
sağlamak amacıyla düzenlenen yeni standartları 
içeren ve HACCP sistemini de kapsayan ISO 
22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ise 
Banvit Tesisleri’nde 2007 yılından beri uygulanıyor. 
 Ayrıca son olarak 2011 yılında piliç eti ve 
ileri işlenmiş hazır ürünler tesislerini, gerekli 
yüksek üretim standartları sayesinde British 
Retail Consortium (İngiliz Perakendeciler Birliği) 
tarafından geliştirilen BRC Gıda Standardı Sertifikası 
kapsamına dâhil eden Banvit, tüm 
ürünlerini tamamen çevreyle 
dost, uluslararası gıda üretim 
standartları altında üretip, 
tüketicilerine ulaştırıyor.
 
En Son Gelişmeler 
Günümüzde gittikçe ağırlaşan 
rekabet koşulları ve değişen 
tüketim kalıpları, uluslararası 
arenada yer almak isteyen 
şirketleri daha fazla katma 
değer ve daha güçlü 
markalar yaratmaya teşvik 
ediyor.
 Vizyonunu: “10 yılda 
10 dünya markası yaratmak” 
olarak belirleyen Turquality®, bu 
hedefine ulaşmak için marka yaratma potansiyeli 
olan firmaları belirleyerek, oluşturulan platform 
çerçevesinde desteklemeyi hedefliyor.
 Banvit, bu platformun bir üyesi olmak üzere 
sürdürdüğü çalışmaları tamamlayarak, “Banvit” 
markasıyla Turquality® desteğine hak kazandı. 
Böylece Banvit, Turquality® programına kanatlı 
sektöründen dâhil olan ilk kuruluş oldu.
   Banvit, geleneksel satış kanallarına alternatif 
olarak, tüm ürün çeşitlerinin bir arada bulunduğu 
Banvitburada.com isimli e-satış sitesini 2012 yılı 
başında tüketicilerinin hizmetine sundu. 
   İlk olarak İstanbul’da uygulamaya geçirilen sistem 
ile Banvitburada.com sitesinden alışveriş yapan 
tüketiciler, siparişlerini soğuk zincir bozulmadan, 
ücretsiz kurye, nakit veya kredi kartıyla, anında 
ödeme yapma, iade garantisi gibi avantajlardan 
yararlanarak ve Banvit güvencesiyle teslim alıyorlar.
 Banvitburada.com, tüm alışveriş sitelerinin 
barındırdığı avantajların yanı sıra tüketicilere, 
Banvit tarafından yeni geliştirilen, marketlerde 
bulamayacakları pek çok özel ürünü de sunuyor. 
Tüketiciler, yayla soslu piliç, kalça kuşbaşı, dana 
kuru köfte, dilimli pirzola, antrikot, bonfile, t-bone, 
kontrafile, New York steak kontrafile gibi gurme 
ürünlere sadece Banvitburada.com üzerinden 
ulaşılabiliyor. 
 Şimdilik yalnızca İstanbul’a hizmet veren 
Banvitburada.com’un gelecek yıllarda özellikle 
İzmir, Ankara, Bursa, Antalya ve Adana gibi büyük 
şehirlerde de hizmet verebilmesi hedefleniyor.
 Banvit, son yıllarda özellikle çocuklar arasında 
yanlış beslenmeden dolayı hızla yayılan obeziteye 
dikkat çekip, çocuklara doğru beslenme 
alışkanlıklarının kazandırılmasını sağlamak amacıyla 
2008 yılında, Ankara Hacettepe Üniversitesi 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü danışmanlığı ve Milli 
Eğitim Bakanlığı iş birliği ile “Akıllı Çocuk Sofrası” 
isimli bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi 
başlattı. 
 2013 ile birlikte beşinci yaşına basan proje 
kapsamında Banvit, yeterli ve dengeli beslenme ile 

fiziksel hareketin önemini anlatan, yüz yüze verdiği 
eğitimlerle; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, 
Adana ve Balıkesir’de bin 339 okulda eğitim gören 
1 milyon bin 110 öğrenciye ve 204 bine yakın 
öğretmene ulaştı.
 Banvit, eğitimlerle verdiği mesajların çocuklar 
tarafından daha iyi anlaşılmasını ve eğlenerek 
öğrenmelerini sağlamak üzere, projenin 2010 - 
2011 yılını kapsayan ikinci fazında hayata geçirdiği 
“Cem ile Cemile Gizli Bahçede” isimli oyunu, 2012 

yılında yine iş birliğini sürdürdüğü Ekol Drama 
Sanat Evi ile yenileyerek, aynı temel mesajları 
içeren “Küçük Denge Dünyası” adlı farklı 
bir oyunla İstanbul’da belirlenen okullardaki 
ilköğretim öğrencilerine aktarmaya devam 
ediyor.

   Banvit’in “Akıllı Çocuk Sofrası” isimli 
kurumsal sosyal sorumluluk projesi, 
2011 yılında Türkiye Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Derneği’nden “Sağlık 
Bilinçlendirme Uygulaması” birincilik 
ödülü aldı.

   Kızlar Banvit’le Okula Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği (ÇYDD) Bandırma 

şubesi ile Banvit’in 2007 yılında başlattığı; kız 
öğrencileri ilköğretim eğitimine kazandırmayı 

amaçlayan “Kızlar Banvit’le Okula” isimli sosyal 
sorumluluk projesi, altı yıldır gerçekleştiriliyor. 
 Banvit bu proje ile kız öğrencilerin eğitim 
sürecine katkı sağlamayı hedefliyor. Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği ile ortaklaşa düzenlenen 
ve yerel kapsamlı bir burs programı olan “Kızlar 
Banvit’le Okula”, Bandırma ve çevresinde eğitim 
olanaklarına ulaşmakta güçlük çeken 100 kız 
çocuğu ve dolaylı olarak ailelerini kapsıyor. 
 Eğitim sürecinde, ailelerin çocuklarına olan 
ilgi ve alakalarının büyük etkisi olduğundan 
sadece kız öğrencilere değil, onların ailelerine de 
ulaşılıyor. Eğitim toplantılarıyla bilinç düzeyleri ve 
farkındalıklarının artırılmasına çalışılıyor. Burs verilen 
kız öğrencilerin sadece eğitimleriyle değil, onların 
hayata katılımlarıyla da yakından ilgileniliyor. 
 Bu yıl proje kapsamında üçüncü kez 
gerçekleştirilen 2013 takvim çalışmasında Banvit 
Basketbol Kulübü A Takımı oyuncuları ile projeden 
yararlanan kız öğrenciler birlikte poz verdi. 
Oluşturulan takvimin satışlarından elde edilen 
gelirler, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 
Bandırma Şubesi’ne yine eğitime katkı sağlamak ve 
öğrencilere burs sağlanması amacıyla bağışlanıyor.
 Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) 
tarafından Marmara depremi sonrasında “Umut 

2000” Projesi ile faaliyete geçirilen “Gezici 
Eğitim Birimleri” çok anlamlı bir amaçla; deprem 
bölgelerindeki çocukların eğitimine devam 
edebilmesi için yola çıktı. Ardından “Ateş Böceği 
Projesi”ne dönüştürülen bu eğitime destek 
seferberliğine Banvit, 2001 yılından bu yana destek 
veriyor.
 Banvit Ateş Böceği Gezici Eğitim Birimi, bugüne 
kadar çeşitli şehirlerde sürdürdüğü çalışmalar 
sonucunda yaklaşık 35 bin çocuğa ulaştı.
 Daha önce uzun bir müddet İstanbul’un geri 
kalmış semtlerinde hizmet veren Banvit Ateş 
Böceği Gezici Eğitim Birimi, ardından Bandırma, 
Eskişehir il merkezi ve İnönü ilçesi, Muğla’nın 
Marmaris ilçesi ve civar köyleri, Isparta ve 
Burdur’da etkinliklerini sürdürdükten sonra 2010 
yılının Kasım ayında Kayseri’ye geçerek Gömürgen 
beldesinde; 2011 yılının Ocak ayından itibaren de 
Akkışla ilçesinde faaliyetlerini sürdürmeye devam 
etti.
    Banvit Ateş Böceği Gezici Eğitim Birimi’nde 
TEGV’e bağlı uzman bir eğitmen tarafından 
öğrenciler için “bilgisayar kullanıyorum”, 
“vücudumuz ve sağlık”, “masal saati”, “edebiyat 
atölyesi” gibi farklı eğitim programları 
uygulanıyor.
 
Marka Değerleri                                                                                     
Banvit misyonunu, müşterilerinin beklentilerini; 
kalitesi, hizmeti ve yaratıcılığı ile gerçeğe 
dönüştürmek, müşterilerine en uygun değeri 
sunarken sektöründeki en iyi çalışma ortamını 
geliştirmek ve çevreye karşı her zaman duyarlı 
olmak olarak tanımlıyor. Pazara hem yetişkinlerin 
hem de çocukların rahatlıkla tüketebilecekleri, 
pratik, lezzetli, sağlıklı ve geniş bir ürün yelpazesi 
sunan Banvit, ürün çeşitleriyle tüm ailelerin 
beklentilerini karşılıyor.
 
www.banvit.com 

Pazar
Bugün kanatlı sektöründe %12 pazar payıyla lider 
olan Banvit, Bandırma’da yer alan ana üretim 
kampüsü dışında İzmir ve Eskişehir ile yurt dışında 
Romanya’da da bulunan üretim tesisleriyle faaliyet 
gösteriyor. 
 Banvit, yakın zamanda Elazığ’da satın aldığı, 
revizyonları devam eden kuluçka tesisi, yem 
fabrikası, kesimhane ve damızlık kümeslerini 2013 
yılı ortasında faaliyete geçirmeyi planlıyor. Banvit, 
Dubai’de başlattığı yeni yatırım hamleleriyle birlikte 
önümüzdeki dönemlerde Orta Doğu ülkelerinde 
daha etkin olmayı ve ihracat gelirlerini artırmayı 
hedefliyor.
 Banvit, İstanbul Sanayi Odası’nın 2012 yılında 
açıkladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 
listesinde ilk 100 kuruluş arasında sektörünün lider 
temsilcisi olarak 58. sırada yer aldı. 
 Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand 
Finance’ın açıkladığı son araştırma sonuçlarına göre 
Banvit, “Türkiye’nin En Değerli Markaları” liginde 
bir önceki yıla oranla listede 10 basamak yukarı 
çıkarak 29. sırada yer alıyor. 
 
Tarihçe
1968 yılında 400 bin lira sermaye, el yapımı 
bir kırma makinesi ve bir karıştırıcı ile faaliyete 
başlayan yem fabrikası, bugünkü Banvit’in temelini 
oluşturuyor. 1983 yılında Banvit, yem üretiminde 
en fazla kanatlı yemi üreten şirket olarak sektördeki 
yerini aldı. Önce yumurta paketleme ve tasnif 
tesisini kuran Banvit, ardından bir yumurta yemi 

müşterisinin borcu karşılığında kümesinin  
15 yıllığına kiralanmasıyla piliç yetiştirme işine girdi. 
Damızlık piliç ve ardından etlik piliç yetiştiren 
Banvit, 1985 yılında saatte 750 adet piliç kesebilen 
ilk otomatik kesim tesisini kurdu. Bu kapasitenin 
Bandırma içinde tüketilmesi mümkün olmadığından 
iyi bir pazarlama ağının kurulması gerektiğine karar 
veren Banvit, aynı yıl ilk satış şubesini Bursa’da açtı. 
Ardından Balıkesir, İstanbul, Edirne ve yurdun çeşitli 
bölgelerine günlük dağıtım yapabilen yaygın bir satış 
ağı kurdu.
 Banvit, 1986 yılında damızlık yumurta üretimine 
başladı. 1989 yılında ise kuluçkahanesini devreye 
sokarak dikey entegrasyonun tüm halkalarını 
tamamladı.
 1992 yılında hisselerinin %15’ini halka açan 
Banvit, teknolojisini geliştirip, üretim çeşitliliğini 
artırdı.
 1996 yılında yeniden yapılanma çalışmalarına 
başlayan Banvit, 2001 yılında hindi ve işlenmiş hazır 
ürün üretimine başladı. 
 Gerçekleştirdiği yatırımlarla 2006 yılında ürün 
portföyüne kırmızı et ürünlerini de ekledi.
 2013 yılında sektöründeki 45. yılını dolduran 
Banvit`in 73 şube ve bayinin yanı sıra yurt geneline 
yayılmış soğuk hava depolu dağıtım merkezleri 
bulunuyor. Her gün 630 frigorifik dağıtım aracından 
oluşan filosuyla bu merkezlere ulaştırılan ürünler, 
soğuk hava depolarına indirildikten sonra o şube 
veya bayinin yine frigorifik servis araçlarına 
yüklenerek, soğuk zincir hiç kırılmadan perakende 
satış noktalarına ulaştırılıyor.

Ürün
Banvit, kuruluşundan 
itibaren yenilikçi, değişik 
lezzetleri denemekten 
hoşlanan, sofralarına 
sağlıklı olduğu kadar 
aynı zamanda pratik ve 
lezzetli ürünleri taşımak 
isteyen tüketicileri 
hedefliyor.
   Banvit’in ürünleri; piliç, 
hindi, kırmızı et, şarküteri 
ve hazır ürün olarak 
beş ana kategoride 
toplanıyor. Bu ürünler 
tüketicilere taze veya 
dondurulmuş olarak 
ulaştırılıyor. 1985 yılında 
altı çeşitle başlayan parça 
piliç üretimi, bugün 
Banvit’in tüm markaları 
bazında 235 çeşit beyaz 
et ve 65 çeşit kırmızı 
et ürününe yükselmiş 
bulunuyor.
   Tüm gelişmiş ülkelerde 
doğal malzemelerle 
hazırlanmış gıdalara 
karşı talep hızla artıyor. 
Dünyadaki eğilime 
paralel olarak Türkiye’de 
de benzer bir talebin 
söz konusu olmaya 
başlamasıyla Banvit, 

katkısız ürünleri araştırıp, üzerinde çalışmaya 
başladı.  
 Ürünlerinin geleneksel lezzetlerini değiştirmeden 
katkısız olarak hazırlanıp, bu üretimin sürekliliğinin 
sağlanabilmesi üzerine iki yıl süren Ar-Ge 
çalışmalarının ardından Banvit, katkısız lezzetlerini 
2012 yılında tüketicilerinin beğenisine sundu. 
 Banvit’in katkısız ürünlerinde; yumurta, süt tozu, 
baharat karışımları, buğday unu ve nişastasından 
oluşan kaplama malzemesi, tatlı kırmızıbiber, 
zerdeçal, kereviz, maydanoz gibi ev mutfaklarında 
sıkça tüketilen malzemeler kullanılıyor. 
 Banvit, yeni ürünler için genel politikasını; 
tüketicilerin, pazarın istek ve ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek biçimde ürün yelpazesi düzenlemek, 
artırmak olarak belirliyor. Pazardaki gelişme ve 
eğilimleri yakından izleyen Banvit, alanıyla ilgili yurt 
içinde ve yurt dışında bulunan kurum ve kişilerle 
olan bağlantılarını kesintisiz olarak sürdürüyor.
 Sektörde birçok ilki gerçekleştiren Banvit’in 
en önemli başarısı; 1985 yılında, taze piliç ve piliç 
yan ürünlerini temizlendikten sonra poşetleyerek 
satmaya başlaması oldu. Üretim süreci “izlenebilir” 
olan Banvit’in bu özelliği, damızlık üretiminden 
markete kadar uzanan tüm süreçler için geçerli 
bulunuyor. 
 Banvit; piliç, hindi, kırmızı et ve hazır ürünler 
üretiminde tüm süreçleri kapsayan kalite ve 
güvence çalışmaları sonucunda, Hazard Analysis 
and Critical Control Point (HACCP), ISO 9001 
ve ISO 14001 sertifikalarını aldı. Avrupa Birliği gıda 
sektöründe bile az sayıda şirketin sahip olduğu  
ISO 14001 “Çevre Sistem Belgesi”ni Türkiye’de 
kanatlı sektöründe ilk kez Banvit aldı. 
 Banvit A.Ş., kalite güvence uygulamalarında 
“çiftlikten, markete” prensibiyle hareket ediyor. 
Amacı; gıda ürünlerini güvenli, sağlıklı, hijyenik 
koşullarda üretmek ve tüketicilere ulaştırmak olan 
Banvit, bu doğrultuda tüm süreçleri kontrol altına 
alıyor ve sürekli izliyor.
 Dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini 
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Banvit
›	Ambalajlı ve temizlenmiş ilk markalı taze pilici  
 1985 yılında Türk piyasasına Banvit sundu.

›	Türkiye’nin, dikey akışlı ilk yerli yem fabrikasını  
 1976 yılında Banvit faaliyete geçirdi. 

›	1992 yılında hisselerinin %15’ini borsaya arz   
 ederek, halka açılan ilk kanatlı sektör kuruluşu  
 Banvit oldu.

›	2003 yılında Banvit, Türkiye’de kanatlı et üretimi
 yapan kuruluşlar arasında, 11 milyon USD’lik
 yatırım yaparak ISO 14001 Çevre Yönetim
 Sertifikası’nı ilk alan kuruluş oldu.

›	Banvit 2012 yılında, sürdürdüğü çalışmaları  
 tamamlayarak, “Banvit” markasıyla Turquality®  
 desteğine hak kazandı. Böylece Banvit,   
 Turquality® programına kanatlı sektöründen   
 dâhil olan ilk kuruluş oldu.

›	Banvit, yine 2012 yılında Banvitburada.com
 isimli Türkiye’nin ilk ve tek internetten satış   
 yapan, online piliç, hindi, kırmızı et, hazır ürünler,
 şarküteri mamulleri satış sitesini faaliyete geçirdi.


