büyüme hedeflerimiz doğrultusunda yurtiçinde yaklaşık 3 bine yakın kişiye yeni 

istihdam yaratmayı planlıyoruz.” dedi.  

 



Dikici, sözlerine şöyle devam etti: “2017 yılında yaratacağımız istihdamın önemli bir bölümünün 

gençlerden oluşmasını bekliyoruz. Şu an ki planlarımızda yeni işe alınacak personelimizin yüzde 95’inin 

saha pozisyonları için, geri kalanının da merkezdeki birimlerimiz için olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca 

engeli çalışan sayımızı da arttıracağız. Buna göre yıl boyunca yapacağımız işe alımlar sonucunda engelli 

çalışan sayımızı bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde %10 arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.  

 

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’e yakın Popeyes®, 50’den fazla Arby’s® 

ve 60’a yakın 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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