
 

 

 

 

 

 

 
Basın Bülteni                   6 Haziran 2017 

 
Usta Dönerci®’nin yaşatmaya devam ettiği Anadolu'nun binlerce yıllık lezzet 

geleneği dönere kadın eli değdi! 
 

TAB Gıda’nın 20 yıllık deneyimini işin ustalarıyla birleştirerek yarattığı Usta Dönerci®, 

Antalya’daki restoran ağına bir yenisini daha ekledi. Antalya Falez Migros AVM’de hizmete 

açılan Usta Dönerci®’nin yeni restoran kadrosu kadınlardan oluşuyor.  

 

Türkiye’de hızlı servis restoran zinciri sektörü lideri olan TAB Gıda’nın global çaptaki başarısı, 

gıda alanındaki 22 yıllık uzmanlığı ve ustalığından güç alarak yarattığı Usta Dönerci®, hız 

kesmeden büyümesini sürdürüyor. Yüksek kalitede ürünlerini, uygun fiyat ve üstün hizmet 

kalitesi ile müşterilerine sunan Usta Dönerci®, Antalya’daki restoran ağına bir yenisini daha 

ekledi. Anadolu'nun binlerce yıllık lezzet geleneğini yaşamaya devam eden Usta Dönerci®’nin 

Falez Migros AVM’deki restoranı hizmete açıldı. Büyüme hedefleri doğrultusunda restoran 

yatırımlarına aralıksız devam eden ve beraberinde yeni istihdam fırsatları yaratan Usta 

Dönerci®’nin Falez Migros AVM açılan yeni restoranında tüm çalışanlar kadınlardan oluşuyor. 

 

İlk açıldığı günden itibaren büyük beğeni toplayan Usta Dönerci®, lezzetli et ve tavuk döner 

çeşitlerinin yanı sıra tüm damak zevklerine hitap eden yan ürünleri, salata ve tatlıları, çorba ve 

içecek seçeneklerinden oluşan zengin menü çeşidi ile dikkat çekiyor. 

 

“Usta Dönerci® yüzde yüz yerli sermaye ile kuruldu” 

Açılışla ilgili olarak açıklamalarda bulunan TAB Gıda Pazarlama Genel Müdürü Seçil Kurdoğlu,  

“TAB Gıda olarak, dünya markası olma hedefiyle yola çıkan Usta Dönerci®’yi, 2020 yılına kadar 

300 restorana ulaşmayı hedefliyoruz. Uluslararası standartlarda üretim yapan tedarikçilerle 

çalışıyoruz ve Türk damak tadına uygun lezzetler geliştiriyoruz. Ulusal pazarda kısa sürede 

başarıyı yakalayan Usta Dönerci®’nin bir dünya markası haline geleceğinden kuşkumuz yok. 

Yüksek kalite ve lezzet standartları ile döneri mümkün olan en uygun fiyata, hızlı bir şekilde 

sunmayı amaç edinen Usta Dönerci®’nin 2017’de döner sektörüne damga vuracağına 

inanıyoruz.” dedi.  

 

“Fırsat eşitliği ilkesinden ödün vermiyoruz” 

TAB Gıda’nın sağladığı yüksek istihdam rakamlarının yanı sıra insan kaynakları politikaları 

gereği eşit fırsat prensibinden hiçbir zaman ödün vermediğinin altını çizen Seçil Kurdoğlu: 

“Kadınların iş hayatına katılımının bir ülkenin refahı ve kalkınması için çok önemli olduğuna 



inanıyoruz. Bu doğrultuda hem restoranlarımızda hem de merkez ofisimizde kadın 

çalışanlarımızın sayısı her geçen gün arttırıyoruz. Falez Migros AVM’de açılan restoranımızda 

tüm çalışanlarımız kadınlardan oluşuyor. Önümüzdeki dönemde yaratacağımız istihdamın 

önemli bir bölümünü gençler ve kadınlardan oluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.  

 

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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