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Hakkımızda
Gıda Teknikeri Özkan DANGAÇ tarafından 2002 yılı Mayıs ayında Bursa'da kurulan firmamız ÖZKAN DANGAÇ Gıda Ltd. Şti. olarak her geçen yıl 
daha da büyüyerek üretim yapmaya devam etmektedir. Doğal olan her türlü gıdayı üretmeyi ve pazarlamayı kurulduğu ilk günden amaç edinen 
firmamız bu yolda emin adımlarla ilerlemektedir. Ürünlerimizin üretiminde kesinlikle koruyucu katkı maddeleri, gıda boyaları ve kimyasalları 
kullanılmamaktadır. Her türlü gıdanın doğallığını koruyarak evlerde yapılan özen ve titizlikle üretim gerçekleştirilmektedir.

Üretimini yaptığımız tüm ürünlerde "TARLADAN MUTFAĞA DOĞALLIK" ilkesinden hiçbir şekilde taviz vermeden üretim yapmaktayız. Üretim 
tesisimizi, 2021 kasım ayı itibariyle Yıldırım’da butik bir imalathane olarak üretim yaptığımız yerden, çok daha yüksek üretim kapasiteli üretim 
yapmaya başladığımız Barakfakih OSB Kestel’de bulunan yeni yerimize taşımış bulunmaktayız. Her geçen gün gelişen teknolojileri ve üretim 
proseslerini de yakından takip ederek, uzun yıllara dayanan tecrübemiz ve profesyonel ekibimizle birlikte günlük ortalama 5 tonluk üretim 
kapasitemizi, yeni tesisimizde günlük 10 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Bugün ortalama 75 çeşit Reçel (domates, patlıcan, damla sakızı, karadut, 
bergamut, turunç v.b.), Marmelat, Bal Gurubu (çiçek, çam, kekik, kestane) Pekmez grubu (üzüm, dut, karadut, harnup, nar)  üretip pazarlamaktadır. 
Reçel ve marmelat çeşitlerimiz arasında yer alan, tamamen meyve ve elma suyu konsantresi ile ürettiğimiz şeker ilavesiz ürünlerimiz de oldukça 
talep gören ürünlerimiz arasında yer almaktadır. Üretim tesisimiz ISO 22000:2018 belgesine sahiptir. 

Doğbes markası ile başladığımız bu tatlı ve lezzetli yolculuğa, Bursa Gurme, Anne, Anne Organik, Yalova Life ve son olarak bu yıl Datluca 
markasını da dahil ederek, 20 yılı aşkın süredir sektörün bilinen markaları arasında yer almanın gururunu taşıyor ve her geçen gün ürün 
yelpazemizi genişletmeye devam ediyoruz. Kendi tesisimizde ürettiğimiz ürünlerimizi hem yurt içinde hem de yurt dışında bayilerimiz, satış 
noktalarımız, online satış kanallarıyla tüketicilerimize ulaştırmanın yanı sıra, bu yıl itibariyle üretim tesisimizin yanında ilk fabrika satış mağazamızı 
da açmış bulunmaktayız.

ÖZKAN DANGAÇ Gıda, tüketicisinin istekleri doğrultusunda,her türlü görüş ve şikayetlerine açık olarak, ilerlemenin azmi ve mutluluğu içerisindedir. 

HAYATI DOĞAL YAŞAYIN !!!



Markalarımız ve Ürünlerimiz



Markalarımız ve Ürünlerimiz

Ø Klasik ve Şeker İlavesiz

Reçel ve Marmelatlar

Ø Şekerleme

Ø Pekmez

Ø Sos



Markalarımız ve Ürünlerimiz

Ø Klasik ve Şeker İlavesiz

Reçel ve Marmelatlar

Ø Şekerleme & Lokum

Ø Bal & Pekmez & Sos

Ø Ezme

Ø Zeytinyağı

Ø Baharat



Markalarımız ve Ürünlerimiz

Ø Klasik Reçel ve 

Marmelatlar

Ø Kestane Şekeri

Ø Ezme



Markalarımız ve 
Ürünlerimiz

Ø Doğal Kaynak Suları

Ø Reçel ve Marmelat

Ø Çay

Markalarımız ve 
Ürünlerimiz
Ø Reçel ve Marmelat

Markalarımız ve 
Ürünlerimiz
Ø Organik Ürünler



Markalarımız ve Ürünlerimiz

Ø Bitkisel Macun



Üretim
Her geçen gün gelişen teknolojileri ve üretim proseslerini de yakından takip 

ederek, uzun yıllara dayanan tecrübemiz ve profesyonel ekibimizle birlikte 

günlük ortalama 5 tonluk üretim kapasitemizi, yeni tesisimizde günlük 10 tona 

çıkarmayı hedefliyoruz. Bugün ortalama 75 çeşit Reçel (domates, patlıcan, 

damla sakızı, karadut, bergamut, turunç v.b.), Marmelat, Bal Gurubu (çiçek, 

çam, kekik, kestane) Pekmez grubu (üzüm, dut, karadut, harnup, nar)  üretip 

pazarlamaktadır. Reçel ve marmelat çeşitlerimiz arasında yer alan, tamamen 

meyve ve elma suyu konsantresi ile ürettiğimiz şeker ilavesiz ürünlerimiz de 

oldukça talep gören ürünlerimiz arasında yer almaktadır. 

100kg - 750kg. kapasiteli kazanlarda pişen reçellerimiz, Türk Gıda Kodeksine 

uygun şartlarda  ve ISO 22000:2018 standarlarında üretilip, ambalajlandıktan 

sonra tüketiciye ulaştırılmak üzere satış noktalarımıza gönderilmektedir. 

Ürünlerimizde hiçbir katkı maddesi bulunmamakta olup, tamamen doğal 

şartlarda üretilmektedir. Ayrıca şeker ilavesiz ürünlerimiz tamamen meyve 

şekeri içermektedir. 



Satış & Pazarlama Sosyal Medya

Pazarlama ve dağıtımını kendisi ya da bayi 
sistemiyle gerçekleştiren firmamız bugün 
Türkiye'mizin birçok şehrinde tüketicisi ile buluşma 
imkanı bulmuştur.

Fuarlar

Firmamız reklam çalışmalarında da aktif olarak 
faaliyet göstermekte olup, birçok uluslararası ve 
yurt içi gıda fuarlarına katılarak, marka bilinirliliğini 
ve satış noktalarını genişletmektedir.. 

Gelişen teknoloji ile birlikte, sadece fuarlarda değil 
aynı zamanda sosyal medyaya da ağırlık vererek, 
müşteri memnuniyetini ön planda tutmakta, gelen 
talep ve şikayetleri en hızlı şekilde 
değerlendirmektedir.

@dogbesdogalbesinler @annerecel @bursagurmespecialtastes @datlucarecelleri @gurmelezzetlerimiz @yesilbursagurme

Satış & Pazarlama



Hedeflerimiz

Fabrika Satış Mağazamız, konsept  bir 
mağaza niteliğinde olup, Dubai, Kuveyt, 
Katar gibi diğer dünya ülkelerinde 
şubeler açarak yaygınlaşmak 
hedeflerimiz arasında yer almaktadır.... 

Tesislerimizde üretilen reçel, 
marmelat, sos, şekerleme, 
pekmezler...

Reçel Evi

Yöresel ve otantik  hediyelikler...

Bazaar



Hedefimiz;
Yurt içindeki satış 
noktalarımızın yanı 
sıra, yurt dışındaki 
iş ortaklıklarımızı
geliştirerek daha da 
büyük bir aile 
olmak....

2019.

2015.

2010.

Yıllık 554 Ton Üretim

Yıllık 215 Ton Üretim

Yıllık 77 Ton Üretim

Yıllık 29 Ton Üretim

Her Geçen Yıl Daha Fazla 
Lezzetseverle Buluşuyoruz...

2002.

Yıllık 53 Ton Üretim2005.

2021. Yıllık 1.825 Ton Üretim

2022. Yıllık 10.000 Ton Üretim



Tatlı Bir Yatırım için, 
Şimdi Tam Zamanı...

İş Ortağımız 
Olun...

“ “



q Üretim Tesisi

q Reçel Evi

q Fabrika Satış Mağazası



ÜRETİM TESİSİ ve
FABRİKA SATIŞ MAĞAZASI
Barakfakih OSB Mh. Ankara Cd. No:50 Kestel BURSA / TÜRKİYE

Telefon: +90 224  256 85 84 Whatsapp +90 546 207 16 77

www.ozkandangacltd.com / iletisim@ozkandangacltd.com

@gurmelezzetlerimiz



Teşekkür Ederiz

一 G o u r m e t  T a s t e s 一


