
olarak, tüm ürün çeşitlerinin bir arada bulunduğu 
banvitburada.com isimli e-satış sitesini, Türkiye’nin 
ilk online soğuk servis hizmeti veren sitesi olarak, 
2012 yılı başında tüketicilerinin hizmetine sundu.
 Banvit’in ilk olarak İstanbul’da uygulamaya 
geçirilen e-satış sistemi, önce İzmir ve ardından 
2014 yılında Ankara’da devreye alındı. 
banvitburada.com sitesinden alışveriş yapan 
tüketiciler, siparişlerini soğuk zincir bozulmadan 
ücretsiz kurye, nakit veya kredi kartıyla teslim, 
anında ödeme yapma, iade garantisi gibi 
avantajlardan yararlanarak Banvit güvencesiyle 
teslim alabiliyorlar.
 banvitburada.com, tüm alışveriş sitelerinin 
barındırdığı avantajlarının yanı sıra tüketicilere, 
Banvit tarafından yeni geliştirilen, marketlerde 
bulamayacakları pek çok özel ürünü de sunuyor. 
Tüketiciler; yayla soslu piliç kalça kuşbaşı, dana 
new york steak, jumbo sosis, piliç ve hindi rosto, 
hindi göğüs füme, dana dilimli antrikot, 
kontrfile ve bonfile gibi özel gurme ürünlere, 
banvitburada.com üzerinden ulaşabiliyorlar. 
 Son yedi yıldır sosyal sorumluluk 
anlamında da tüm projelerini 
Türkiye’de sağlıklı nesillerin 
yetişmesi üzerine odaklayan 
Banvit, bu amaçla hem dengeli 
beslenme hem de hareketli yaşam 
bilincini çocuklara aşılamak üzere, 
2008 yılından bu yana çalışmalarını 
hızla devam ettiriyor. 
 Türkiye’de 20 yıldır basketbol 
alanında önemli destekler sağlayan 
Banvit, spora ve sağlıklı yaşama verdiği bu 
destekleri, 2013 yılında Amerikan Ulusal Basketbol 
Ligi’nin (NBA) Türkiye resmi ortakları arasında yer 
almasıyla birlikte, uluslararası bir platforma taşımış 
oldu.
 Bu ortaklık sürecinin olumlu bir çıktısı olarak 
Banvit-NBA işbirliği ile Banvit Jr. NBA Cup isimli 
bir organizasyonla, ilk kez beş ili kapsayan bir okul 
turnuvasına imza attı. 

 Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Mersin’de 
düzenlenen; Banvit Jr. NBA Cup, 14 ve 16 yaş 
altı kategorilerinde, okul çağındaki çocuklara ilk 
elden ve benzersiz bir NBA deneyimi sunarken, 
çocukların keyifli bir ortamda arkadaşlarına karşı 
basketbol yeteneklerini sınamalarına da olanak 
verdi. Düzenlenen her turnuva, aynı zamanda 
Banvit knock-out yarışması, çeşitli ödüller ve 
Banvit’in maskotu Lezzetçibaşı ile birlikte eğlenceli 
aktivitelere de ev sahipliği yaptı.
 2014 yılı sonunda yeniden ele alınan ve içeriği 
zenginleştirilen proje, Banvit Jr. NBA Yıldızlar 
Akademisi ismiyle; İstanbul, İzmir ve Ankara’daki 
ilköğretim öğrencileri ile buluşmaya devam edecek. 
Bu kez proje içeriğinde; okullar arası basketbol 
turnuvası dışında basketbol eğitimi, yeterli ve 
dengeli beslenme eğitimi ile çocuk tiyatrosuna 
yer verilecek. Projenin hedefi ise üç büyük kentte, 
90 okulda, 27 bin öğrenciye ve onların ailelerine 
ulaşabilmek.
 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, sekiz yıldır gerçekleştiriliyor. 
Banvit bu proje ile kız öğrencilerin eğitim sürecine 
katkı sağlamayı hedefliyor. ÇYDD 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 çocukların 
ailelerini kapsıyor. 
 Ailelerin ilgi ve alakalarının eğitim sürecine 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. 
 Proje kapsamında beşinci kez gerçekleştirilen 
2015 takvim çalışmasında, Banvit Basketbol Kulübü 
A Takımı oyuncuları ile projeden yararlanan kız 
öğrencilerin birlikte verdikleri pozlarla oluşturulan 
takvim satışlarından elde edilen gelirler, ÇYDD 
Bandırma Şubesi’ne, yine eğitime katkı olması ve 
öğrencilere burs sağlanması amacıyla bağışlanıyor.
 Proje, 2013 yılı Nisan ayında Türkiye Kurumsal 

Sosyal Sorumluluk Derneği ve Avrupa Komisyonu 
desteği, CSR Europe ve Business in the 

Community liderliğinde yürütülen 
Avrupa Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Programı kapsamında, ilköğretim 

alanında eğitime sağladığı katkılarla 
“Kızlar Banvit’le Okula”, “Kaynak Kullanımı 
Kategorisi” dalında ikincilik ödülü aldı.
   Ardından burs programı yine, 
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Derneği tarafından, 2013 yılı Aralık 

ayında, Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Pazaryeri Etkinlikleri kapsamında “Stratejik 

Hayırseverlik” ve “Jüri üçüncülük” ödüllerine de 
layık görüldü. 
   Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve 
Banvit işbirliği ile 2001 yılından bu yana hizmet 
veren “Banvit Ateş Böceği Gezici Eğitim Birimi” ise 
ilköğretim ilk kademe öğrencilerine okul dışında 
farklı bir ortamda yeni eğitim teknolojileri ile çağın 
gereklerine uygun eğitim - öğretim olanaklarını 
sunabilmeyi amaçlıyor.

 Gezici eğitim biriminde, TEGV’e bağlı uzman 
bir eğitmen tarafından öğrencilere; Bilgisayar 
Kullanıyorum, Vücudumuz ve Sağlık, Masal Saati, 
Edebiyat Atölyesi gibi farklı programlar uygulanıyor.
 Banvit Ateş Böceği Gezici Eğitim Birimi bugüne 
kadar; İstanbul, Eskişehir, Muğla, Kayseri, Isparta, 
Burdur, Van, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki 
bazı ilköğretim okullarında hizmet verdi. Eğitim 
Birimi, sürdürdüğü çalışmalar sonucunda yaklaşık
43 bin ilköğretim öğrencisine ulaştı. 

Marka Değerleri
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 
benimseyen Banvit, pazara hem yetişkinlerin hem 
de çocukların rahatlıkla tüketebilecekleri pratik, 
lezzetli, sağlıklı ve geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. 
Banvit ürün çeşitleriyle hem çocukların ve gençlerin 
hem de geniş ailelerin beklentilerini karşılıyor.
 
www.banvit.com

Pazar
Türkiye’de üç farklı üretim kopleksinde, günlük 
550 bin adet piliç üretimi gerçekleştiren Banvit, 
tüketici ve müşterilerine, kırsal alanda çalıştığı 850 
sözleşmeli çiftlik, 22 üretim tesisi, yurtiçinde 74 
soğuk hava deposu ve 780 adet frigorifik dağıtım 
aracıyla hizmet veriyor. Banvit aynı zamanda, hindi 
eti ve kırmızı et üretimi ile tüketilmeye hazır ileri 
işlenmiş ürünler üretimi ve şarküteri ürünlerini de 
tüketicilerinin beğenisine sunuyor. Sektördeki 47. 
yılını kutlayan Banvit, bordrolu olarak doğrudan ve 
dolaylı olmak üzere yaklaşık 7 bin kişiye istihdam 
olanağı sağlıyor.  
 Bugün kanatlı sektöründe %12 pazar payıyla 
lider olan şirket, Bandırma’da kurulu ana üretim 
kampüsü dışında Türkiye’de Elazığ, İzmir ve 
Eskişehir’de, yurtdışında Romanya’da bulunan 
üretim tesislerinde, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise 
Dubai ofisi ile faaliyet gösteriyor. 

Başarılar
Banvit, İstanbul Sanayi Odası’nın 2014 yılında 
açıkladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 
listesinde ilk 100 kuruluş arasında sektörünün lider 
temsilcisi olarak 44. sırada yer alıyor. 
 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. 
 Banvit; piliç, hindi, kırmızı et ve hazır ürünler 

üretiminde tüm süreçleri kapsayan kalite güvence 
çalışmaları sonucunda, Hazard Analysis and Critical 
Control Point (HACCP), ISO 9001 ve ISO 14001 
sertifikalarını aldı. Ayrıca Türkiye’de, AB gıda 
sektöründe bile az sayıda şirketin sahip olduğu ISO 
14001 “Çevre Sistem Belgesi”ne de ilk kez Banvit 
sahip oldu.
 Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu 
Brand Finance’ın, 2014 yılı Haziran ayında açıkladığı 
araştırma sonuçlarına göre Banvit, “Türkiye’nin 
En Değerli Markaları” liginde de 41. sırada 
bulunuyor.

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. Banvit 1983 yılında, 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 kümesinin, borcu karşılığında 15 
yıllığına kiralanmasıyla piliç yetiştirme işine girdi. 
Damızlık piliç ve ardından etlik piliç yetiştiren 
Banvit, 1985 yılında saatte 750 adet piliç kesebilen 
ilk otomatik kesimli tesisini kurdu. 
 Bu kapasitenin Bandırma içinde tüketilmesi 
mümkün olmadığından, iyi bir pazarlama ağının 
kurulmasına karar verilerek, aynı yıl ilk satış şubesi 
Bursa’da açıldı. Ardından Balıkesir, İstanbul, Edirne 
ve yurdun çeşitli bölgelerine günlük dağıtım 
yapabilen yaygın bir satış teşkilatı kuruldu.

 Banvit 1986 yılında damızlık yumurta üretimine 
başladı, 1989 yılında kuluçkahanesini devreye soktu 
ve dikey entegrasyonun tüm halkaları tamamlandı. 
Ayrıca teknolojisini geliştirip, üretim çeşitliliğini 
artırarak kendini sürekli yeniledi. 1992 yılında 
hisselerinin %15’ini halka açtı. 
 1996 yılında yeniden yapılanma çalışmalarına 
başlayan Banvit, 2001 yılında hindi üretimine 
ve ileri işlenmiş hazır ürünler üretimine başladı. 
Gerçekleştirdiği yatırımlarla, ürün portföyüne 2006 
yılında kırmızı et ürünlerini de ekledi.

Ürün
Kuruluşundan itibaren Banvit’in hedef kitlesini, 
yenilikçi, değişik lezzetleri denemekten hoşlanan, 
sofrasına sağlıklı olduğu kadar pratik ve lezzetli 
ürünleri de taşımak isteyen tüketiciler oluşturuyor.
 Banvit’in ürünleri; piliç, hindi, kırmızı et, şarküteri 
ve hazır ürün olarak beş ana kategoride toplanarak, 
tüketicilere taze veya taze dondurulmuş olarak 
ulaştırılıyor. 1985 yılında altı çeşitle başlayan parça 
piliç üretimi, bugün Banvit’in tüm markaları bazında 
320 çeşit beyaz et ürünü, 90 çeşit kırmızı et ürünü, 
150 çeşit şarküteri ve ileri işlenmiş et ürününe 
yükselmiş bulunuyor. 
 Banvit, tüm gelişmiş ülkelerde doğal 
malzemelerle hazırlanmış gıdalara karşı talep 
hızla artarken, dünyadaki eğilime paralel olarak 
Türkiye’de de benzer bir talep söz konusu olmaya 
başladığı için katkısız ürünleri araştırmaya ve 
üzerinde çalışmaya başladı. 
 Ürünlerinin geleneksel lezzetlerini değiştirmeden, 
katkısız ürünlerini nasıl hazırlayabileceği ve bu 
üretimin sürekliliğini nasıl sağlayabileceği ile ilgili 
iki yıl boyunca devam eden Ar-Ge çalışmalarının 
ardından Banvit, katkısız lezzetlerini 2012 yılında 
tüketicilerinin beğenisine sundu ve ürünleri arasına 
yeni çeşitler eklemeye devam etti.
 Banvit’in katkısız ürünlerinde; tatlı kırmızıbiber, 
kimyon, karabiber, zerdeçal gibi baharatlar 
ve mutfakta sıkça tüketilen; yumurta, soğan, 
ekmek kırığı, kereviz, maydanoz gibi malzemeler 
kullanılıyor. 
 Banvit, genel politikasını tüketicilerinin, pazarın 
istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek biçimde 
ürün yelpazesini düzenlemek, artırmak olarak 
belirliyor. Pazardaki gelişme ve eğilimleri yakından 
izleyen Banvit, alanıyla ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki 
kurum ve kişilerle olan bağlantılarını kesintisiz olarak 
sürdürüyor.

En Son Gelişmeler
Banvit, geleneksel satış kanallarına alternatif 

SUPERBRANDS SUPERBRANDS

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’tir.

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

›	Banvit sürdürdüğü çalışmaları 2012 yılında 
 tamamlayarak, “Banvit” markasıyla Turquality® 
 desteğine hak kazandı. Böylece Banvit,   
 Turquality® programına kanatlı sektöründen  
 dahil 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.


