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Binboğa Bal Kooperatifi 
1973 yılında arıcı ailelerin 

oluşturmuş olduğu bir topluluk 
ile kurulmuştur. 

Arıcılarımız kooperatif bilinci 
ve gün geçtikçe çoğalan üye 

sayısıyla bugün ülkemizde 
bal merkezi olma yolunda bir 

adım atmıştır.



Tamamıyla doğal, 
sağlıklı ve besleyici bir mucizedir bal. 

Kozanlı arıcı aileler yüzyıllardır bu mucize 
besini Çukurova’yla, Türkiye’yle, dünyayla 
buluşturuyor. Kozanlı arıcı ailelerin yüzyıllar 

öncesine uzanan bilgi ve deneyimi, 
yaklaşık 50 yıl önce kurumsal bir çatı altında 
birleşti ve “S.S. 745 Sayılı Kozan Bal Tarım 

Satış Kooperatifi” kuruldu. 

Kozanlı arıcı ailelerin güç ve gönül birliğinin 
simgesi olan bu kooperatif, 

kurulduğu 1973 yılından bu yana sağlıklı ve 
doğal balın güvenilen adresi oldu. 

Kooperatif kendilerine duyulan bu güveni 
boşa çıkarmadı ve bal sektörünün ilklerini 

birbiri ardına gerçekleştirdi. Arıcılık entegre 
tesisleri oluşturuldu… 

Bal ilk kez cam kavanoz ile 
tüketicisine ulaştırıldı. Türkiye’nin ilk bal analiz 

laboratuvarı kuruldu. 
Ve… 

Doğanın armağanı bu mucize besinin 
kalitesi, ISO 9001:2015 (Kalite Yönetim 

Sistemi) ve ISO 22000:2005 (Gıda 
Güvenliği Yönetim Sistemi) standartları ile 
belgelendirilerek kontrol altına alınmıştır. 

1400 ortaklı Kozan Bal Tarım Satış 
Kooperatifi’nin doğallığı, tadı ve lezzeti gibi 
adını da Binboğa Dağları’ndan alan markası 

BİNBOĞA BAL işte bu gurur dolu 
hikâyenin ürünüdür.

Hikayemiz,
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Anadolu o kadar zengin bir 
bitki örtüsüne sahiptir ki her balın yapısı 

farklılık gösterebilir. 
Balın rengi, arılarımızın gezdiği çiçeklerle; 

akışkanlığı ise, kovandan erken 
sağımıyla ilgilidir.

Bal 
Hakkında,

Binboğa Bal, ileri teknoloji ile donatılmış 
modern tesisinde tam güvenlik ve yüksek 

kalite anlayışıyla paketlenmektedir.
 

1973 yılından beri Kozan ilçesindeki 
tesisi 6.000 Ton / Yıl paketleme 

kapasitesiyle, alanında Türkiye’nin en köklü 
tesisidir. Binboğa Bal’ın üstün kalite ve gıda 
güvenliği anlayışı, sahip olduğu uluslararası 

ürün belgelerine dayanmaktadır. 
 

Kurum ISO 22000:2005 
(Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi), ISO 
9001:2015 (Kalite Yönetim Sistemi) 
ve Helal Gıda Uygunluk belgesine 

sahiptir.

Kalite 
Anlayışımız,
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S.S.745 Sayılı Kozan Bal Tarım Satış 
Kooperatifimiz’in kalite politikası genel olarak 

müşteri memnuniyeti ve sürekli gelişme 
esasına dayanmakta olup Kooperatif Yönetim 

Kurulu tarafından aşağıdaki şekilde 
tanımlanmıştır:

Kalite 
Politikamız,

Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde 
tutarak, çalışanlarımızın ve üyelerimizin 

katkısı ile kooperatif kanununa ve 
resmi yönetmeliklere uygun faaliyetler 

gerçekleştirmek, 

Faaliyet gösterdiğimiz sektörde bölgemiz 
ekonomisine katkıda bulunmak. 

Çalışanlarımızın ve üyelerimizin mutluluğunu 
sağlamak, 

Her zaman güvenilir bir kuruluş olmak ve 
bu güvenin büyük bir sermaye olduğunun 

bilincinde olup bu sermayeyi sürekli artırmak,

Üyelerimizin menfaatlerini ön planda tutmak, 
Grup çalışmaları ile uyumu, yaratıcılığı ve 

başarıyı teşvik etmek, Kooperatif faaliyetinde 
öncü ve belirleyici olmak,

Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip 
her noktada sürekli iyileşmeyi temel 

felsefemiz olarak belirlemek firmamızın kalite 
politikalarıdır.

Binboğa Bal olarak;
gıda güvenliğini direkt etkileyen 

personelimizin, eğitim yoluyla sürekli 
bilinçlenmesini ve gelişimini sağlıyoruz. 

Kooperatifimizin amaçlarına, 
Bal Tebliğine ve hijyenik şartlarda Gıda 
Güvenliği Yönetim Sistemi’ne uygun 
üretim yaparak kalitemizden ödün 

vermeden çalışıyoruz. 
Bütün çalışanlarımız, üyelerimiz ve 

hizmetlerimiz ile insan sağlığını ön planda 
tutarak yeterli ve dengeli 

beslenmeye önem veriyor, maksimum 
müşteri memnuniyetini sağlıyoruz.

Gıda Güvenliği
Politikamız,
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Minimum risk, maksimum hijyen ilkesi ile 
hareket etmek, 

Hammaddede girdiden sevkiyata kadar 
etkili kontrol ve izlenebilirlik sağlamak, 

Gıda güvenliği ile ilgili iletişim ağlarını 
hızlandırmak ve etkin hale getirmek, 

Tedarikçileri / üyeleri iç müşteri gibi 
değerlendirip yerinde kontrol etmek, 

Çalışanların sürekli denetimi, eğitimi ve 
katılımıyla oluşabilecek muhtemel hataların 

önüne geçmek. 
... 

Gıda mevzuatlarına ve diğer yasal şartlara 
uygun gıda üretimi yapmak gıda güvenliği 

politikamızdır.



39

Ü 
rün 
le 
ri 
miz;
Anadolu’nun 
farklı bölgelerinden 
ürünlerimize yansıyan 
tatlar, lezzet ve 
mucize dolu 
çeşitlerimizle bir araya 
gelmektedir.



Süzme Çiçek Balı
İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun 

yüksek yaylalarının 
zengin florasından derlenerek 

hazırlanmaktadır.

Ambalaj          Gramaj                    Barkod                    Koli İçi Adet
Cam

Cam

Plastik

Cam

Plastik

240

460

325

850

2KG

12

12

12

12

4

869 0108 002406

869 0108 004905

869 0108 350354

869 0108 008606

869 0108 350224

Arılar, 
20 milyon yıldır bal 

yapmaktadır. B
iliyo

r M
uyd

unuz
?
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Çam Balı
Muğla yöresindeki çam ağaçlarından 

derlenerek hazırlanan Binboğa 
Çam Balı’nın en önemli özelliği, kıvamı 
bozulmadan veya kristalize olmadan 

uzun süre saklanabilmesidir.

Ambalaj          Gramaj                    Barkod                    Koli İçi Adet
Cam

Cam

Plastik

Cam

240

460

325

850

12

12

12

12

869 0108 006558

869 0108 004929

869 0108 350002

869 0108 008620

B
iliyo

r M
uyd

unuz
?
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1 kg bal 
üretebilmek icin 

40 bin arının 6 ila 14 
milyon cicekten 
nektar toplaması 

gerekir.



Keven & Kekik Balı
Çok yüksek rakımlı bölgelerde 

yetişen Keven&Kekik bitkilerinin 
çiçeklerinden derlenerek 

hazırlanmaktadır.

Arıcılılık 
tarımsal bir 

faaliyet olarak 
ilk caglardan 

beri 
yapılmaktadır.

B
iliyo

r M
uyd

unuz
?
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Ambalaj          Gramaj                    Barkod                    Koli İçi Adet
Cam 240 12869 0108 006541

Cam

Cam

850

460

12

12

869 0108 009719

869 0108 006527



B
iliyo

r M
uyd

unuz
?

Balın 
antibakteriyel 

özelligi 
Asurlular 
tarafından 

 kesfedilmistir.
Tüp Çam Balı

Muğla yöresindeki çam ağaçlarından 
elde edilen ballardan derlenerek 

hazırlanmaktadır.

Ambalaj          Gramaj                    Barkod                    Koli İçi Adet
Tüp 40 72869 0108 404040
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Ev Dışı Tüketim;
Anadolu’nun yüksek yaylaları ve dağlarındaki 

çiçeklerden derlenerek hazırlanan 
ballarımız, yalnızca evlerinizde değil 

gittiğiniz kaliteli otel ve restoranlarda da 
sizlerle buluşuyor.

20kg

1

1869 0108 200123

Kova 4kg 869 0108 850854

Kova

Ambalaj          Gramaj                    Barkod                    Koli İçi Adet
Süzme Çiçek Balı
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Ambalaj          Gramaj                    Barkod                    Koli İçi Adet

Plastik 2KG 4869 0108 350224

Süzme Çiçek Balı
Ambalaj          Gramaj                    Barkod                    Koli İçi Adet

Plastik
Plastik

20
40

869 0108 008644
869 0108 008675

100
60

Çam Balı

Ambalaj          Gramaj                    Barkod                    Koli İçi Adet
Plastik

Plastik

20

40

100

60

869 0108 006565

869 0108 006589

Süzme Çiçek Balı

Ambalaj          Gramaj                    Barkod                    Koli İçi Adet
Cam 32 50869 0108 320005

Süzme Çiçek Balı

Ambalaj          Gramaj                    Barkod                    Koli İçi Adet

Cam 32 869 0108 350323 50

Çam Balı



Sertifikalarımız,
Tüketicilerimizi kaliteli, sağlıklı ve 

doğal bal ile buluşturmak en temel ilkemizdir. 
Bünyemizde çalışan her biri alanında uzman 

takım arkadaşlarımız, gelişmiş teknolojiye 
sahip bal tesisimiz ve analiz laboratuvarımızla 

gıda politikalarına uygun çalışıyor, sürekli 
gelişiyoruz. 
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Arılar yaşamak için çiçeklerin nektarına 
(bal özüne) gereksinim duyarlar, bitkilerinse 
polenlerini yaymak ve böylece üremek için 
bir dölleyiciye ihtiyaçları vardır. 
Haydi sevimli arıları çiçeklerle buluşturalım!

Arı’nın 
yolculuğu
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Dünya 
capında arıların 

ekonomide 
yarattıgı katma 
deger yaklasık 

250 milyar 
Euro’dur.



/ binbogabal/ binbogabali / binbogabal

www.binbogabal.com.tr  •  www.kooperatifbali.com


