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History of
Dost Fındık
Today, DOST FINDIK has the operational capacity to
process over 35,000 tons of natural and processed
hazelnut kernels a year, containing every variety of
hazelnut and their relating product range. Located in the
province of Ordu and situated in the town of Unye, DOST
FINDIK is comprised of 2 factories with a combined area
of 25,000 m2 and currently employs over 200 workers in
both its facilities.

DOST FINDIK’s roots can be traced back to 1987 when the company started to actively participate in
the hazelnut sector under the title of “ATIKLER FINDIK”. Established as a family owned and operated
business, by 1995 ATIKLER FINDIK had operationally progressed to natural hazelnut kernel production
by means of its cracking unit. The combination of future oriented investments and proactive planning for
expansion were contributing factors, which resulted in a significant market share of the hazelnut sector
and in 2003, the eventual development of the processed hazelnut facility under a new name, DOST
FINDIK. By 2008, all activities relating to hazelnut production were merged under the moniker of DOST
FINDIK.

Dost Fındık
Bugün, DOST FINDIK ‘ın her çeşidini içeren ürün yelpazesi
ile yıllık 35.000 tonun üzerinde naturel iç ve işlenmiş
fındık üretim kapasitesine sahiptir. DOST FINDIK’ın
Ordu’nun Ünye ilçesinde bulunan toplam 25.000 m ’ lik
alan üzerine kurulu iki fabrikasında 200’den fazla çalışanı
bulunmaktadır.
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DOST FINDIK, 1987 yılında Atikler markası ile fındık sektöründeki faaliyetlerine başlamıştır. Bir aile şirketi olarak
kurulan Atikler Fındık, 1995 yılında halen naturel iç fındık üretimini gerçekleştirmekte olduğu kırma tesisini
faaliyete geçirmiştir. Geleceğe yönelik yatırımları ve planlı bir büyüme ile fındık sektöründe önemli bir pazar payına
erişen Atikler, 2003 yılında DOST FINDIK adı altında işlenmiş fındık tesisini kurmuştur. 2008 yılında ise tüm fındık
faaliyetleri DOST FINDIK çatısı altında toplanmıştır.

Domestic Sales
and Export
The recipe for success lies in over 20 years of experience, making investment decisions by following the latest trends in the sector, utilizing the newest technology
for production and quality control purposes - whilst holding customer satisfaction
at the highest esteem. These factors continue to help DOST FINDIK strengthen
and develop its domestic and foreign market knowledge. Our goal: provide our
customers the highest quality product in a timely manner.
Exporting its first product in only the first year of its establishment, DOST FINDIK
strengthens its status by participating the prestigious exhbitions of food industry, Anuga, Sial-Paris, Gulfood-Dubai and FHC-China as an exhibitor. In a short term period,
DOST FINDIK will be exhibiting in diverse food exhibitions all over the world.
In 2011, DOST FINDIK has become a member of INC (International Nut Council) at
corporate level. We feel proud of being a member of this prestigious family in nut and
dried fruit business and participating its future projects.
According to the data provided by the Istanbul Chamber of Industry in their annual list
of top 500 industrial businesses, DOST FINDIK has continually been ranked amongst
the top 500 largest industrial sector companies in Turkey - ranking 461 in 2005, and
proceeding to take its place amongst Turkey’s second top 500 companies in 2006 and
2007.

Our Mission

To exceed our customers’ expectations by going above and beyond industry standards by utilizing our
innovative approach to the production process through experience, commitment to quality and our investment
not only in the newest technologies, but our employees as well.

Misyonumuz

Deneyimlerimiz, kaliteye olan hassasiyetimiz ve yenilikçi anlayışımız ile üretimin her aşamasında teknolojiye ve
çalışanlarımıza yatırım yaparak müşterilerimizin beklentilerinin üzerinde hizmet sunmaktır.

Yur t içi Satışlar ve İhracat
20 yılı aşkın deneyimi, sektördeki yenilikleri takip ederek gerçekleştirdiği yatırımları,
üretim ve kalite kontrolde en son teknolojiden yararlanması ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede gözetmesi ile DOST FINDIK yurtiçi ve yurtdışı pazarda marka
bilinirliliğini her geçen gün güçlendirmektedir. Amacımız; müşterilerimize en kaliteli ürünü zamanında teslim edebilmektir.
DOST FINDIK, İstanbul Sanayi Odası verilerine göre, Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi
kuruluşu sıralamasında 2005 yılında 461. sırada, 2006 ve 2007 yıllarında da ikinci 500
sıralamasında ilk 100 firma arasında yer almaktadır.
Kuruluşunun henüz birinci yılında ilk ihracatını gerçekleştiren DOST FINDIK, bugün farklı
kıtalarda 20’yi aşkın ülkeye ihracat yapan ve yurtiçi pazarında 200’ü aşan müşteri portföyüne sahip olan bir firma konumundadır.
DOST FINDIK bu konumunu gıda sektörünün saygın fuarları, Anuga, Sial-Paris, GulfoodDubai ve FHC-Çin ye katılarak güçlendirmektedir. Katılımcı olduğumuz gıda fuarlarının
sayısı dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenenleri de kapsayacak şekilde artmaya devam
edecektir. 2011 yılı itibari ile INC (Uluslarası Kuruyemiş Konseyi) üyesi olan DOST FINDIK dünya kuruyemiş sektöründe saygı duyulan bir kuruluşun parçası olmaktan gurur
duymaktadır.

Our Vision

To continually strengthen the tradition in providing quality and reliability in every DOST FINDIK product.

Vizyonumuz
Her DOST FINDIK ürününde kalite ve güvenilirlik anlayışını korumak ve güçlendirmektir.

-

Natural and Processed
Hazelnut Kernel
Production
Natural Hazelnut Kernel Production
DOST FINDIK’s natural hazelnut kernel production is carried out in our 3500 m2 closed facility with a 25.000-ton
production capacity. Using specialized cracking and fanning systems , the kernels are separated from their shell.
Alongside the utilization of the latest lazer sorting technology, the kernels are also manually inspected by trained and
experienced personnel, which are only then ready for the packaging process.
Our natural hazelnut kernel production is in compliance with the quality standard TS 3075 as outline by the Turkish Standards Institution, however, production can be arranged to meet client preference.

Processed Hazelnut Production
DOST FINDIK’s processed hazelnut production is carried out in our 5500 m2 closed facility with a 10,000 ton production capacity. The natural hazelnut kernels, either produced at our cracking facilities or obtained by authorized
hazelnut suppliers (which must first pass an inspection test), are then utilized as raw material. By passing through
the stone, shell, and lazer sorters to ensure no foreign debris remain; the raw material is then roasted in two different
roasters to obtain the desired crunchiness. Through commitment to the structure of the procedure - first passing
through the blanching machines, then optical sorters, visual inspection by trained staff and finally metal detectors
the finished product is then either packaged in a processed whole hazelnut form or further processed as sliced,
meal, chopped or paste form of hazelnut.
DOST FINDIK’s processed hazelnuts and derivative products meet HACCP criteria and also comply with the quality
standards set forth through TS1917, ISO 9001, ISO 22000, BRC and IFS. Our advanced machinery enables us to
meet these standards while arranging production to meet client preferences at the same time.

• Cracking Unit /
Fındık Kırma Tesisi

• Aura Lazer Sorter /
Lazer Seçici

• Production Plant /
Entegre Tesis Üretim Hattı

• Production Plant /
Entegre Tesis Üretim Hattı

Naturel ve İşlenmiş
İç Fındık Üretimi

• Computerized Weighing
and Packaging / Otomatik
Paketleme Makinası

• Roaster - Cooler /
Kavurma Ünitesi

•Optical Sorter /
Optik Seçici

•Metal Detector /
Metal Dedektör

Naturel Fındık Üretimi
DOST FINDIK, naturel iç fındık üretimini 3.500 m2 kapalı alana sahip ve yıllık 25.000 ton iç fındık üretim kapasiteli kırma
tesisinde gerçekleştirmektedir.
Özel kırım ve fan sistemleri ile sert kabuğundan ayrılan iç fındıklar son teknoloji lazer seçiciler ve eğitimli personelin
görsel tetkiki sonrasında paketlenmeye hazır hale getirilir.
Türk Standartları Enstitüsü’nün belirlemiş olduğu TS 3075 kalite standardında göre üretilen naturel iç fındıklar
gerektiğinde müşteri isteklerine göre de tedarik edilir.

İşlenmiş İç Fındık Üretimi
DOST FINDIK, işlenmiş fındık üretimini 5.500 m2 kapalı alanda yıllık 10.000 ton üretim kapasite ile faaliyet gösteren
işlenmiş fındık tesisinde gerçekleştirmektedir.
Kırma tesisimizde üretilen veya onaylı tedarikçilerimizden tedarik edilip uygunluk testine tabi tutulmuş naturel iç fındıklar
hammadde olarak kullanılır. Taş-kabuk ayıklayıcılardan ve lazer seçiciden geçirilerek yabancı maddelerden arındırılan
hammadde, iki ayrı kavurucu fırın hattında arzu edilen gevreklikte kavrulur. Sırasıyla zar alıcılara, optik seçicilere, eğitimli
personelin görsel tetkikine ve metal detektörlere tabi tutularak kusursuz hale getirilen bütün halindeki işlenmiş fındıklar
nihai ürün halinde paketlenir veya yarı mamul olarak dilme, un, kıyma, püre hatlarından birinde işlenir.
DOST FINDIK, her çeşit işlenmiş fındığı TS 1917, ISO 9001, ISO 22000, BRC ve IFS kalite standartlarına, HACCP
kriterlerine veya müşteri isteklerine uygun şekilde üretebilen gelişmiş makinelere sahiptir.

Quality
Assurance
At its facilities, DOST FINDIK abides by the
meticulous quality control standards set by the
ISO 9001 Quality Management System, ISO
22000 Food Safety Management System, BRC
and IFS. Extra precautions are taken at the critical
control points.
Equipped with experienced and professional personnel and modern equipment,
analyses of the products are carried out by physical, chemical, microbiological and
toxic material testing at the DOST FINDIK Quality Control Laboratory.
From the purchase of the raw material to the product shipment phase, the analysis
conducted at every stage or the process in addition to the quality control criteria will
ensure a continuation of the quality and trust in DOST FINDIK.

Kalite Güvence
DOST FINDIK tesislerinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine, ISO 22000:
HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine, BRC ve IFS standartlarına
göre belirlenmiş olan kalite kontrol kriterleri titizlikle uygulanır.
Kritik kontrol noktalarında önlemler arttırılır.
Deneyimli, uzman personel ve modern ekipmanlar ile
donatılan DOST FINDIK Kalite Kontrol Laboratuvarı’nda
fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve toksik madde analizleri
gerçekleştirilir.
Hammadde alımından son ürün sevkiyatına kadar olan
üretimin her aşamasında gerçekleştirilen bu analizler ve
uygulanan kalite kontrol kriterleri sayesinde DOST FINDIK
kalite ve güvenilirliğinin devamlılığı sağlanır.
Denetleme Notu: A /Achieved Highest Audit Grade

Products & Packaging
Ürünler & Paketleme

MENŞE // Ordu (Levant), Giresun
ORIGIN // Ordu (Levant), Giresun

KABUKLU FINDIK // HAZELNUT IN SHELL
TARİF

BOY

PAKETLEME

KULLANIM ALANI

FONKSİYONU

İç fındığın sert dış
kabuğu ile birlikte
olan şeklidir.

17+, 18+,
19+ mm

25/50/80 Kg Jüt çuvallarda

Sade ve kavrulmuş
şekilde çerezlik olarak
tüketilir.

Daha uzun raf ömrü sağlar.

DESCRIPTION

CALIBRE

PACKAGING

AREA OF UTILITY

FUNCTION

Natural hazelnut
kernel with its hard
shell form

17+, 18+,
19+ mm

In 25/50/80 Kg Ijira
Jute bags

Utilized in its natural and
roasted form as a snack.

Provides longer shelf life.

NATUREL iÇ FINDIK // NATURAL HAZELNUT KERNELS
TARİF

BOY

PAKETLEME

KULLANIM ALANI

FONKSİYONU

Sert dış kabuğundan
ayrılmış zarlı iç fındık
şeklidir.

9-11, 11-13,
13-15, 14-16,
12-15 mm

25/50/80 Kg Jüt çuval, 25/40 Kg Kraft torba,
5/10/12.5/20/25 Kg Plastik ve Aluminyum
Vakum poşet, 500/800/1000 Kg Büyük
çuvallarda

Çerezlik olarak ve
pastacılıkta kullanılır.

Fındık aroması, yiyecek
ve şekerlemede garnitür
olarak kullanılır.

DESCRIPTION

CALIBRE

PACKAGING

AREA OF UTILITY

FUNCTION

Skin-on form of the
natural hazelnut kernel
without the hard shell

9-11, 11-13,
13-15, 14-16,
12-15 mm

In 25/50/80 Kg Ijira Jute Bags, 25/40 Kg
Kraft Bags, 5/10/12.5/20/25 Kg Plastic and
Aluminium Vacuum Bags, 500/800/1000 Kg
Big Bags.

Utilized as a snack and
in baking.

Hazelnut essence, in foods
and as a garnish in sweets

BEYAZLATILMIŞ iÇ FINDIK // BLANCHED HAZELNUT KERNELS
TARİF

BOY

PAKETLEME

KULLANIM ALANI

FONKSİYONU

Naturel iç fındığın
ısıtılmış, üzerındeki
zarın %5, rutubetin %4-5
olduğu iç fındık şeklidir.

9-11, 11-13,
13-15, 12-15 mm

25/50/80 Kg Naylon çuval, 25/40 Kg
Kraft
torba, 5/10/12.5/20/25 Kg Plastik ve
Aluminyum Vakum poşet,
500/800/1000 Kg Büyük çuvallarda

Çerezlik olarak
karışık kuruyemişlerde,
pastacılık ve çikolata
ürünlerinde kullanılır.

Fındık aroması, yiyecek ve
şekerlemede garnitür olarak
kullanılır.

DESCRIPTION

CALIBRE

PACKAGING

AREA OF UTILITY

FUNCTION

Heated form of the
natural hazelnut kernel
with 5% of the skin on
and the humidity level
between 4-5%

9-11, 11-13,
13-15, 12-15 mm

In 25/50/80 Kg Vinyl bag, 25/40 Kg
Kraft Bags, 5/10/12.5/20/25 Kg Plastic
and Aluminium Vacuum Bags,

Utilized as a snack
mixed with other mixed
nuts, in baking and
chocolate products

Hazelnut essence, in foods
and as a garnish in sweets

Products & Packaging
Ürünler & Paketleme

MENŞE // Ordu (Levant), Giresun
ORIGIN // Ordu (Levant), Giresun

KAVRULMUŞ iÇ FINDIK // ROASTED HAZELNUT KERNELS
TARİF

BOY

PAKETLEME

KULLANIM ALANI

FONKSİYONU

Naturel iç fındığın
ısıtılmış, üzerındeki
zarın %5, rutubetin
%0.8-3 olduğu
iç fındık şeklidir..

9-11, 11-13, 13-15,
12-15 mm

25/50/80 Kg Naylon çuval, 25/40 Kg
Kraft torba, 5/10/12.5/20/25 Kg Plastik ve
Aluminyum Vakum Poşet, 500/800/1000
Kg Büyük çuvallarda

Çerezlik olarak karışık
kuruyemişlerde,
pastacılık ve çikolata
ürünlerinde kullanılır.

Fındık aroması, yiyecek ve
şekerlemede garnitür olarak
ve kıtırlık ve yağ oranından
dolayı her türlü çikolata
kaplamasında kullanılır.

DESCRIPTION

CALIBRE

PACKAGING

AREA OF UTILITY

FUNCTION

Heated form of the
natural hazelnut kernel
with 5% of the skin on
and the humidity level
between 0.8-3%

9-11, 11-13, 13-15,
12-15 mm

In 25/50/80 Kg Vinyl bag, 25/40 Kg Kraft
Bags, 5/10/12.5/20/25 Kg Plastic and
Aluminium Vacuum Bags

Utilized as a snack
mixed with other mixed
nuts, in baking and
chocolate products

Hazelnut essence, in foods
and as a garnish in sweets.
Due
crunchiness
and
Usedtotoitsprovide
hazelnut
level
of natural
oils,
can
essence
in place
of itmeal
be utilized in all types of
chocolate coating

KABUKLU KAVRULMUŞ TUZLANMIŞ FINDIK // INSHELL ROASTED SALTED HAZELNUT
TARİF

BOY

PAKETLEME

KULLANIM ALANI

FONKSİYONU

Kabuklu fındığın
çıtladıktan sonra
tuzlanıp kavrulması ile
oluşan fındık şeklidir.

17+, 18+,
19+ mm

50 Kg Naylon Çuval, 25/40 Kraft Torba,
5/10/12,5/20/25 Kg Naylon Torbalı Karton

Çerezlik

Kabuk ve Tuz ile beraber farklı
bir kuruyemiş tadı ve tüketimi
sağlar.

DESCRIPTION

CALIBRE

PACKAGING

AREA OF UTILITY

FUNCTION

Roasting the cracked
and salted in shell
hazelnut

17+, 18+,
19+ mm

50 Kg Nylon Bags, 25/40 Kraft Bags,
5/10/12,5/20/25 Kg Nylon Bags and
Carton Boxes

Utilized as a snack

Alternative snack
consumption with shell, salt
and roasted hazelnut essence

KIYILMIŞ FINDIK // CHOPPED/DICED HAZELNUT
TARİF

BOY

PAKETLEME

KULLANIM ALANI

FONKSİYONU

Kavrulmuş iç fındığın
küçük parçalara kıyılmış,
zar oranının %5-30 ve
rutubetin %0.8-6 arası
olduğu fındık şeklidir.

0-12 mm arasında
0-4, 1-3, 2-4, 3-5,
4-6, 5-7, 7-11

25/50/80 Kg Naylon çuval, 25/40 Kg
Kraft torba, 5/10/12.5/20/25 Kg Plastik ve
Aluminyum Vakum poşet, 500/800/1000 Kg
Büyük çuvallarda

Pastacılık,dondurma,
bisküvi ve çikolatala
ürünlerinde kullanılır.

Kıtır yapısı sayesinde
ürünlerin üzerinde tadı ve
kıvamı artırmak amacıyla
kullanılır.

DESCRIPTION

CALIBRE

PACKAGING

AREA OF UTILITY

FUNCTION

In 25/50/80 Kg Vinyl bag, 25/40 Kg Kraft
Bags, 5/10/12.5/20/25 Kg Plastic and
Aluminium Vacuum Bags, 500/800/1000
Kg Big Bags

Utilized in baking,
ice cream, cookies,
and chocolate
products

Due to the crunchy nature,
mostly serves to enhance
the taste and consistency

Roasted and diced form
of the natural hazelnut
kernels with 5-30% of the
skin on and the humidity
level between 0.8-6%

Between 0-12 mm
0-4, 1-3, 2-4, 3-5,
4-6, 5-7, 7-11

FINDIK UNU // HAZELNUT MEAL
TARİF

BOY

PAKETLEME

KULLANIM ALANI

FONKSİYONU

Beyazlatılmış iç fındığın
öğütülmüş, zarsız ve
rutubetin %0.8-6 arası
olduğu fındık şeklidir.

0-1.5, 0-2, 0-3 mm

25/50/80 Kg Naylon çuval, 25/40 Kg Kraft
torba, 5/10/12.5/20/25 Kg Plastik ve Aluminyum Vakum poşetlerde

Pastacılıkta, bisküvi ve
dondurma ürünlerinde
kullanılır.

Un yerine fındık aroması
verecek şekilde kullanılır.

DESCRIPTION

CALIBRE

PACKAGING

AREA OF UTILITY

FUNCTION

The blanched hazelnut
kernels in ground form
without the skin and a
humidity level between
0.8-6 %

0-1.5, 0-2, 0-3 mm

In 25/50/80 Kg Vinyl bag, 25/40 Kg Kraft
Bags, 5/10/12.5/20/25 Kg Plastic and
Aluminium Vacuum Bags

Utilized in baking,
cookies, and ice cream
products

DiLiNMiŞ FINDIK // SLICED HAZELNUT
TARİF

PAKETLEME

KULLANIM ALANI

FONKSİYONU

Naturel veya beyaz0.7-1, 0.8-1.2,
latılmış iç fındığın
1-1.2, 1-1.5 mm
dilinmiş, zarlı ve rutubetin
%4-6 arası olduğu fındık
şeklidir.

BOY

10/12,5/20 Kg Naylon
torbalı Karton kutularda

Pastacılıkta kullanılır.

Fındık aroması ve görüntüsü
vermek, kıtır yapısıyla çeşit
vermek amacıyla kullanılır.

DESCRIPTION

CALIBRE

PACKAGING

AREA OF UTILITY

FUNCTION

Natural or blanched
hazelnut kernels in
sliced, skin on and
humidity level between
4-6% form

0.7-1, 0.8-1.2,
1-1.2, 1-1.5 mm

In 10/12,5/20 Kg Vinyl bagand
Carton Boxes

Utilized in baking

Used as hazelnut essence
and decorative purposes,
its crunchy form also
provides variety

FINDIK PÜRESi // HAZELNUT PASTE
PAKETLEME

KULLANIM ALANI

FONKSİYONU

20-80 µ
Kavrulmuş iç fındığın
ezilip püre haline getirilmesi ile elde edilir. Koyu,
orta ve açık olmak üzere
üç çeşidi vardır.

TARİF

BOY

30/60/200/220 Kg gıdaya uygun
Plastik variller, 20/50/200 Kg Metal variller,
1000 Kg Tanklar, 22000 Kg Tankerlerde

Pastacılıkta, çikolata,
bisküvi, dondurma ve
gofretlerde (waffle)
kullanılır.

Tat ve aroma katarken,
protein ve gıda zenginliğini de
artırır. Çikolatanın ağızda erimesine yardımcı olur, karbonhidratların yerini almaktadır.

DESCRIPTION

PACKAGING

AREA OF UTILITY

FUNCTION

In 30/60/200/220 Kg PVC Drums,
20/50/200 Kg Metal Drums, 22000 Kg
Tankers

Utilized in baking,
cookies, ice cream,
and wafer products

While added taste and aroma
to the product, it also increases
protein and nutritional value.
It is used in chocolate as a
substitute for sugar-rich
carbohydrates

CALIBRE

Obtained by crushing
20-80 µ
and making paste from
the roasted hazelnut
kernels. Comes in 3 colors:
dark, medium and light
options

