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“present in their character”

We Create Solutions for Success

Sağlıklı bir yaşam sürmek için kaliteli, güvenilir gı-
dalarla beslenmek büyük önem taşıyor. Tüketiciler 
bu bilinçle; daha sağlıklı, kaliteli, ama bir o kadar 
da lezzetli gıdalar talep ediyorlar. Gıda Sektörü de, 
tüketicilerin kalite, sağlık ve lezzet içeren bu haklı  
taleplerine yanıt verebilmek adına ürünleriyle fark 
yaratma, yeni ürünler geliştirme çabası içinde. Tü-
ketici taleplerine uygun ürünler sunmak, başarı için 
temel anahtar. 

Doğal Katkı; modern yaşamın getirdiği yeni alışkan-
lıklar ve damak tatları doğrultusunda gıda sektörü-
nün her geçen gün büyüyen ve gelişen ihtiyaçları 
için doğru adres olmayı sürdürüyor. Kalite odaklı bir 
yaklaşımla, farklı ve yenilikçi çözümler sunan Doğal 
Katkı; bu çabalarının arkasına, uzun yıllardan bu 
yana sektörde edindiği deneyimini koyuyor. 

Gıda sektörünün ihtiyaçlarına yönelik doğru çö-
zümler sunmakta yılların birikimiyle elde ettiğimiz 
deneyim, kurumsallaşma çabalarımızın beraberin-
de getirdiği daha iyi yönetim ve organizasyon yapı-
sıyla başarımızı daha da perçinledi.

Consuming high quality and safe foods is vital for a healthy life. 
Therefore consumers demand healthier and higher quality foods, 
as well as tasty ones. Food industry is aiming to bring about a 
difference, develop new products in order to satisfy the rightful 
demands of the customers for quality, health and taste. Offering 
products suitable for the consumers’ needs is the key to success.

Doğal Katkı keeps on being the correct address for constantly grow-
ing and evolving needs of the food industry in line with the new 
habits and tastes of modern life. Offering diverse and innovative 
solutions with a quality centered approach, Doğal Katkı’s efforts 
are sustained by its experience in food industry since 1940.

Our success is ensured by our experience over past years in offering 
solutions suited for the needs of food industry, combined with a 
better managerial and organizational structure.

Hakkımızda 

About Us

“Başarı için çözüm üretiriz” sloganıyla; 
tarımsal üretim, gıda endüstrisi, depolama ve 
lojistik alanlarında faaliyet gösteren Doğal 
Katkı; gıda katkı maddeleri distribütörlüğünün 
yanı sıra paketlenmiş doğal bitki ihracatıyla 
da, sadece yurt içinde değil, dünya çapında da 
varlığını sürdürüyor.

With its motto “We create solutions for suc-
cess”, Doğal Katkı is operating in the fields of 
agricultural production, storage and logistics. 
The company is not only active locally as a dis-
tributor of food additives, but also maintains 
a worldwide presence by its packaged natural 
herb exports.
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Güçlü organizasyon ve iş bağlantıları
Doğal Katkı’nın başarısının altında işin gereklerine uygun, güçlü organizasyon yapısı yatıyor. İstanbul’daki merkezimizin yanı 
sıra Türkiye çapındaki 5 ofiste, 10 ayrı dilde iletişim kurabilen çalışanlarımızla 35’ten fazla ülke ile ticari bağlantılarımız var. 

Ticari operasyonlarımızı limana ulaşımı olan dört farklı bölgedeki, toplam 40 bin m² kapalı alana sahip 3 depo, 1 antrepo ve  
40 araçlık lojistik filomuzla yürütmekteyiz. 

Yerelde 50.000 tona kadar satış, 6.000 ton ihracat ve 9.200 ton ithalat gerçekleştiren Doğal Katkı’yı tercih etmeniz için  
birkaç neden: 
• Gıda sektöründe deneyim
• Güçlü finansal yapı
• Gelişime açık, yenilikçi ve eğitimli çalışanlar
• Uluslararası ticaret ve çok kültürlü iş çevrelerinde deneyim
• Köklü altyapı ve lojistik ağ
• Geniş bir pazara ulaşım
• Güçlü pazarlama ağı ve yetenekli satış ekibi
• Farklı çevrelerden sadık müşteriler
• Güçlü ve güvenilir iş ortakları

Strong organizational and business network

Behind the success of Doğal Katkı lies the strong organizational structure suited for the needs of the business. Besides our 
headquarters in Istanbul, we have 5 more offices around Turkey, many employees who can communicate in 10 different lan-
guages, and trade connections to more than 35 countries.

Our trade organizations are carried out with 3 warehouses and 1 bonded warehouse in four different locations with access to 
sea ports, and with our logistics fleet of 40 vehicles.

Below is why you should prefer Doğal Katkı with its domestic trade volume up to 50,000 tons, exports of 6,000 tons and im-
ports of 9,200 tons:
* Experience in food industry
* Strong financial structure
* Innovative and well educated team, open for development
* Experience in international trade and multicultural business environments
* Well established infrastructure and logistics network
* Access to an extensive market
* Strong marketing network and skilled sales team
* Diverse and loyal customers
* Powerful and reliable business partners

Sayılarla Doğal Katkı / Doğal Katkı in figures

“Sağlıklı yaşam için doğal katkı” “Doğal Katkı – natural additives – for healthy life…”
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Gıda katkıları / Food additives
Doğal Katkı olarak, ana faaliyet alanımız 
olan gıda ham maddeleri sektöründe, yurt 
içi ve yurt dışındaki müşterilerimize yerel ve 
küresel bağlantılarımızdan tedarik ettiğimiz 
ürünler sunuyoruz. Sundukları çözümler ile 
gıda üretiminde kalite ve lezzet arayışına yön 
veren dünyaca ünlü markaların ürünlerini, 
müşterilerimizle buluşturuyoruz. 

Portföyümüzdeki ürünlerin 
hitap ettiği üretim dalları: 
İçecekler
Çeşni ve sos üretimi
Dondurma ve buz krem üretimi
Pastacılık katkı ürünleri üretimi
Kakaolu mamul üretimi
Baklava ve diğer hamur tatlı üretimi
Helva ve lokum üretimi
Bisküvi ve gofret üretimi
Reçel üretimi
Çikolata üretimi
Şekerleme üretimi
Sakız üretimi
Süt ürünleri üretimi
Sucuk, salam ve sosis üretimi
Doğal bitki ve baharatlar
Ambalaj sanayi
Tekstil sanayi
Kağıt sanayi

Food raw materials industry is our 
main field of operation. We, as Doğal 
Katkı, provide our local and foreign 
customers with products supplied 
from our domestic and global con-
nections. We bring our customers to-
gether with the world famous brands 
which are leading the quest for qual-
ity and taste with the solutions they 
provide.

Production areas related to our 
product range:
Beverages
Condiments and dressings
Ice creams
Pastry additives
Products containing cocoa
Baklava and other flour based 
desserts

Halva and Turkish delights
Biscuits and wafers
Jams and preserves
Chocolates
Candies
Chewing gums
Dairy products
Sausages and salamis
Natural herbs and spices
Packaging industry
Textile industry
Paper industry

“Tüm çabamız o mutlu gülümseme için ...” “All our efforts are for that happy smile…”

AROMALAR
MENTOL 
VANİLİN
ANTİOKSİDAN
PEKTİN
POLİOLLER
HİDROKOLLOİDLER
GLİKOZ VE FRUKTOZLAR
DOĞAL NİŞASTALAR
FONKSİYONEL NİŞASTALAR
KAKAO VE ÇİKOLATALAR
PROTEİNLER
İZOMALT
STABİLİZATÖRLER
DEKSTROZ
YAPAY TATLANDIRICILAR

FLAVORINGS
MENTHOL
VANILLIN
ANTIOXIDANTS
PECTIN
POLYOLS
HYDROCOLLOIDS
GLUCOSE AND FRUCTOSE
NATURAL STARCHES
FUNCTIONAL STARCHES
COCOA AND CHOCOLATES
PROTEINS
ISOMALT
STABILIZERS
DEXTROSE
ARTIFICIAL SWEETENERS

Ürünlerimiz / Our Products
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Doğal Katkı; nişastalar, tatlandırıcılar, aromalar, şeker ve doğal 
gıda katkı maddeleri ürün gruplarında, güvenilirliği ispatlanmış 
ürünleriyle dünya lideri olan Cargill, IFF Flavors, Gerkens Cacao, 
Ewald Gelatin, Naturex, Helm, Amilina, Agro Beef markalarının 
Türkiye çapında distribütörlüğünü sürdürmektedir.

Doğal Katkı is the distributor of companies like Cargill, IFF 
Flavors, Gerkens Cacao, Ewald Gelatin, Naturex, Helm, 
Amilina and Agro Beef in Turkey. These are all leading com-
panies in the fields of starches, sweeteners, flavors, sugars 
and natural food additives and safety of their products are 
already proven.

Alanında Lider Firmalar / Leading Companies

Doğal Katkı; Cargill’in ürettiği glukoz, fruktoz ve nişastaların 
distribütörlüğünü ve Cargill tarafından dünyanın en iyi kalite kakao 
çekirdeklerinden üretilen Gerkens markalı kakaonun Ege ve Mar-
mara distribütörlüğünü de yapmaktadır.

Ürünler: Nişastalar, glukoz ve fruktoz şurupları, Gerkens kakao 
tozu, doğal kakao tozları, alkalize kakao tozları, Gerkens kakao 
yağı, Gerkens kakao likörü

Doğal Katkı; aromada dünyanın en büyüğü olması dolayısıyla küre-
sel gıda sektöründe liderlik ve trend belirleme misyonuna sahip 
olan IFF’nin, Türkiye’deki tek distribütörüdür.

IFF ürünlerini içecekler, tatlı ve sütlü ürünler, çeşni ve soslar üreten 
müşterilerimize sunuyoruz.

Merkezi Almanya’da bulunan Helm, 30 ülkede faaliyet göster-
mektedir. Doğal Katkı, Helm’in gıda kimyasalları konusunda dis-
tribütörüdür.

Doğal Katkı is the main distributor of Cargill in Turkey, for the products 
including glucose, fructose and starches, and the Aegean and Mar-
mara distributor of Gerkens brand cocoa products, produced by Cargill 
from the highest quality cocoa beans of the world.

Products: Starches, glucose and fructose syrups, Gerkens cocoa pow-
der, Gerkens cocoa oil, Gerkens cocoa liquor, natural cocoa powders, 
alkalized cocoa powders.

Doğal Katkı is the only distributor of IFF in Turkey. IFF is the largest fla-
vorings company in the world and therefore has a guiding and trend-
determining mission among the global food sector.

We provide IFF products to our customers who are producing                
beverages, desserts, dairy products, condiments and dressings.

Centered in Germany, Helm is active in 30 countries. Doğal Katkı is the 
distributor of food chemicals by Helm.

Doğal Katkı; dünyanın en büyük doğal buğday nişastası ve buğday 
gluteni üreticilerinden Amilina ürünlerinin Türkiye distribütörüdür.

Doğal Katkı is the distributor of Amilina in Turkey, which is one of the 
largest natural wheat starch and wheat gluten producers in the world.

Özel izinle ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 
gözetiminde ithalatını yaptığımız yaprak jelatinin üretici-
si Ewald Gelatine’in ürünleri, %100 helaldir. Doğal Katkı, 
Ewald’in Türkiye distribütörüdür.

Doğal Katkı; Polonya’nın en büyük et üreticilerinden 
Agrobeef’in ürünlerinin Türkiye dağıtımını yapıyor. 
Agrobeef, Türk veterinerlerin gözetiminde helal kesim 
yapılan bir işletmedir. 

Gıda, içecek, beslenme, sağlık ve kişisel bakım sektörleri 
için başta OBİ markalı pektin olmak üzere özel bileşenler 
ve doğal gıda renklendiricileri üreten Fransa merkezli 
Naturex’in distribütörlüğünü yapıyoruz.

Doğal Katkı; Avrupa’da jelatin üretiminde ham mad-
de olarak sığır derisi kullanarak toz jelatin üreten az 
sayıdaki üreticiden birisi olan Lapi Gelatine’in Türkiye 
distribütörüdür.

Doğal Katkı; Hindistan’daki en büyük 5 gıda firmasından 
birisi olan soya üreticisi Shakti Sugars’ın distribütörüdür.
Soya Ürünleri

We are importing 100% Halal sheet gelatin products of 
Ewald with a special permit and under the supervision 
of the Ministry of Food, Agriculture and Livestock. Doğal 
Katkı is the only distributor of Ewald in Turkey.

Agrobeef is one of the largest meat producers in Poland 
and performs Halal slaughter under the supervision of 
Turkish veterinarians. Doğal Katkı is the sole distributor 
of Agrobeef in Turkey.

We are the distributors of the French company Naturex, 
which primarily produces OBI brand pectin and other 
special ingredients for food, drink, nutrition, health and 
personal care sectors.

Doğal Katkı is the distributor of Lapi Gelatine in Turkey. 
Lapi Gelatine is one of the few powdered gelatin produc-
ers in Europe that use cattle hide as raw material.

Doğal Katkı is the Turkish distributor of Sakthi Sugars, 
which is a soybean producer and one of the 5 largest 
food companies of India.
Soy Products

Sakthi Sugars
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Türkiye’nin tatlarını dünyaya taşıyoruz
Doğal Katkı, özenle yetiştirdiği ya da standartlarını 
belirlediği sertifikalı çiftliklerde yetiştirilen doğal tıbbi ve 
aromatik bitkileri müşterilerine sunmaktadır. 

We offer tastes of Turkey to the world
Doğal Katkı provides its customers with medicinal and aromatic 
herbs that are carefully produced by the company itself or by 
certified farms. Certification standards are determined by Doğal 
Katkı.

Agro Grounds markalı ürünlerimiz; ISO 9001:2000 Kalite Yönetim 
Sistemi, HACCP Gıda Güvenliği Sistemi, NQA Ulusal Kalite Güven-
cesi, TSE (Türk Standartları Enstitüsü), OHSAS 18001 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi), ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi serti-
fikalarına sahip tesislerimizde sterilizasyon, arındırma gibi işlemler-
den geçirildikten sonra paketlenerek piyasaya sunulmaktadır. 135 
hektar alandaki 400 ton üretimimize ek olarak, 120 anlaşmalı çift-
likte üretilen 30’dan fazla bitki çeşidinde 5 kıtada 6.000 ton ihracat 
yapmaktayız. 

Adaçayı, Anason, Biberiye, Çemen, Çörekotu, Defne yaprağı, Har-
dal, Ihlamur, Kekik, Kimyon, Kişniş, Keçi Boynuzu, Haşhaş, Susam, 
Nane, Rezene, Sumak, Mazı, Mahlep, Meyan kökü, Vişne Sapı’ndan 
oluşan ürün portföyümüz, müşterilerin spesifik ihtiyaçları doğrultu-
sunda eklenen yeni çeşitlerle sürekli büyümektedir.

Our Agro Grounds brand products are sterilized, refined and pack-
aged in our facilities certified with ISO 9001:2000 Quality Manage-
ment System, HACCP Food Safety System, NQA National Quality As-
surance, TSE (Turkish Standards Institute), OHSAS 18001 Work Health 
and Safety Management System and ISO 14001 Environment Man-
agement System, and presented to the market. With 400 tons of 
products from our own 135 hectare fields combined with the produc-
tion in 120 contract farms, we are exporting 6,000 tons of 30 different 
herbs to 5 continents.

Our product range including sage, anise, rosemary, fenugreek, black 
cumin, bay leaf, mustard, linden, thyme, cumin, coriander, locust 
bean, poppy, sesame, peppermint, fennel, sumac, arborvitae, mahl-
ab, licorice and cherry stems is constantly growing with new items 
added taking the needs of customers into account.

Agro Grounds

“Sağlıklı beslenmek istediklerini biliyoruz...” “We know they want a healthy diet…”

Tarımsal Üretim / Agricultural Production
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Yeni Markamız 
Our New Brand

2012’de oluşturduğumuz yeni markamız DKT 
ile müşterilerimize kristal şekerden endüstriyel 
margarin ürünlerine, işlenmiş et ürünleri için 
kılıflardan patates nişastası, mısır nişastası, 
pirinç unu ve kakao gibi paketlenmiş toz ürün-
lere ve aromalara kadar geniş bir yelpazede 
hizmet vermekteyiz. Sektörün ihtiyaç duyduğu 
ürünleri farklı paketlerde sunan DKT, 6 adet 
tam otomatik ambalajlama hattına sahiptir.

With our new brand DKT, we are providing our 
customers with a wide range of products from 
crystal sugar to industrial margarine prod-
ucts, and from casings for processed meats 
to packaged products like potato, corn, rice 
starches, cocoa and flavorings. Owning 6 fully 
automated packaging lines, DKT offers prod-
ucts needed by the industry in a wide variety 
of packages.

“Tüketicinizin talebi, sizin ihtiyaçlarınız için üretiyoruz...” 
“We are producing considering your consumer’s demands and your needs…”
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İhtiyaca özel ürünler 
Marmara ve Ege Bölgesi’ndeki ofisleriyle ülke çapında yaygın 
bir hizmet ağına sahip olan Doğal Katkı’nın İzmir Bölge 
Müdürlüğü’ndeki en son teknolojilerle donatılmış Ar-Ge 
laboratuvarı ve alanında deneyimli gıda mühendislerinden 
kurulu profesyonel bir Ar-Ge ekibi bulunmaktadır. Ar-Ge 
ekibi, müşterilerimizin ürün geliştirme, analitik inceleme 
ihtiyaçlarına yüksek kalite ve uygun fiyattaki çözümleriyle 
yanıt verir. Doğal Katkı; Ar-Ge ekibiyle müşterileri için yeni 
tatlar ve reçeteler yaratmakta uzmanlaşmıştır.

Tailor-made products
Having offices in Marmara and Aegean regions and an ex-
tensive service network throughout the country, Doğal Katkı 
also owns an R&D laboratory and a professional R&D team 
consisting of experienced food engineers in the Izmir Regional 
Headquarters. The R&D team offers high quality and afforda-
ble solutions for the product development and analysis needs 
of the customers. Doğal Katkı with the help of its R&D team 
is experienced in developing new tastes and recipes for the 
customers.

Ar-Ge Ekibimiz / Our R&D Team


