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GRUP BİLİNCİ GÜCÜ, TECRÜBEYSE KALİTEYİ ÜRETİR
G
1995 yılında kurulan Ekerler Ambalaj, kâğıt torba/poşet ve esnek ambalaj sektöründe
faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurulduğu günden itibaren tecrübesine tecrübe katan Ekerler Ambalaj,
profesyonel yönetim kadrosu, tecrübeli personeli ve teknolojik makine parkuru ile sektöründe 200
gram - 50 kg. aralığında kağıt torba/poşet ambalaj ürünlerini üretebilen Türkiye'de ilk ve tek firma
olarak hizmet sunmaktadır. 36,500 m2'lik bir alan üzerinde kurulu tesisinde, gerçekleştirmiş olduğu
yeni yatırımları ile birlikte 2012 yılında esnek ambalaj pazarında yer alarak, kağıt ambalaj sektöründe
olduğu gibi tecrübe ve kalitesi ile sektörün iddialı firmalarından biri konumuna gelmiştir.

Kağıt torba/poşet ve esnek ambalaj sektöründe hedef kitlesinin istek ve beklentilerini en kısa
sürede, en iyi şekilde karşılayarak istikrarlı bir hizmet sunmaktadır. Yurt içi pazardaki payını yükselten
Ekerler Ambalaj, kalite anlayışını evrenselleştirmek için yurt dışında da markasını konumlandırarak
global markalaşma yolunda dış pazarda önemli bir adım atmıştır.
Yıllarca ambalaj sektöründe tecrübe, kalite ve güven ile oluşturduğu kurum felsefesini, hedef
kitlesinin ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillendiren Ekerler Ambalaj, çağın ihtiyaç ve şartlarına göre
teknolojik alt yapısını da her geçen gün geliştirmektedir. Kurumsallaşmanın bilinciyle hareket eden
Ekerler Ambalaj, amacı doğrultusunda, vizyonuyla başarı çıtasını her geçen gün yükselterek, kalite
politikasından da ödün vermemektedir.
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THE TEAM AWARENESS PRODUCESTHE STRENGTH
AND EXPERIENCE PRODUCES THE QUALITY
Established in 1995, Ekerler Ambalaj provides services in the paper bag/S.O.S (block bottom)
bags and flexible packaging industry. Ekerler Ambalaj has increased its experience during its 19 years of
operation due to its professional management team, its experienced staff, and its technological
machinery that makes the company the first and only firm within its industry in Turkey capable of
producing bags between 200gr and 50 kg. With its immense 36,500m2 facility, coupled with new
investments made in 2012, Ekerler Ambalaj has become a strong presence in the flexible packaging
market by producing single-layered and multi-layered flexible packaging primarily for the food industry
while also providing services to other various sectors as well. All of these factors have led to Ekerler
Ambalaj becoming one of the most experienced and most ambitious companies in the industry today.

Time and again, Ekerler Ambalaj exceeds industry demands and the expectations of its
customers by providing products quickly with reliable service. Not only has Ekerler Ambalaj raised its
market share domestically, but it has also made great strides in the international market towards its goal
of universalizing its brand globally.
The corporate philosophy of Ekerler Ambalaj has been shaped by its many years of experience in
the packaging industry. Ekerler Ambalaj seeks to provide the utmost quality by tailoring itself to the
specific needs of its customers, while at the same time cultivating a deep, enduring trust between the
company and its target audience.Due to the demands of the ever-growing contemporary world, Ekerler
Ambalaj also consistently works to ensure that its technological infrastructure improves and advances
with the needs of the times. The aim and vision of Ekerler Ambalaj is to continually raise the bar of
success day after day without compromising or sacrificing quality.
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MİSYONUMUZ
Ekerler Ambalaj ulusal ve uluslararası pazarda kağıt torba ve esnek ambalaj
üretiminin vazgeçilmez tedarikçisi olarak gelişen ve değişen dünya pazarında
kaliteli hizmetlerini devam ettirmektedir. Sektörde kalitenin adı olmak için
kaliteden ödün vermeden yaptığı çalışmaları geliştirmeyi, kağıt ve esnek ambalaj
üretiminde dünya markası olmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda
tecrübesini, kaliteli ürünleriyle sunarak müşterilerinin istek ve beklentilerini en iyi
şekilde ve en kısa sürede karşılamaktadır.

OUR MISSION
As an irreplaceable supplier in the domestic and foreign packaging
industries, Ekerler Ambalaj sustains its quality of service in a steadily evolving
global market. Ekerler Ambalaj aims to be the company to which its target
audience turns for unparalleled quality. We also work diligently to develop our
firm into a global brand through our production of paper and flexible packaging.
For this purpose, we are highly experienced in meeting the demands and
expectations of our customers in the best and most efficient ways possible.
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VİZYONUMUZ
Sürekli kapasite artırımı ve kalite iyileştirilmesi içerisinde olan Ekerler
Ambalaj, yurtiçinde ve yurtdışında disiplinli kurumsal anlayışı ile çalışmalarını
hızlı bir şekilde devam ettirmektedir. Kaliteden ödün vermeden müşteri
memnuniyetini her şeyin üstünde tutarak rakiplerinin arasında farkındalık
oluşturmuştur. Çalışma prensibi olan; şeffaflık, açıklık, geri dönüşümlülük ve
sorumluluk bilinci ile hareket etmekte çevreye olan duyarlılığından taviz
vermemektedir.

OUR VISION
Ekerler Ambalaj aims to expand capacity and improve quality with a
disciplined corporate approach while tirelessly providing services in both the
domestic and foreign markets. Without sacrificing quality or customer
satisfaction, Ekerler Ambalaj strives to create awareness among its competitors.
Our company always works upon the principles of transparency, accountability,
openness, reciprocity, and acting with a sense of responsibility and sensitivity
towards the environment.
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TECRÜBELİ ve PROFESYONEL PERSONEL
Alanında deneyimli ve bilgili yönetim kadrosuyla çalışan Ekerler, ekip ruhunu
yaptığı işe en iyi şekilde yansıtarak kaliteli üretime imza atmaktadır.

EXPERIENCED and PROFESSIONAL STAFF
Ekerler Ambalaj boasts an experienced and knowledgeable management team
and staff who work with a team spirit that is reflected in our company’s first-rate
production.
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YÜKSEK KAPASİTEDE EVRENSEL KALİTE
Ekerler Ambalaj, kuruluşundan itibaren müşteri memnuniyeti odaklı kaliteli
çalışmalar yürüten bir kurumdur. Kurum olarak hedef kitlemizin isteklerini en iyi
şekilde karşılayarak işi zamanında teslim etmekteyiz. Bugüne kadar yaptığımız işlerde
gösterdiğimiz başarı ile sizlerin takdirini kazandık. Bu sayede işimize olan sevgimiz ve
bağımız artarak devam etmektedir. Ekerler Ambalaj olarak bize ihtiyaç duyduğunuz
her an yanınızda olmaya devam edeceğiz.
Müşteri istek ve beklentilerine göre üretim: Ekerler Ambalaj, hedef
kitlesinin isteklerini göz önünde bulundurup görsel tasarıma önem vererek farklı,
estetik, işlevsel kalite için en iyi üretimi gerçekleştirmektedir.

UNIVERSAL QUALITY WITH HIGH-CAPACITY
Ekerler Ambalaj is a corporation conducting quality work focused on customer
satisfaction since its establishment. As a corporation, we timely deliver by providing to
the demands of our target audience in the best way possible. We have gained your
appreciation due to the successes that we have demonstrated in our work so far. In this
way, the pride and commitment that we have for our work increasingly continues. We,
as Ekerler Ambalaj, will continue to be on your side any time that you need us.
Production Customized to Fit Customer Needs & Expectations: Ekerler Amblaj
performs the best production for different aesthetics and functional quality by
considering the demands of the target audience and giving priority to visual design.
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HIZLI ÜRETİM / MASS PRODUCTION

İstenilen kapasite ve kalitedeki üretimi zamanında teslim eden Ekerler Ambalaj, bu yönüyle
müşterilerinin takdirini kazanmıştır.

Delivering a desired quantity and high-quality finished product on time and fulfilling
customer expectations in the process has earned Ekerler Ambalaj copious amounts of customer
appreciation and praise.
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İSTENİLEN STANDARTTA ve MİKTARDA ÜRETİM
DESIRED STANDARDS AND QUANTITY OF PRODUCTION
Çeşitli ambalajların üretimini, müşterisinin istediği miktarda ve kalitede gerçekleştirmektedir.

Ekerler Ambalaj executes the production of various kinds of packaging in accordance
with its customers’ desired quantity and quality.
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KALİTE KONTROL ve ÜRETİM SONRASI SORUMLULUK
Kurum olarak üretmiş olduğumuz ambalajlarda; ürün tasarımı, kaliteli malzeme
seçimi, baskı kalitesi, pratik kullanım uygunluğu gibi kriterler kalite standardı haline
getirilmiştir. Yüksek ve istikrarlı kalite için kalite kontrol aşamasında gerekli
değerlendirmeler uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. İzlenebilirlik sistemimiz ile
ürünün tesliminden sonrada firma sorumluluğumuzu yerine getirmekteyiz.

QUALITY CONTROL and POST - PRODUCTION RESPONSIBILITY
As an institution, Ekerler Ambalaj’s packaging production standards are
compliant with quality standards that have been established in the industry. This
includes criteria such as product design, quality material selection, print quality, and
convenience of practical use. For maximum-quality and reliable products, our
seasoned experts perform required tests during the quality control process in
post-production. With our traceability system, Ekerler Ambalaj fulfills its responsibility
to our customers even after delivery of the final product.
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TECRÜBEMİZ KALİTEMİZİ BELİRLER
Ekerler sahip olduğu ISO 9001-2008 belgeleri ve Gıda Ambalajı Üretim
İzni belgesi ile kalitsini belgelendirmiştir.

OUR EXPERIENCE VALIDATES
OUR QUALITY
Ekerler Ambalaj's quality and experience was endorsed by obtaining
ISO 9001-2008, Food Packaging Production Permit Certification and
Documentation and Food Registry Certification.
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ÜRÜNÜN KALİTESİ, AMBALAJIN KALİTESİNDEN BELLİ OLUR.
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THE QUALITY OF OUR PACKAGING PROVES THE QUALITY
OF THE PRODUCT.
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KAĞIT TORBA AMBALAJ - KAĞIT POŞET
PAPER BAG PACKAGING - S.O.S (BLOCK BOTTOM) BAGS
Kullanıldığı Sektörler:
Dibi dikdörtgen kapatılmış, diğer tarafı açık, tek katlı veya çok katlı malzeme kullanılarak
üretilen bu ürün grubu daha çok gıda maddelerinin (un,irmik, nişasta, çay, kahve vs.) ambalajlanmasında kullanılmaktadır.
Baskı Teknolojisi:
8 renge kadar baskı yapabilen flekso baskı makinesi ve 8 renge kadar baskı yapabilen
rotogravür (tifdruk) baskı makineleri ile müşteri talepleri doğrultusunda istenilen tasarım
çalışmasına göre baskı yapılabilmektedir.
Ürün/Malzeme Özellikleri:
Dikdörtgen dipli kağıt poşet üretimi geniş materyal yelpazesi içerisinde, müşteri
isteklerine göre üretim yapılmaktadır. Ürün/Materyal seçenekleri;
t5FL,BUMWFZB±PL,BUM (SLHhMLQPǵFUMFS
t%ǵLBULSBGU LVǵF TàMöU CFZB[LBǘU
t'JMN-BNJOBTZPOMV,BǘUMBS
Areas of Use:
Single-layer or multi-layer sealed rectangular bottom bags with an open opposite side are
mainly used for the packaging of foodstuffs (such as flour, semolina, starch, tea, coffee, etc.).
Printing Technology:
Any design can be printed according to our customers’ needs with our Flexo printing
machines, capable of printing up to 8 colors at a time, and with our Rotogravure printing
machines, which are capable of printing up to 8 colors at a time.
Product/Material Features:
rectangular-bottom bags can be produced in a wide range of materials to satisfy our customer
requests.
Product / Material Options:
t4JOHMF-BZFSPS.VMUJ-BZFSHSLH404CBHT
t0VUFSMBZFSPGLSBGU HMPTTZ POFTJEFDPBUFE DT TVMQIJUF PSXIJUFQBQFS
t'JMNMBNJOBUFEQBQFS

Teknik Özellikler / Technical Specifications
Kağıt Poşet Ölçüleri / S.O.S (Block Bottom) Bag Dimensions
cm

min

max

a) Uzunluk (boy) / bag lenght

20

90

b) Genişlik (en) / bag width

7

26

c) Dip / bag Deepth

4

15

a

c

b
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KAĞIT TORBA AMBALAJ - VALFLİ TORBALAR
PAPER BAG PACKAGING - VALVE BAGS
Kullanıldığı Sektörler:
Her iki dibi altıgen kapatılmış, takviye bantları ile mukavemeti ve sızdırmazlığı artırılmış bu
torba türü çimento, kireç, alçı, yapı kimyasalları, hazır sıva, barit, bentonit, diğer kimyasal
maddeler ve gıda sektöründe kullanım alanı bulur.
Baskı Teknolojisi:
6 renge kadar baskı yapabilen flekso baskı makineleri ile müşteri talepleri doğrultusunda
istenilen tasarım çalışmasına göre baskı yapılabilmektedir.
Ürün/Malzeme Özellikleri:
t2-6 katlı, 20-50 kg'lık valfli torbalar
t%ǵLBULSBGUWFZBCFZB[LBǘU
t"SBLBUBQPMJFUJMFO )%1& VZHVMBNBT

Areas of Use:
Hexagonal-bottom closed bags with enhanced strength and impermeability due to their
support labels; these type bags are used for cement, lime, construction chemicals, plaster,
other chemical materials, and also find uses within the food industry.
Printing Technology:
Any design can be printed according to our customers’ needs with our Flexo printing
machines, capable of printing up to 6 colors at a time
Product/Material Features:
tMBZFST LHWBMWFCBHT
t0VUFSMBZFSPGLSBGUPSXIJUFQBQFS
t.JEEMFMBZFSQPMZFUIZMFOF )%1& BQQMJDBUJPO

Teknik Özellikler / Technical Specifications
0
d

c1

Valfli Torba Ölçüleri / Valve Bag Dimensions
cm

min

max

a) Uzunluk (boy) / bag lenght

45

119

b) Genişlik (en) / bag width

30

65

c) Dip / bag Deepth

9

22

a

c2
b

15
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KAĞIT TORBA AMBALAJ - AĞZI AÇIK TORBALAR
PAPER BAG PACKAGING  OPEN MOUTH BAGS
Kullanıldığı Sektörler:
Dibi altıgen kapatılmış, takviye bandı ile mukavemeti ve sızdırmazlığı artırılmış, diğer tarafı
açık bu torba türü gıda maddeleri ve bunların katkıları (un,ekmek katkı maddeleri, kakao,
nişasta, şeker, süt tozu, peynir altı suyu tozu, popcorn, fındık, hayvansal gıdalar, yem katkıları
vs. ) ve kimyasal maddeler sektöründe kullanım alanı bulur.
Baskı Teknolojisi:
6 renge kadar baskı yapabilen flekso baskı makineleri ile müşteri talepleri doğrultusunda
istenilen tasarım çalışmasına göre baskı yapılabilmektedir.
Ürün/Malzeme Özellikleri:
tLBUM LHhMLBǘ[BÎLUPSCBMBS
t%ǵLBULSBGUWFZBCFZB[LBǘU
t"SBLBUBQPMJFUJMFO )%1& VZHVMBNBT

Areas of Use:
Hexagonal-bottom closed bags with enhanced strength and impermeability due to their
support label; these one-sided open type bags are used for foodstuffs and their additives
(flour, bread additives, cocoa, starch, sugar, milk powder, whey powder, popcorn, nuts, animal
foods, feed additives, etc.) and also find uses within the chemical industry.
Printing technology:
Per customer request, any desired design work can be achieved and printed with our Flexo
printing machine, which is capable of printing up to 6 colors at a time.
Product/Material Features:
tMBZFST LHPQFONPVUICBHT
t0VUFSMBZFSPGLSBGUPSXIJUFQBQFS
t.JEEMFMBZFSQPMZFUIZMFOF )%1& BQQMJDBUJPO

Teknik Özellikler / Technical Specifications

b

Ağzı Açık Torba Özellikleri / Open Mouth Bag Dimensions
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cm

min

max

a) Uzunluk (boy) / bag lenght

45

119

b) Genişlik (en) / bag width

30

65

c) Dip / bag Deepth

9

22

a

c
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ESNEK AMBALAJ / FLEXIBLE PACKAGING
Ekerler Ambalaj, yenilikçi ve müşteri
odaklı hizmet anlayışı ile uygun ürün
malzeme yapısı kullanarak müşterilerine
başta gıda sektörü olmak üzere bir çok farklı
sektörde
esnek
ambalaj
çözümleri
sunmaktadır. Başlıca üretimi gerçekleştirilen
esnek ambalaj ürün grupları;

While mainly serving customers in
the food industry, Ekerler Ambalaj is more
than qualified to offer flexible packaging
solutions to various other sectors as well with
its innovative and customer-oriented
approach to service. Flexible Packaging
Major Production Groups:

t#BLMJZBUWF.BLBSOB"NCBMBKMBS
t6OMV.BNàM"NCBMBKMBS
t$JQTWF±FSF["NCBMBKMBS
t,VSVZFNJǵ"NCBMBKMBS
t4BL[WFƵFLFSMFNF"NCBMBKMBS
t±JLPMBUB #JTLàWJ (PGSFU ,SBLFS"NCBMBKMBS
t%POEVSNB"NCBMBKMBS
t,BIWF ±BZ WF%JǘFS5P[(EBWFƞÎFDFLÃSàO
Ambalajları
tƵJǵF&UJLFUMFSJ
t5FNJ[MJLWF)JKZFO"NCBMBKMBS
t*TMBL.FOEJM"NCBMBKMBS

t-FHVNFBOE1BTUB1BDLBHJOH
t#BLFSZ1SPEVDUT1BDLBHJOH
t$IJQTBOE4OBDLT1BDLBHJOH
t%SJFE/VUT1BDLBHJOH
t(VNBOE$BOEZ1BDLBHJOH
t$IPDPMBUF #JTDVJUT 8BGFST $SBDLFST
Packaging
t*DF$SFBN1BDLBHJOH
t$PòFF 5FB 0UIFS1PXEFSFE'PPEBOE%SJOL
Products PacAkaging
t#PUUMF-BCFMT
t$MFBOJOHBOE)ZHJFOF1BDLBHJOH
t#BCZ8JQFT1BDLBHJOH

Baskı:
t  SFOHF LBEBS CBTL ZBQBCJMFO SPUPHSBWàS
(tifdruk) ve 8 renge kadar baskı yapabilen
flekso baskı makineleri ile kağıt ve filmlere
(BOPP, CPP, PET, Pearlize, ALU, PVC vs) baskı
yapılmaktadır.
Laminasyon:
t 4PMWFOUMJ WF TPMWFOUTJ[ MBNJOBTZPO WF MBL
uygulamaları
tLBUBLBEBSMBNJOBTZPOVZHVMBNBMBS
t1BSTJZFMWFGVMMDPMETFBMVZHVMBNBMBS
Malzeme Yapıları:
t#011$11
t1&51&
t1&5011
t#011
t#011#011
t#011#011$PME4FBM
t1FBSMJ[F#011
t1&5"-61&
t1&5#0111&
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Printing:
t &LFSMFS "NCBMBK JT FRVJQQFE UP QSJOU UP
paper and films (BOPP, CPP, PET, Pearlize, ALU,
PVC, etc.) with both its Rotogravure printing
machines (capable of printing up to 8 colors
at a time) and its Flexo printing machines
(capable of printing up to 8 colors at a time).
Lamination:
t -BNJOBUJPO BOE WBSOJTI BQQMJDBUJPO XJUI
and without solvent
t6QUPMBZFSTPGMBNJOBUJPOBQQMJDBUJPO
t'VMMBOEQBSUJBMDPMETFBMBQQMJDBUJPOT
Material Structures:
t#011$11
t1&51&
t1&5011
t#011
t#011#011
t#011#011$PME4FBM
t1FBSMJ[F#011
t1&5"-61&
t1&5#0111&
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AMBALAJLARINIZA GÖSTERDİĞİNİZ ÖZENİ,
BİZDE AMBALAJLARINIZI ÜRETİRKEN GÖSTERİYORUZ

Ambalajlama ve Sevkiyat: Ekerler Ambalaj olarak ambalaja verdiğimiz önemi göstermek için
sizin ambalarlarınıza gösterdiğiniz özeni bizde ambalajlarınızı üretirken gösteriyoruz. Güvenle
ambalajlanmış ürünlerinizin sevkiyatını sorunsuz bir şekilde zamanında sizlere ulaştırıyoruz.
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WE PAY AS MUCH ATTENTION TO AND PLACE AS MUCH
IMPORTANCE ON PACKAGING YOUR PACKAGES AS YOU DO.

Packaging and Shipping: We, as Ekerler Ambalaj, pay as much attention to and place as much
importance on packaging your packages as you do in order to show our commitment to packaging.
We timely deliver your safely packaged products without error.
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Tanıtım ve iletişim materyallerinde kurum
kültürünü ve marka kmliğini hedef kitlesine en
iyi şekilde ifade etmektir. Ekerler Ambalaj,
güler yüzlü, bilinçli ve eğitimli personeli ile
hedef kitlesinin ihtiyaç ve beklentilerine
zamanında, çözüm odaklı fikirlerle iletişim
kurmaktadır.

Ekerler Ambalaj expresses the corporate
culture and its brand identity in the best way
to its target audience through its
promotional and informational materials.
Ekerler Ambalaj communicates with the target
audiAence with its friendly, knowledgeable,
and trained staff in order to timely fulfill the
needs and expectations of its customers by
offering solution-oriented ideas.
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