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KAĞIT VE AMBALAJ GRUBU

ÇUKUROVA
PAPER AND PACKAGING GROUP

ÇUKUROVA KAĞIT VE
AMBALAJ GRUBU

ÇUKUROVA KAĞIT VE
AMBALAJ GRUBU
40. YILINDA…
Çukurova Kâğıt ve Ambalaj Grubu’nun temelleri 1976
yılında Kaplamin Ambalaj A.Ş.‘nin kurulması ile
atılmıştır. Grup 1988 yılında oluklu mukavva kağıt
üreticisi Selkasan A.Ş.’nin ve 1996 yılında Atkasan
A.Ş'nin kurulmasıyla entegre bir yapıya sahip
olmuştur. 1995 yılında Yalova Ambalaj ve 1997 yılında
Ova Oluklu Mukavva Ambalaj A.Ş.’nin kurulmasıyla
güçlenen grup, 150.000 tonluk geri dönüşümlü kağıt
ve toplam 160.000 tonluk oluklu mukavva ambalaj
kapasitesi ile sektörün önde gelen isimleri arasında
yerini almıştır.

ÇUKUROVA
PAPER AND PACKAGING
GROUP CELEBRATES
40TH ANNIVERSARY
The foundations of Çukurova Paper And Packaging
Group were laid in 1976 with the establishment of
Kaplamin Ambalaj A.Ş. The Group had an integrated
structure with the establishment of Selkasan A.Ş.
corrugated cardboard manufactured, in 1988 and
Atkasan A.Ş. in 1996. The Group was strengthened
with the establishment of Yalova Ambalaj in 1995 and
Ova Oluklu Mukavva Ambalaj A.Ş. in 1997 and took its
place among the leading names of sector with its
recycled paper capacity of 150.000 tons and
corrugated board packaging capacity of totally
160.000 tons.

Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grubu bünyesindeki şirketler bulundukları stratejik konum ve entegre yapı sayesinde
tüm Türkiye'ye uygun kalite ve maliyetle, maksimum müşteri memnuniyetini hedefleyerek hizmet
verebilmektedir.
Tüm sektörlerde Türkiye’nin önde gelen firmaları ile iş birliği içinde olan fabrikalarda başta gıda, temizlik,
dayanıklı tüketim, tekstil, seramik, kimya, beyaz eşya ve otomotiv ambalajları üretilmektedir.
Grup bünyesindeki tüm şirketlerde ISO 9001 kalite standartları hassasiyetle uygulanmaktadır.
Uyguladığı eğitim programlarıyla sürekli gelişimi hedefleyen grup 1976 yılından bu yana sektörde okul
vazifesi görmüş ve sektörün diğer önde gelen firmalarına, yetişmiş orta ve üst düzey yönetici ihraç etmiştir.

Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grubu şirketleri, ekonomik
ve sosyal sorumluluklarının yanı sıra kâğıdın %100 geri
dönüşümü için var gücüyle çalışarak çevreye karşı olan
sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmektedir.

The companies within Çukurova Paper And Packaging Group can serve to entire Turkey by targeting suitable
quality, affordable costs, and maximum customer satisfaction owing to their strategic position and integrated
structure.
Packaging for mainly food, cleaning, consumer durables, textile, ceramics, chemistry, white goods, and
automotive products are manufactured in the plants that are in collaboration with the leading companies of
Turkey in all sectors.
ISO 9001 quality standards are being applied sensitively in all the companies within the group.
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Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grubu

The group aims at continuous development through its training programs and it has acted as a school since 1976
and exported trained middle and upper level managers to the other leading companies of the sector.

The companies of Çukurova Paper And Packaging Group
fulfills its environmental responsibilities in the best way
possible by working with all its power for 100% recycling
of paper in addition to its economical and social
responsibilities.

Müşterilerimizin özenle ürettikleri ürünlerinin fabrikadan son tüketiciye ulaşana dek hiçbir zarar
görmemesi adına, kullandığımız teknolojiyi sürekli geliştiriyor ve daha sağlam ambalajlar
üretiyoruz.
Sonuçta ortaya çıkan müşteri memnuniyeti uzun vadeli iş dostlukları kurmamızı sağlıyor.

Grup şirketlerimizin etkin organizasyonu ve modern
makine parkımız sayesinde müşterilerimize daha
hızlı hizmet sunuyoruz.

The synergy created by Kaplamin, Yalova Ambalaj, Ova Oluklu, Selkasan and Atkasan companies
makes us more powerful in the corrugated board packaging sector.
We always improve our technology and produce sounder packaging for the sake of preventing any
damage to the products of our customers produced with care from the plant to the final user.
Resultant customer satisfaction allows us to make long term business partnership.

We render more rapid services to our customers
thanks to the effective organization and modern
machinery of our group companies.

ÇUKUROVA KAĞIT VE
AMBALAJ GRUBU

Kaplamin, Yalova Ambalaj, Ova Oluklu, Selkasan ve Atkasan şirketlerinin yarattığı sinerji, oluklu
mukavva ambalaj sektöründe bizleri daha güçlü kılıyor.

Yaratıcı çözümlerle, müşterilerimizin
ürünlerini daha güzel sunabileceği
ortamlar hazırlıyoruz.
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Üretimin hiçbir aşamasında kaliteden
ödün vermediğimiz gibi, daha kaliteli
ürünlerle
müşteri
memnuniyetini
artırmayı
ve
sürekli
kılmayı
hedefliyoruz.

ISO 9001 şartlarına uygun
kalite yönetim
sistemimizle, sektörün
ihtiyaç duyduğu kalitede
oluklu mukavva ambalajı
üretmenin gururunu
yaşıyoruz!

ÇUKUROVA KAĞIT VE
AMBALAJ GRUBU

We aim at increasing customer
satisfaction and sustain this while not
compromising on quality at any stage of
our process.

We are proud of producing
corrugated board with a
quality required by the sector
with our quality
management in
conformance with ISO 9001!
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KAPLAMİN
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Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kaplamin Ambalaj bünyesinde A, B, C, E, B+C
(dopel), B+E (mikro dopel), A+C+B (triplex) dalga
cinslerinde üretim yapılabilmektedir.
2005 yılında üretimine başlanılan triplex (A+C+B) ürün
ile heavy-duty ambalajlar üretilerek, otomotiv yedek
parça, döküm, plastik gibi ağır sanayi sektörlerine de
hizmet verilmeye başlanmıştır.
Farklı ebat ve teknik özelliklere sahip makine
parkuru sayesinde çok geniş bir ürün yelpazesine
ulaşabilmektedir.

Kaplamin Ambalaj, having established as a
multi-partnered company in 1976, improved itself in
every field until today and took its place among the
leading brands of the sector. It produces packaging
materials for different sectors with its corrugated
board production capacity of 80.000 tons and provides
packaging solutions to the leading companies of
Turkey. It produces packaging
materials for fresh
fruits and vegetables, solid and liquid oils, meat, fish,
eggs, drinks and beverages in the agriculture and food
sector and for sectors such as chemical products,
consumer durables, ceramics, textile and ready made
clothing.
Kaplamin Ambalaj can produce types of A, B, C, E,
B+C (double), B+E (micro double), A+C+B (triplex)
flutes.
The company started production of triplex (A+C+B)
products for heavy-duty packaging in 2005 and
started serving to heavy industry sectors such as
automotive spare parts, cast, plastic, etc.
We may reach to a very wide range of products thanks
to our machinery having different dimensions and
technical specifications.

KAPLAMİN AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1976 yılında çok ortaklı bir şirket olarak kurulan
Kaplamin Ambalaj, günümüze dek her alanda kendini
sürekli geliştirerek sektörün önde gelen markaları
arasında yerini almıştır. 80.000 ton oluklu mukavva
üretim kapasitesi ile farklı sektörler için ambalaj
malzemesi üretmekte ve Türkiye'nin önde gelen
firmalarına ambalaj çözümleri sunmaktadır. Tarım ve
gıda sektöründe yaş meyve sebze, katı ve sıvı yağlar,
et, balık, yumurta, içki ve meşrubatlara, sanayi
üretiminde ise kimyasal ürünler, dayanıklı tüketim
malları, seramik, tekstil ve hazır giyim gibi sektörlere
malzeme üretmektedir.

24.157 m²’si kapalı olmak üzere toplamda 50.348 m²’lik alan üzerinde üretimine devam eden firma verdiği
eğitimlerle 170 kişilik mavi ve beyaz yakalı personelini sürekli geliştirmekte ve bu yapısı ile sektörde okul
konumunda bulunmaktadır.
Şirket zamanında teslimat, ürün ve baskı konusunda mükemmeliyet ile müşteri odaklı üretim, satış ve
sevkiyat anlayışını misyon edinmiştir. Sürekli eğitim programlarıyla desteklenen genç ve dinamik kadrosuyla
ambalaj sektöründeki 40 yıllık deneyimini, mükemmeli arayan müşterilerine sunmaktadır.
Bünyesinde bulunan gelişmiş kalite laboratuvarında giriş ve çıkış kalite kontrol faaliyetlerini kesintisiz ve
titizlikle uygulayarak ürün kalitesini garanti altına almaktadır. 1994 yılından bu yana ISO 9001 Kalite Yönetim
Sertifikası ile sürdürülen kalite yolculuğu 2012 yılında alınan BRC/IOP (Ambalajda Gıda Güvenliği) sertifikasıyla
taçlanmıştır.
Kaplamin Ambalaj, ekonomik ve sosyal sorumluluklarının yanı sıra kâğıdın %100 geri dönüşümü için var
gücüyle çalışarak çevreye karşı olan sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmektedir.

Tasarım bölümünde müşteri ihtiyaçları en hızlı ve uygun
şekilde karşılanmaktadır.
Tasarımlardan örnekler;
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TSE Altın Ambalaj Yarışması
(1997-2000-2003-2007-2009-2010-2011)
Otobüs Koltuğu Ambalajı
Doğal Taş Ambalajı
Çok Ölçülü Ambalaj
Otobüs Camı Kutusu
Gıda için Raf Ambalajı
Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması (2015-2016)
Panel Kutusu
Vitrifiye Ürünleri İçin Köşe Takviye
World Packaging Organization (1989-1997-2010-2016)
Otobüs Camı Kutusu
Panel Kutusu

The company has adopted the mission of timely delivery, excellence in product and print as well as the understanding
of customer oriented production, sales and shipment. It presents its experience of 40 years in the packaging sector to
the customers seeking perfection through its young and dynamic personnel supported through continuous training
programs.
We applies entry and exit quality controls in its developed quality laboratory within the company uninterruptedly and
precisely and thus guarantees its product quality. Its journey to quality has been continued since 1994 with its ISO 9001
Quality Management Certificate and it was crowned with the BRC/IOP (Food Safety in Packaging) certificate in 2012.
Kaplamin Ambalaj works with all its power for 100% recycling of paper in addition to its economic and social liabilities
and thus, it fulfills its environmental responsibilities in the best way possible.

The company meets customer needs in the fastest and most
appropriate way in design section.
Examples of design;
TSE Golden Packaging Competition
(1997-2000-2003-2007-2009-2010-2011)
Bus Seat Packaging
Natural Stone Packaging
Multi Dimensional Packaging
Bus Glass Box
Shelf Packaging For Food
The Stars and Crescents of Packaging Competition
(2015-2016)
Panel Box
Corner Reinforcement For Sanitary Ware
World Packaging Organization
(1989-1997-2010-2016)
Bus Glass Box
Panel Box

KAPLAMİN AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

The company continues its production on a total area of 50.348 m² including a closed area of 24.157 m²; and it always
improves its blue and white collar personnel consisting of 170 people with its training and it has the position of a school
with this structure.

1976

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1976 yılında,
expanded polistren ve kâğıt laminasyonu ile ambalaj
malzemesi üretmek üzere; çok ortaklı bir şirket olarak
kurulmuştur.
Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. was established in 1976
as a multi-partnered company to produce packaging materials
using expanded polystyrene and paper lamination.

1981

Çukurova Grubu ortaklığa dahil olmuştur.

1983

Oluklu mukavva ambalaj üretimi üzerine yatırım yapılmasına
karar verilmiştir.

It was included in the partnership of Çukurova Group.

It was resolved to make investments in the production of
corrugated board packaging.

1984
1992

Oluklu mukavva ambalaj üretimine başlanmıştır.
The production of corrugated board packaging was started.
Avrupa’da en büyük pazar payına sahip, İsveç kökenli SCA
Packaging firması ile ortaklık kurulmuş ve bu adım ile
Türkiye’de ilk kez, oluklu mukavva sektörüne yabancı ortak
iştirak etmiştir.
Partnership was made with Swedish origin SCA Packaging
company having the largest market share in Europe and a foreign
partner has attended the corrugated board sector for the first
time in Turkey through this step.

1995

Kaplamin hisseleri Borsa İstanbul’a (BİST) açılmıştır.

2012

SCA Packaging’in tüm hisselerini DS Smith firmasına
devretmesiyle, DS Smith firması ile ortaklık süreci başlamıştır.

Shares of Kaplamin were offered in Istanbul Stock Market.

The partnership process with DS Smith started as SCA Packaging
transferred all its shares to DS Smith.
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2015

Çukurova Holding, DS Smith hisselerini satın almıştır.
Çukurova Holding purchased the shares of DS Smith.

KAPLAMİN AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

02

YALOVA
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AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yalova Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. was established
in 1995 on a total area of 105.000 m² including a closed
area of 23.000 m² and on a very important area
strategically in Marmara Region. Annual total
production capacity of company producing and selling
corrugated board packaging to leading companies of
Turkey is 40.000 tons. It serves to different sectors
such as food, chemistry, textile, ceramic, cleaning,
beverages, press, white goods and medicines with its
machinery renewed in years and having latest
technology of today.

YALOVA AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yalova Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1995 yılında,
23.000 m²’si kapalı alan olmak üzere toplam 105.000
m²’lik ve Marmara Bölgesinde stratejik açıdan çok
önemli bir alanda kurulmuştur. Türkiye’nin önde gelen
firmalarına oluklu mukavva ambalaj üretimi ve satışı
gerçekleştiren firmanın yıllık toplam üretim kapasitesi
40.000 tondur. Yıllar içerisinde yenilenen ve
günümüzün son teknolojisine sahip makine parkuru
ile gıda, kimya, tekstil, seramik, temizlik, içecek,
matbaa, beyaz eşya ve ilaç gibi farklı sektörlere
hizmet verilmektedir.

Oluklu hattında tek dalga olarak C, B, E;
çift dalga olarak ise C+B, B+E oluklu
mukavva levhalar üretilebilmektedir.
Kalite kombinasyonları müşteri
ihtiyaçlarına göre oluşturulmakta olup;
ürünün kullanılacağı sektör, taşıyacağı
ağırlık, bulunacağı iklim koşulu ve
müşteri talepleri göz önünde
bulundurularak titizlikle
belirlenmektedir.
1999 yılından bu yana uygulanan ISO 9001 kalite
yönetim sistemi sürekli geliştirilerek, maksimum
müşteri memnuniyeti hedeflenmektedir.
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It can produce single flute C, B, E and
double flute C+B, B+E corrugated
boards on its corrugator.
Quality combinations are formed
based on the needs of customers and
it is determined with care in
consideration of the sector that the
product will be used in, the weight it
will bear, climate condition it will be
kept and the factors of special
demands of customers.

ISO 9001 quality system has been applied since
1999 and it has been always improved aiming at
maximum customer satisfaction.

YALOVA AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1995

Çukurova Holding ve SCA Packaging ortaklığında,
Altınova/Yalova’da, SCA Ambalaj adıyla kuruldu.
It was established under the name SCA Packaging
with the partnership of Çukurova Holding and SCA
Packaging in Altinova/Yalova.

1996

Oluklu hattı faaliyete başladı.
Corrugator started activities.

2012

SCA Packaging’in tüm hisselerini DS Smith
firmasına devretmesi ile DS Smith firması ile
ortaklık süreci başladı. Bu süreçte yapılan unvan
değişikliği ile Yalova Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
ismini aldı.
The partnership process with DS Smith started as
SCA Packaging transferred all its shares to DS Smith.
Its title was changed during this process into Yalova
Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

2015

Çukurova Holding DS Smith hisselerini satın aldı.
Çukurova Holding purchased the shares of DS Smith.

03
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Ova Oluklu Mukavva Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

OVA

OLUKLU MUKAVVA AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Türkiye’nin ileri gelen kuruluşlarından Çukurova Holding
bünyesinde bulunan Ova Oluklu Mukavva San. ve Tic.
A.Ş. 1996 yılında Tarsus/Mersin’de kurulmuştur.

OVA OLUKLU MUKAVVA
AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yıllık üretim kapasitesi 40.000 ton olan firma;
110.000 m²’lik toplam olmak üzere 22.000 m²’lik
kapalı alanda faaliyet göstermektedir.

Ova Oluklu Mukavva San. ve Tic. A.Ş., being within
Çukurova Holding which is one of the leading companies
of Turkey, was established in 1996 in Tarsus, Mersin.
The company has an annual production capacity of
40.000 tons and it performs production on a total area
of 110.000 m² including a closed area of 22.000 m².

Ova Oluklu Mukavva A.Ş son teknoloji makine
parkurunun yanı sıra kalifiye, yaratıcı ve amacına
uygun üretim gerçekleştiren tecrübeli bir üretim
ekibine sahiptir. Şirket bu potansiyelini başta yaş
sebze, meyve sektörü olmak üzere, gıda, dayanıklı
tüketim, tekstil ve vitrifiye sektörlerinde başarıyla
sergileyebilmektedir. İklim, saklama ve nakliye gibi
koşullar göz önünde bulundurularak, istenen ebatta
sebze, meyve ve narenciyeye uygun ambalajlar
üretilebilmektedir.

Türkiye’deki
üreticilere
yıllardır
ambalaj
konusunda verdiği hizmeti dünyanın dört bir
tarafına yaptığı ihracatla tamamlamakta ve ülke
ekonomisine katkıda bulunmaktadır.
Satış sonrası hizmetlerde tüm birimler kalite, satış,
üretim, planlama, sevkiyat ve muhasebe koordineli
olarak çalışmaktadır.
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Firmanın temel prensibini 'Bizim her müşterimiz, tek müşterimizdir’
düşüncesi oluşturmaktadır. Ova Oluklu kalite konusundaki güvenilirliğini ISO
9001 ve OHSAS 18001 sertifikaları ile belgelendirmiştir.

Ova Oluklu Mukavva A.Ş has the latest technology
machinery as well as a qualified, creative,
experienced production team acting according to the
purpose. The company can exhibit this potential
successfully in mainly fresh vegetable and fruit sector
as well as food, consumer durables, textile and
sanitary ware sectors. It can produce packaging
suitable for vegetables, fruits and citrus at required
dimensions in consideration of conditions such as
climate, storing and shipment.

The company completes its services rendered to the
producers in Turkey for years in terms of packaging
with the exportation to various countries way in the
world and thus contributes in the economy of
country.
All the departments work in coordination with
quality, sales, production, planning, shipment and
accounting in after sales services.

Basic principle of company is composed of “Each and any customer of us is the
only customer of us”. Ova Oluklu has certified its reliability in terms of quality
through ISO 9001 and OHSAS 18001 certificates.

1996

2012

2015

Çukurova Holding ve SCA
Packaging ortaklığında,
Tarsus/Mersin'de, Ova-SCA
Ambalaj adıyla kuruldu.

SCA Packaging’in tüm
hisselerini DS Smith
firmasına devretmesi ile DS
Smith firması ile ortaklık
süreci başladı. Bu süreçte
yapılan unvan değişikliği ile
Ova Oluklu Mukavva Ambalaj
San. ve Tic. A.Ş. ismini aldı.

Çukurova Holding DS Smith
hisselerini satın aldı.

The partnership process with
DS Smith started as SCA
Packaging transferred all its
shares to DS Smith. Its title
was changed during this
process into Ova Oluklu
Mukavva Ambalaj San. ve Tic.
A.Ş.

OVA OLUKLU MUKAVVA
AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

It was established with the
name “Ova-SCA Ambalaj” in
Tarsus, Mersin with the
partnership of Çukurova Holding
and SCA Packaging.

Çukurova Holding purchased the
shares of DS Smith.

04

SELKASAN
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Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ
İMALATI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Selkasan A.Ş 1988 yılında Çukurova Holding ile Sca
Packaging ortaklığında grup şirketlerinin geri
dönüşümlü kağıt ihtiyacını karşılamak üzere Manisa
OSB'de kurulmuştur.
1991 yılında 61.000 ton kapasite ve tek kağıt
makinesi ile faaliyete başlayan şirket, 2007 yılında
yapılan ikinci kağıt makinesi yatırımıyla 150.000
ton üretim kapasitesine ulaşmıştır.

Selkasan A.Ş. was established in 1988 with the
partnership of Çukurova Holding and Sca Packaging
in order to meet the recycled paper needs of group
companies in Manisa Organized Industrial Zone.
The company started production in 1991 with a
capacity of 61.000 tons and a single paper machine
and it reached a production capacity of 150.000 tons
with its investment in paper machine in 2007.
The company continues its activities on a closed area
of 32.500 m2 with an experienced personnel
consisting of 135 people.

SELKASAN KAĞIT VE
PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

32.500 m2 lik kapalı alan üzerinde 135 kişilik tecrübeli
kadrosu ile faaliyetine devam etmektedir.

ÜRÜNLERİMİZ
PM-1 ve PM-2 kağıt makinalarının eni
2,5 m olup, PM-1 makinesinde iki katlı
ve yüksek gramajlı kağıt üretimi, PM-2
makinasında düşük gramajlı ve yüksek
mukavemetli kağıtlar
üretilebilmektedir. Üretim süreçleri
boyunca %100 geri dönüşümlü
hammadde kullanılmaktadır.
ÜRÜN LİSTEMİZ:
Fluting :
Testliner:
İmitasyon Kraft:
Power Fluting:

90-175g/m2
90-200g/m2
125-200g/m2
100-160g/m2

OUR PRODUCTS
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The width of PM-1 and PM-2 paper
machines is 2,5 m and PM-1 machine
can produce two layer and heavy
weight papers and PM-2 machine can
produce light weight. 100% recycled
raw materials are used throughout the
production processes.

OUR LIST OF PRODUCTS:
Fluting :
90-175g/m2
Test-liner:
90-200g/m2
Imitation Kraft:
125-200g/m2
Power Fluting:
100-160g/m2

Selkasan ürettiği çeşitli gramaj ve kalitedeki
kağıtlar ile oluklu mukavva sektöründe faaliyet
gösteren farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap
verebilmektedir. Yaş sebze meyve, otomotiv,
ağır sanayi, gıda vb.
Zaman içinde değişen müşteri beklentileri
hassasiyetle değerlendirilmekte olup, müşteri
talepleri

doğrultusunda

Arge

çalışmaları

yapılmaktadır. 2014 yılında üretime alınan SP
fluting cinsi kağıt soğuk zincire dayanıklı ve
yüksek mukavemetli ambalaj ihtiyaçları göz
önüne alınarak geliştirilmiştir.

sectors active in corrugated board sector through
its papers of various weights and quality. These
include fresh fruits and vegetables, automotive,
heavy industry, food, etc.
The expectations of customers that change
through time are evaluated sensitively and
Research and Development activities are
performed in line with the demands of
customers. The high performance fluting type
paper, which was included in production in
2014, was developed in consideration of the
needs for packaging resistant against the cold
chain distribution.

SELKASAN KAĞIT VE
PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Selkasan can respond to the needs of different

ISO 9001 Kalite yönetim sisteminin tüm
gereklilikleri 1995 yılından bugüne titizlikle
uygulanmaktadır. Tüm süreçlerde süregelen
kalite
bilinci
çalışanlara
eğitimlerle
aktarılmakta ve takip edilmektedir.

Üretilen tüm ürünler kalite
standartları doğrultusunda 24
saat boyunca modern test
cihazları ve konusunda uzman
personel aracılığıyla kontrol
edilmektedir. Ürün kalitesinin
test ve analizinin doğruluğu ve
sürekliliği Selkasan'ın garantisi
altındadır.
Ürün ve proses geliştirme faaliyetlerinin
öncelikli olduğu firmada ürün performansı, geri
dönüşüm teknolojileri, çevresel konular ve ürün
güvenliği ise sürekli araştırma ve geliştirme
alanlarıdır.
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All the requirements of ISO 9001 Quality
management system have been applied
since 1995 until today. The ongoing
awareness of quality in all the processes is
transferred to the employees and followed
through the training programs.

All the products are
controlled by specialized
personnel using modern test
devices for 24 hours in line
with the quality standards.
The accuracy and continuity
of product safety tests and
analyses are guaranteed by
Selkasan.
The activities of developing products and
processes are of first priority; and continuous
research and development areas in the
company are product performance, recycling
technologies, environmental issues, and
product safety.

THE COMPANY HAS ADOPTED
THE PRINCIPLE OF BEING
ENVIRONMENT-FRIENDLY AND
IT IMPROVES THIS EVERY
PASSING DAY.

Kağıt üretiminde kullanılmak üzere 9.9 MW
elektrik, 44.7 t/saat buhar üretebilen temiz
teknolojili enerji santrali 2007 yılında
kurulmuştur.

A power plant was established in 2007 with clean
technology that may produce 9.9 MW electricity
and 44.7 t/hour steam for use in paper
production.

Kâğıt üretimi için muazzam önem teşkil eden
su, şirketin kendi kuyularından elde edilmekte
ve 375 m3/saat kapasiteli atık su arıtma
ünitesinde çıktıların %80’i tekrar kullanılmak
üzere geri kazanılmaktadır.

Water is enormously important for paper
production and the company obtains water from
its own wells and 80% of the outputs are recycled
for reuse in the waste water treatment facility
with a capacity of 375 m3/hour.

Selkasan, geri dönüşüm ve geri dönüşümlü kâğıt
kalitesini artırmak amacıyla hammadde
tedarikinde, Çukurova Kâğıt ve Ambalaj Grubu
bünyesindeki Atkasan ile çalışmaktadır.

Selkasan is working with Atkasan within
Çukurova Kâğıt ve Ambalaj Grubu for the supply
of raw materials to improve the recycling and
recycled paper quality.

Sosyal sorumluluk ve çevre konularında duyarlı
bir yaklaşım sergileyen firma; FSC (Orman
Yönetim Konseyi) sertifikasına sahiptir. Ürünün
kontrollü
kaynaklardan,
iyi
yönetilen
ormanlardan elde edildiğini belgelendirme ve
etiketleme ile ispatlayan FSC belgesi,
tüketicinin
ürünlerin
kalitesini
ayırt
edebilmesini sağlamaktadır.

The company exhibits a sensitive approach in
social responsibility and environmental issues
and it has FSC (Forest Management Council)
certificate. FSC certificate proves that the
products are obtained from controlled resources
and well-conducted forests through certification
and labeling and it allows the consumers to
distinguish the quality of products.

SELKASAN KAĞIT VE
PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÇEVRE DOSTU OLMAYI İLKE
EDİNEN FİRMA, BU
YÖNÜNÜ HER GEÇEN GÜN
GELİŞTİRMEKTEDİR.
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ATKASAN
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ATIK DEĞERLENDİRME
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Atkasan A.Ş., having main scope of activity as
collecting paper/cardboard wastes and recovering
them to economy together with the industrial
enterprises, shopping centers and municipalities, was
established in 1996 within Çukurova Paper And
Packaging Group. The company collects and recovers
to the sector approximately 200.000 tons of waste
per year including also the waste other than
papers/boards. The recycling of waste containing
180.000 tons paper/board collected within a year by
Atkasan is performed by a group company Selkasan.
About half of the finished paper produced by
Selkasan is used for making boxes again by the group
companies Kaplamin, Ova Oluklu and Yalova Ambalaj
and other half by companies outside the group.
Wastes other than paper/board are recovered to
economy by sending to licensed recycling companies.

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ana faaliyet konusu kâğıt/karton atıklarının sanayi
kuruluşları, alışveriş merkezleri ve belediye çalışmaları
ile toplanarak ekonomiye geri kazandırılması olan
Atkasan A.Ş. 1996 yılında Çukurova Kâğıt ve Ambalaj
Grubu bünyesinde kurulmuştur. Kâğıt/karton
dışındaki diğer atıklarla birlikte yılda yaklaşık 200.000
ton
atığı
toplayarak
ekonomiye
geri
kazandırmaktadır. Atkasan tarafından bir yılda
toplanan 180.000 ton kâğıt/karton içerikli atığın geri
dönüşümü, grup şirketi olan Selkasan tarafından
gerçekleştirilmektedir. Selkasan tarafından üretilen
mamul kâğıtların ise yaklaşık yarısı yine grup şirketleri
olan Kaplamin, Ova Oluklu ve Yalova Ambalaj
firmaları tarafından, diğer yarısı grup dışı firmalar
tarafından
kutu
haline
getirilerek
geri
kazanılmaktadır. Kâğıt/karton dışı atıklar ise lisanslı
geri dönüşüm firmalarına gönderilerek ekonomiye
geri kazandırılmaktadır.

Atık yönetimi konusunda uzman kadrosu
ile İzmir ve Manisa’daki iki lisanslı
tesisinde hizmet veren Atkasan; toplama
araçları ve ekipmanları ile Türkiye’nin her
bölgesinde hizmet vermektedir. Aynı
zamanda İzmir ve Manisa’da, ambalaj
atıklarının
kontrolü
yönetmeliği
kapsamında ilçe belediyeleri ile birlikte
çalışmakta; ambalaj atıklarını kaynağında
ayrı toplanması projesinin lisanslı
toplama-ayırma firması olarak görev
yapmaktadır.
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Atkasan serves in two licensed facilities in
Izmir and Manisa with its personnel
specialized in waste management; and it
may serve to every region in Turkey with
its collecting devices and equipment.
Furthermore, it works together with
district municipalities under the scope of
directive on the control of packaging
wastes; and it acts as the licensed
collection-sorting company of the project
on separate collection of packaging
wastes at source.

2005 yılından itibaren entegre atık yönetimi
çalışmalarına başlayan Atkasan; ISO 9001, ISO 14001
ve OHSAS 18001 belgeleriyle kalite, çevre, iş sağlığı ve
güvenliği konularında da etkin çalışmalarını
sürdürmektedir.
T.C.
Çevre
ve
Şehircilik
Bakanlığından almış olduğu lisans ve yeterlilik
belgesi ile çevre mevzuatlarına uygun olarak Atkasan
aşağıdaki hizmetleri vermektedir:
• Ambalaj Atıklarının Toplanması, Taşınması
Hizmetleri
• Tehlikesiz İnert Atıkların Toplanması,
Taşınması Hizmetleri
• Çevre Danışmanlık Hizmetleri ile Entegre
Atık Yönetimi

Collection, Transportation Services for
Packaging Wastes
Collection, Transportation Services for Safe
Inert Wastes
Environmental Consultancy Services and
Integrated Waste Management

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Atkasan started integrated waste management
activities as of 2005 and it continues effective actions
in terms of quality, environment, occupational health
and safety together with ISO 9001, ISO 14001 and
OHSAS 18001 certificates. Atkasan renders the
following services in compliance with the
environmental regulations having the license and
competency certificates provided by the Ministry of
Environment and Urbanization of Republic of Turkey:

KAPLAMİN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
Kemalpaşa OSB Mah. İzmir-Ankara Asfaltı
No:75/1 Kemalpaşa / İZMİR /TÜRKİYE
+90 232 877 08 55 (pbx) / +90 232 877 08 62
www.kaplaminambalaj.com
BURSA BÖLGE
Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:17
Nilüfer / BURSA / TÜRKİYE
+90 (224) 261 33 40 / + 90 (224) 261 33 45
bursa@kaplaminambalaj.com

YALOVA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kaytazdere Beldesi Balcı Mevkii No:91
Altınova / YALOVA
+90 (226) 462 96 72 (pbx) / +90 (226) 462 89 51-52
www.yalovaambalaj.com.tr
İSTANBUL BÖLGE ANADOLU
Cumhuriyet Mah. Mermer Sok. No:14 Mesa Kartal Sitesi
Daire: 216 Kartal / İSTANBUL
+90 (216) 507 12 00 (pbx) / +90 (216) 507 20 50
istanbulanadolu@yalovaambalaj.com
İSTANBUL BÖLGE AVRUPA
Taşocağı Cad. Mahmutbey Mah. Ağaoğlu My Office 212 B
Blok Bina No:3 Kat:24 Ofis No:401 Bağcılar / İSTANBUL
+90 (212) 671 68 62 (pbx) / +90 (212) 671 68 27
istanbulavrupa@yalovaambalaj.com

OVA OLUKLU MUKAVVA AMBALAJ SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
Şahin Mah.3259 Sok.No:5/A
Tarsus / MERSİN
+90 (324) 616 31 01 (4 Hat) /+90 (324) 616 31 00
www.ovaoluklu.com.tr
KONYA BÖLGE
Demirciler Sanayi Sitesi Zeytinci Sk. No:6
Karatay / KONYA
+90 (332) 237 44 34 / +90 (332) 237 50 56
konya@ovaoluklu.com

SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ
İMALATI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi P.K. 199 (45030)
+90 (236) 213 02 73 / +90 (236) 213 02 78
www.selkasan.com

ANKARA BÖLGE
ankara@ovaoluklu.com
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Ofislerimiz

ANTALYA BÖLGE
antalya@ovaoluklu.com

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Gürpınar Mh 7004 / 13 Sk No:4
Pınarbaşı / Bornova / İZMİR
+90 232 436 28 60 (pbx) / +90 232 436 28 47
www.atkasan.com.tr

OFİSLERİMİZ

ÇUKUROVA KAĞIT VE AMBALAJ GRUBU
ÇUKUROVA PAPER AND PACKAGING GROUP

