


HAKKIMIZDA 
Bilken Tarım Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 
2010 yılında “Sağlıklı ve güvenilir 
gıda sloganıyla” üstün teknoloji, 
uzmanlaşmış iş gücü, doğallık ve 
hijyen faktörlerini biraraya getire-
rek kurmuş olduğumuz tesisimizde 
tüketicilerimize eksiksiz hizmet 
vermeye özen göstermekteyiz.

VİZYONUMUZ
Anne sütünden sonra en değerli 
besin olan yumurtayı üstün tekno-
loji, doğallık ve hijyen gibi kavram-
ları bir araya getirerek üretmek; ve 
yapılan bu üretimle sektörde 
saygınlığı ve güvenilirliği en üst 
düzeyde tutan bir şirket haline 
gelmek.

MİSYONUMUZ
Gelişimi esas alarak ürünlerimizde 
ve hizmetlerimizde kattığımız 
değeri en üst düzeyde tutarak 
sorunsuz bir üretim- tüketim bağı 
oluşturmaktır.

ABOUT US
Bilken Agriculture Food Industry Trade 
Limited Company is caring about giving 
perfect service to its consumers in its 
complex that was founded in 2010 by 
bringing high technology, experted 
work power, naturalism and hygiene 
factors together with its slogan
‘healthy and reliable food.’

OUR VISION
Producing egg, which is the most 
valuable nutrition after mother’s milk, 
by combining the concepts of high 
technology, naturalism and hygiene; 
and with this production becoming a 
company that holds the goodwill and 
reliability at the highest level in this 
sector.

OUR MISSION
Creating a problem-free connection of 
production-consumption by holding 
the value we give to our products and 
services at the highest level, which is 
based on continuous development.
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CHICK HOUSES
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Bilken Yumurta bünyesindeki 
500.000 civciv yetiştirme 
kapasiteli civciv büyütme 
ünitesinde uzman veteriner 
hekimi ve zooteknist 
mühendislerin kontrolünde 
sağlıklı yumurtacı tavuklar 
yetiştirmek için gerekli tüm 
hassasiyeti göstermektedir. 

Bilken Egg is showing great 
sensitivity to grow fertile chickens 
within the control of specialist vet 
and zootechnician engineers in its 
chick growing unit that has 
500.000 chicks capacity.



Tesislerimiz bünyesinde üstün
teknoloji, hijyen, hayvan saglığı
gibi etkenleri gözardı etmeksizin, 
günlük 2 Milyon üretim kapasiteli
modern yumurta üretim çiftliklerimiz 
bulunmaktadır.

We have modern egg production 
poultry houses that has daily
2 Million capacity without regarding the 
factors like high technology, hygiene, 
animal health.

EGG PRODUCTION POULTRY HOUSES
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ISO
9001

Kalite
Yönetim Sistemi



w w w. b i l k e n . c o m . t r

Kümeslerdeki yumurtalarımız , günlük  olarak 
sensörlü konveyörlerle tasnif ünitesine taşınarak, 
Türkiye’de sadece  sektör öncüsü birkaç büyük 
tesisin kullandığı ve ciddi bir yatırım gerektiren 
tasnif makinesinden geçmektedir. Bilken 
Yumurta tesislerinde yumurtalar tasnif ünitesine 
taşındıktan sonra yumurtaların üzerindeki toz, 
tüyler, hava yardımı ile temizlenmekte ve kirli, 
kırık, gizli kırık yumurtalar el değmeden 
ayıklanarak tüketiciye temiz, kırıksız ve kaliteli 
yumurta tüketme imkanı sağlanmaktadır. 

Eggs in the poultry houses 
pass through the 
classification machine that 
only few sector pioneer 
companies use, and that 
requires a serious investment. 
They are daily carried to 
classification unit with 
conveyors that has sensor. In 
Bilken Egg complexes, after 
eggs are carried to 
classification unit, the dust 
and hair on them are cleaned 
with the help of air; and we 
provide our consumers with 
clean, non damaged and 
quality egg by seperating dirty, 
secret broken eggs without 
touching.

CLASSIFICATION UNIT

Gıda Güvenliği
Yönetim Sistemi

International Halal Integriry

Inspect is the member of IHI ALLIANCE



Yem Gıdadır” felsefesiyle son teknoloji ve doğal 
gıdaların harmanlanmasını sağlayan yem 
tesisimizde günlük 360 tonluk üretim 12 bin ton 
depolama kapasitemiz bulunmaktadır.
Üretilen yemler tam donanımlı 
laboratuvarımızda yem hammaddesi 
kabulünde, yemlerin üretim sonrası kümeslere 
sevkinden önce hayvan sağlığını ve yumurta 
kalitesini etkileyecek tüm kontroller 
yapılmaktadır.

With the philosophy of “Feed is Food”, our feed 
facility, which enables the blending of 
state-of-the-art technology and natural foods, 
has a daily production capacity of 12 thousand 
tons of 360 tons.
All controls that will affect animal health and 
egg quality are carried out in our fully equipped 
laboratory for the acceptance of feed raw 
materials, before the feeds are shipped to the 
poultry after production.
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FEED FACTORY

360



w w w. b i l k e n . c o m . t r

BİLKEN Organik Tavuk Gübresi
Bilken Tarım Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 2010 
yılında "Sağlıklı ve güvenilir gıda sloganyla” 
üstün teknoloji, uzmanlaşmış iş gücü, 
doğallık ve hijyen faktörlerini biraraya 
getirerek kurmuş olduğumuz tesisimizde 
çiftçilerimize organik tavuk gübresi 
üretiminde eksiksiz hizmet vermeye özen 
göstermekteyiz.

AB STANDARTLARINA UYGUN
En son teknolojinin kullanıldığı 
tesislerimizde Avrupa Birliği (AB) 
standartlarından daha yüksek kalitede doğal 
organik tavuk gübresi üretimi 
gerçekleşmektedir.

BİLKEN Organic Chicken Fertilizer
Bilken Tarım Gıda San. Tic. Ltd. Şti. We 
take care to provide full service to our 
farmers in the production of organic 
chicken manure in our facility, which we 
established in 2010 by combining superior 
technology, specialized workforce, 
naturalness and hygiene factors with the 
motto "Healthy and reliable food".

COMPLIES WITH EU STANDARDS
In our facilities where the latest technology 
is used, natural organic chicken manure is 
produced at higher quality than the 
European Union (EU) standards.

GÜBRE FABRİKASI FERTILIZER FACTORY
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