
 

Basın Bülteni                                    Mayıs 2017 

 

Usta Dönerci® Avantajlı Franchise Fırsatlarıyla 

Yatırımcılarını Bekliyor! 

 

Türkiye’de 1000’i aşkın restoranıyla hızlı servis restoran zinciri sektörü lideri olan TAB Gıda 

bünyesinde faaliyet gösteren Usta Dönerci®, avantajlı franchise fırsatları sunuyor. TAB 

Gıda’nın üretim, satın alma, tedarik zinciri, pazarlama ve markalarının gücünü arkasına 

alan yatırımcılar, karlı bir yatırım imkanına sahip oluyor. 

 

Türkiye’de 1000’i aşkın restoranı ve 23 yıllık tecrübesiyle hızlı servis restoran zinciri sektörü lideri olan 

TAB Gıda, kurduğu avantajlı franchise sistemi ile 2017 yılında Usta Dönerci® markasında büyümeye 

devam edecek. TAB Gıda’nın yüzde yüz yerli sermaye ile yarattığı Usta Dönerci®, 30’dan fazla ilde 80’e 

yakın restoranla hizmet veriyor. 

 

TAB Gıda Finans ve Franchise Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Çetinkaya, 

Usta Dönerci® hedefleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Türk halkı Usta Dönerci®’yi çok sevdi. Son iki 

ayda açtığımız yeni restoran sayısı 15’e ulaştı. Bu sene sonuna kadar 120 restorana ulaşmayı ve 

önümüzdeki dönemde sektör lideri olmayı hedefliyoruz. 2017 sonuna kadar 20 franchise restoran açılışı 

öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı.  

 

Ata Şirketler Grubu’nun üretim sektöründeki yatırımlarına dikkat çeken Çetinkaya: “TAB Gıda hızlı 

servis restoran zinciri kategorisinde dünyada eşi benzeri olmayan bir gıda ekosistemi kurdu. Ata 

Şirketler Grubu tarafından yatırımları gerçekleştirilen salata, ekmek ve patates fabrikalarımız Usta 

Dönerci® franchise yatırımcıları için ciddi fırsat sağlıyor. Yatırımcılarımız TAB Gıda’nın 23 yıllık tedarik 

zinciri yönetimi, operasyonel ve pazarlama tecrübesi ile satın alma gücünden faydalanıyor. TAB Gıda 



için yapılan üretim yatırımları hem inovatif ürünlerin daha kısa sürede geliştirilip müşterilere 

sunulmasını mümkün kılıyor hem de yatırımcılarımıza satın almada ciddi avantajlar sağlıyor.”  

 

Franchise bedelleri 250 bin dolardan başlıyor 

Usta Dönerci® franchise yatırım maliyeti; restoranın yerine, tipine, bulunduğu konuma ve büyüklüğüne 

bağlı olarak değişmekle beraber, 250.000 USD+KDV’den başlıyor. TAB Gıda yatırımcılara iki ayrı opsiyon 

sunuyor. Birinci opsiyonda yatırımcılar dilerlerse inşaat ve ekipman yatırımını kendileri üstleniyor. Bu 

model ancak AVM dışında yer alan restoranlar için geçerli. İkinci opsiyonda ise yatırım tamamen TAB 

Gıda tarafından yapılarak anahtar teslim modeliyle hayata geçiriliyor.  

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®, 170’ten fazla Popeyes®, 50’ye yakın Arby’s® ve 80’e 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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