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Bupilig, yeni
yatrnmlarla

biiyiimeye
devam ediyor

Kanath et sekttiriinde faaliyet gtisteren Bupilig, son dOrt ylda gergekleEtirdifi yi,izde 100 bUyUmeyi, tinUmiizdeki
iig yla da taEtmayt istiyor. 25 milyon TL alt yapr yatrrrmr ve yeni bir kesim hatt ile hedef biiyiiten firma, bu
ylsonu itibanyla 25 milyon dolarhk ihracat dahil 550 milyon TL'lik ciro ile 396'nclstrada yer aldrfi lS0 500
listesinde list stralara gtkmayr hedefliyor

uruldufiu 2OO4 ytn-
dan bu yana buyume-
ye devam ederek adrn-
dan srkEa soz ettiren

bir kurulug olduklarrnl belirten
Bupiliq YOnetim Kurulu Uyesi
Mehmet Yavuz, saatte 12, gun-
lUk 180 bin kesim kapasitesiy-
le iki vardiya geklinde galrgan

Bupiliq'in Turkiye'nin 396'ncr
bUyuk sanayi kuruluqu oldu-
[unu soyledi. Halihazrrda 810
personel istihdam ettiklerini
ifade eden Yavuz, ayil zaman-
da yuzde 44'luk kadrn istihda-
mryla bdlgenin dikkat geken
firmasr olduklarrnr dile getirdi.
Bu yrlr 25 milyon dolarhk ihra-
cat dahil 550 milyon TL'lik ciro
ile kapatacaklarrnr ve ISO 500
listesinde daha Ust srralara

Erkmayr hedef lediklerini vur-
gulayan Y avuz, " I hracatrmrzda
ilk uE srrayr lrak, Libya ve Birle-
gik Arap Emirlikleri ahyor. Bu-
nun drgrnda Bosna Hersek'ten
Hong Kong'a uzanan genig
tedarik afryla global beyaz et
sektorunun bir oyuncusu du-
rumundayrz" dedi. Tesislerinin
alt yaprsrnr 25 milyon TL'ye
yaptrklan yeni transfer hattr,
yeni cut-up hattr, sofuk hava
modernizasyonu, rendering

modernizasyonu, arrtma tesi-
si, canh bekleme, kazan dairesi
ve kasa yrkama yatrrrmlarryla
gUncellediklerini aktaran Ya-
vuz, bu sayede fabrikalarrnrn
tam donanrmlr bir tesis haline
getirdiklerini sdyledi.

"ikinci bir kesim hattt
yatrnmr yapaca$tz"

2O2O ytt sonu itibarryla 15

milyon dolara mal olacak 12

binlsaat kapasiteli ikinci bir
kesim hattr yatrrrmryla sektor-
deki pozisyonlarrnr daha da
saplamlagtrrmayr hedef ledikle-
rini kaydeden Mehmet Yavuz,
"Bupiliq, lslami kogullara uy-
gun yaptrpr Uretim, tescillen-
mig Helal Uretim Belgeleri ve
kaliteli urUnleriyle MUsluman
Ulkelerde aranan ve tanrnan bir
markadrr. Bu konuda rugtUnu
ispatlamrg bir firmayz. Uzman
veteriner kadrosuyla sUrekli
olarak hayvanlarrnrn saflr[rnr
gozeten, tUketici sa!lr[rnr en
Ust srrada tutan, Avrupa stan-
dartlarrndaki hijyen kogulla-
rryla yuzde 100 gUvenli grda
markasrna sahip, bu konuda
tUketicilerine ust dUzeyde gU-

ven veren bir firma olmanrn
gururunu yagtyoruz" diye ko-

nugtu
Son dort yrlda yuzde 100'e

ulagan buyUmenin, gelecek UE

yrlda da yUzde 100 bUyUme he-
define referans oldufunu dile
getiren Mehmet Yavuz, "BUyU-

menin ayakta dimdik durmak
ve sekt6rde daimi olmanrn tek
yolu oldu[unu billyoruz. GUn-
demimizdeki yeni yatlrrmlarla
TUrkiye'nin bu alandaki geligi-
minde Onemli rol oynayacak
firmalardan biriyiz. Ayrrca
ileri iglem urun Uretimini de
yakrn gelecekte gerqeklegtir-
mek amacryla yol alan Bupilig,
yakrnda yepyeni urUnleriyle
tuketicinin kargrsrndaki yerini
saflamlagtrracak. Bupiliq ola-
rak 2OO4 yrhnda qrktrfrmrz bu
yolda yurtiqi ve yurtdlgrna sun-
du!umuz urunlerimize olan
talebi g0rdUkqe bunun haklr
gururunu yasryoruz" ifadeleri-
ni kullandr.

Entegre bir yaprya sahip te-
sislerinde, 60 ton,/saat kapa-
siteli bir yem fabrikasrnrn da
kaliteli yem Urettifini vurgula-
yanYavuz, bu tesis sayesinde
en ucuz hayvansal protein kay-
napr olan piliq etini hijyenik ve
guvenli yollarla tUketime sun-
duklarr bilgisini verdi.

"2O20 yrh sonu itibanyla l5
milyon dolara malolacak 1i bin/

saat kapasiteli ikinci bir kesim

hattr yatrnmryla sektordeki
pozisyonumuzu daha da

sailamla5trrmayr hedefl iyoruz "
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