




2° “ETİKET VE AMBALAJ SİZİ YANSITIR”
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Vizyonumuz;

Temel Prensip ve Değerlerimiz;

Müşterilerimizin isteklerini karşılayacak doğru çözümleri oluşturmak, beklentileri aşan ürünler üretmek, 
liderler arasındaki konumumuzu korumak ve ileri taşımak…

Dürüstlük, güvenilirlik, takım çalışması, müşteri odaklı hizmet, yaratıcılık, inovasyon ve değişime açık 
olmak…
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HAKKIMIZDA

1988 yılında, Otingo Matbaacılık ünvanıyla Bayrampaşa/İstanbul’da kurulan firmamız, tekstil 
sektörüne yönelik karton etiket ve kutu üretimlerine ağırlık vererek tekstil dünyasının önemli marka-
larının onaylı üreticisi olmayı başardı. Otingo, bu tarihten beri yurtiçi ve yurtdışı firmalara üretim 
yapmaya devam etmekte.

2006 yılı sonlarında Flexo Bobin makine parkurumuz oluşturularak endüstriyel pazarda yapışkanlı/
yapışkansız etiket-ambalaj üretimine başlandı. Bu parkur ile ilaç, gıda, içecek ve kozmetik sektörüne 
üretim yapmak hede�endi.

2008 yılı itibariyle ilaç ve gıda sektörüne yönelik ofset kutu ve ambalaj üretiminde çalışmalar hız 
kazandı. Makine parkuru ve ekipmanlarda da destek düzenlemeler yapılarak, ilgili yatırımlar bu 
alanda yoğunlaştırıldı.

Firmamız 2008 yılında parkur genişlemesi sebebiyle Güneşli/İstanbul’da 3.500m2’lik yeni bir üretim 
tesisine yerleşti. Otingo, yapılan 2000m2’lik ek bina düzenlemesiyle günümüzde 5500m2 üretim 
alanına sahip oldu. 

2014 yılında parkurumuza eklediğimiz şekilli kesim makinesi ile içecek sektörüne yüksek tirajlı 
yapışkanlı/yapışkansız etiket üretimine başlandı. Pazardaki payımızı arttırmayı amaçlayarak 2020 
yılında full otomatik makine yatırımı yapıldı. 

Mevcut durumda ilaç, gıda, içecek ve tekstil sektörlerine hizmet verir durumda olan firmamızın esas 
kabul ettiği ilkelerden biri ise daha iyiyi daha kısa zamanda üretmeyi hede�emek.

Üretim politikamız olarak belirlediğimiz “sürekli gelişim-sürekli değişim” ilkesi ile 1988 yılından beri 
kendimizi sürekli geliştirerek nitelikli üretimin, nitelikli personel, gelişmiş makine parkuru ve kurumsal 
firma yapılanması ile mümkün olduğunun bilincine vararak hizmet vermekteyiz.
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İLETİŞİM
Tel :   (0212) 656 37 37
Fax :   (0212) 656 28 08

ADRES
Güneşli Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. 
18.Sk. No: 5 Bağcılar/İSTANBUL

Vcard
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ÜRETİM TEKNİKLERİ VE
MATERYALLER

Ofset Tabaka Baskı
Bilgisayar sistemlerinden aktarılan görseller CTP makinelerinde metal levha kalıplarla pozlanır ve 
bunun sonucunda baskı kalıpları oluşturulur. Üretilen kalıplar baskı makinelerinin ünitelerine 
takılır ve baskı aşamasına geçilir. Baskı aşamasında ofset makinesinin ünitelerindeki haznelerden 
aktarılan boyalar kalıp kauçuk kazanlarına ulaştırılır ve bu yol ile baskı yapılır. İstenildiği takdirde 
dispersiyon lak uygulaması eş zamanlı olarak yapılabilir. 
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Bobin Flexo/Letterpress Baskı
Bilgisayar sistemlerinden aktarılan görseller CTP makinelerinde elastik Fotopolimer malzeme ile 
pozlanarak baskı klişe oluşturulur. Oluşan klişeler baskı makinelerinin ünitelerine takılarak baskı 
aşamasına geçilir. Baskı aşamasında makinenin ünitelerindeki haznelerden aktarılan boyalar 
Anilox merdaneler aracılığı ile hammaddeye ulaştırılır ve bu yol ile baskı yapılır. Lak, selofan, 
sıcak/soğuk yaldız vb. uygulamalar baskı aşamasında yapılır. Ürün makineden ayıklanarak çıktığı 
için baskı sonrası aşaması yoktur. Baskı sonrası ürün, kontrol ve sayım makinesinde işleme alınır 
ve paketlenir.
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Baskı Sonrası
Ofset baskı makinesinden çıkan tabaka ürünler isteğe bağlı olarak yapılan UV lak ve Selofan 
Laminasyon işlemleri sonrasında serigrafi, sıcak yaldız işlemlerinden geçerek şekilli kesim 
makinelerinde tabaka tahtaya döşenmiş metal bıçaklar aracılığı ile kesilir ve müşteri tarafın-
dan talep edilen ürünlere dönüştürülür. Eğer bu ürün kutu ise kutu yapıştırma makinesinde 
işlem görerek doluma uygun hale getirilir daha sonra kolilere konularak teslimata hazır edilir.



Dip Kilit Kutu
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KUTU VE AMBALAJ ŞEKİLLERİ 

Odacıklı Kutu
 (Kendinden Seperatörlü)

Manuel Kilitli Kutu

Asetat Pencereli Kutu Stand Kutu

Amerikan Kilit KutuYan Yapıştırma Kutu

Kapaklı Kutu

İç Seperatörlü Kutu
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İlaç ve Sağlık Sektörü
2008 yılında adım attığımız ilaç sektöründe, parkurumuza 
eklenen yeni makinelerin de etkisi ile sektörün ileri gelen 
markalarıyla çalışmaya başladık.

Firmamızda daha nitelikli ve kesintisiz üretim adına yaptığımız 
çalışmalar sonucu ilaç sektöründe üretim kalitemizi tescilleyen 
farklı sertifikalar almaya hak kazandık. Bu süreçte şirket içi 
işleyişi düzenlemek ve kontrol etmek için yeni bir kalite birimi 
kurduk. Bu birim sayesinde ilaç firmalarının zorunlu tuttuğu 
kalite standartlarına ulaştık. 

Yapılan inovasyonlar sonucunda, firmamız ilaç sektörünün 
ileri gelen ambalaj tedarikçilerinden biri oldu. Artan talebi 
karşılayabilmek için makine parkurumuzu genişleterek 
kapasite artırımına gittik. Bu artırım sayesinde, mevcut yıllık 
kutu üretimi kapasitemizi 400 milyona çıkardık. 

İlaç sektörünün talepleri doğrultusunda prospektüs ve yapış-
kanlı etiket üretimi konusunda detaylı bir çalışma yaparak 
kendimizi bu alanda da geliştirdik.

Bu yatırımlar sonucunda kutu, prospektüs ve etiketi aynı çatı 
altında üreten sayılı Türk firmalarından biri haline geldik. 
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Gıda Sektörü
2006 yılı sonları itibariyle parkurumuza eklediğimiz Letterpress 
makinamızda yapışkanlı/yapışkansız Bobin etiket üretimine 
başladık. Gıda sektöründen gelen talepler üzerine firmamız bu 
sektöre etiket üretimine yoğunlaştı. Başlarda sadece reçel etiketi 
üretimi yapmamıza rağmen ilerleyen süreçte üretim yaptığımız 
alanı genişlettik.

Müşterimiz olan firmaların artan taleplerinin de etkisiyle mevcut 
olan ofset tecrübemizi kullanarak gıdaya yönelik karton kutu ve 
ambalaj üretimine Otingo kalite güvencesi altında başladık. Bu 
sektörde kaliteli üretimin gerekli kıldığı gıdaya uygunluk sertifi-
kasını da almaya hak kazanarak üretimimizi geliştirmeye devam 
ettik. 

Gıda sektörüne girdiğimiz günden beri, gıda ambalajı üretmenin 
hassasiyetinin bilinciyle hareket eden firmamız, gereken hijyen 
ve sağlık standartlarını uygulamaya ve bu konuda duyarlı 
olmaya her zaman dikkat etmiştir.

Son yıllarda artan hazır gıda talebi ve firmamızın bu sektörde 
üretim konusunda yaptığı yatırımların da etkisiyle, Otingo 
etiketli gıda ambalajları hem yurtiçinde hem de yurtdışında 
market ra�arında yerini aldı.
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SÜTLÜ EKONOMİK PARÇA KOKOLİN
İÇİNDEKİLER: Şeker, Hidrojenize Bitkisel Yağ, Süt Tozu, Kakao Tozu,
Peynir Altı Suyu Tozu, Emulgatör (Lesitin,Pgpr)Vanilin, Fındık Aroması,
Parlatıcılar (Gum Arabic, Şellak E904) Sütlü Parça

Lor PeyniriLor Peyniri

TR
54-0195
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İçecek Sektörü
2006 yılında parkurumuza eklediğimiz Letterpress makinası ile 
etiket üretiminden kaynaklı elde ettiğimiz başarı sonucunda, 
2011 yılında, firmamıza yeni bir hat açacak olan Flexo yatırımını 
yaptık. Bu hat sonucu bizim için yeni olan içecek sektörüne adım 
atmış olduk.

Su, soda, meşrubat, meyve suyu üretimi yapan firmalar için 
yapışkanlı/yapışkansız ambalaj tedariğine başladık. Firmamızın 
beklenilenden hızlı sürede ulaştığı etkinlik seviyesi, bizi bu sektöre 
daha çok yatırım yapmaya teşvik etti. Bu gelişmeler sonucu 
ülkemizde az bulunan kalıplı şekilli kesim makinesini parkuru-
muza katarak yüksek adetli maden suyu etiket üretimindeki 
önemli tedarikçi firmalardan biri haline geldik.

Dönemin şartlarında yüksek tirajlı işler yapmamızı sağlayan 
manuel makinemizin artan talebi karşılayamaması üzerine 
parkurumuza, Türkiye’de sayılı miktarda bulunan Polar DC 11 
tam otomatik kesim makinasını ekledik. Yeni kesim makinemiz 
ile birlikte insan kaynaklı hataya yer vermeden toplu üretim 
yapma şansı elde ettik. Bu otomasyon sayesinde yıllık 6 milyar 
etiketi müşterilerimize hızlı ve üst düzey kalite ile ulaştırmayı 
hede�emekteyiz. 
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Polar DC-11 Die-Cutting System
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Kozmetik ve Kişisel Bakım
İlaç ve gıda sektöründe kazandığımız ambalaj üretimi tecrübesiyle, 
farklı sektörlerin de ileri gelen tedarikçisi olabilmek için yeni hat 
arayışımıza 2010 yılında başladık. 

Parkurumuzun yeterliliği sayesinde firmamızın artan üretim alanı 
bizi dünyada gelişmekte olan kozmetik ve kişisel bakım sektörüyle 
tanıştırdı. 

Genelde çoklu baskı tekniğinin kullanıldığı bu ambalaj çeşitlerinin 
tedariği için 2010 yılının sonlarında kozmetik ve kişisel bakım 
sektörüne hizmet verir hale geldik.

Bünyemizde uygulanan sıcak/soğuk yaldız, Serigraf lokal lak, kum 
lak ve benzer teknikler sayesinde görsel değeri zenginleştirilmiş 
kutuların ve ambalajların üretimini başarıyla gerçekleştirmeye 
devam etmekteyiz.  
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-

Tekstil Sektörü
Firmamızın bir nevi kuruluş amacı olarak kabul ettiğimiz tekstil etiket üretimini 1988 yılından beri 
yapmaktayız. Kuruluşumuzu takip eden yıllarda kendimizi tekstil sektöründe geliştirmeye devam 
ettik. 1990’lı yıllarda ise ülkemizin ve dünyanın önemli tekstil markalarının onaylı tedarikçisi haline 
gelmeyi başardık. 2000’li yılların sonunda üretimimizin farklı sektörlerle tanışıp bu hatlara yoğun-
laşmış olması, tekstil sektörüyle olan ilişkimizi etkilemedi. Günümüzde bir çok firmanın tekstil 
ambalajlarının tedariğini sağlamaya devam etmekte ve bu sayede bir çok ülkeye ihracat yaparak 
Otingo etiketli ürünlerin bütün dünyaya dağıtımını yapmaktayız. 
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Hizmet Sektörleri
Etiket ve ambalajlarını üretmiş olduğumuz bütün müşterilerimizin tanıtım ve hizmet ürünlerinin 
de tedariğini sağlamaktayız. Katalogdan takvime, ajandadan postere geniş bir ürün yelpazesiyle 
müşterilerimize hizmet verir durumdayız. 
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Kalite Yönetim ve 
Sertifikalarımız
2008 yılı itibariyle kalite yönetimi 
çalışmalarımızı başlattık. 
2009 yılında İSO-9001-2015 belgesini 
almaya hak kazandık. 

Devam eden süreçte ise;
İSO-14001-2105 Çevre Yönetimi, 
İSO-18001-2007 İş Sağlığı ve Güvenliği, 
İSO 2.200-2005 Gıda güvenliği ve Gıda İşletme 
kayıt belgelerini aldık.

Kalite birimimiz gerek kayıt ve belgeler 
üzerinde, gerekse firma içi çalışmalarını 
başarı ile devam ettirmektedir. 



37°

  
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 

  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT 
OTİNGO ETİKET MATBAACILIK SAN. VE TİC. A.Ş. 

kuruluşunun, 
company, 

Bağlar Mah. 18. Sok. No: 5/11  Bağcılar / İstanbul / Türkiye 
 
 
 

 adresinde, 
  at address, 

 

KAĞIT VE KARTONDAN MAMÜL AMBALAJ MALZEMESİ VE  
ETİKETİ, BROŞÜR KATALOG ÜRETİMİ 

PRODUCTION OF PAPER AND CARTON PACKAGING MATERIAL,  
LABEL, BROCHURE AND CATALOG 

 
kapsamında, 

at scope, 
 

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi yürürlüğe koyduğu, 
perform  the occupatıonal health and safety management system; 

OHSAS 18001: 2007 
standart taleplerinin yerine getirildiği belirlenmiştir. 

the complete of the standard was determined. 
 

 

          İlk Yayın Tarihi         / Date First Registered     : 26.04.2018 
      Yayın Tarihi              / Date Certificate Issued   : 24.04.2020 

             Geçerlilik Periyodu   / Period of Registration     : 3 Yıl / Years 
      Geçerlilik Tarihi       / Date Certificate Expires  : 23.04.2021 
      Sertifika Numarası   / Certificate No                   : 04/12385/03 
 
                                                       
                                                                  Onay: 
                                                                 Approved By; 
  

 
                
 

KALİTE YÖNETİMİ 
QUALITY  MANAGEMENT 

OTİNGO ETİKET MATBAACILIK SAN. VE TİC. A.Ş. 
kuruluşunun, 

company, 

Bağlar Mah. 18. Sok. No: 5/11  Bağcılar / İstanbul / Türkiye 
 
 
 

 adresinde, 
  at address, 

 

KAĞIT VE KARTONDAN MAMÜL AMBALAJ MALZEMESİ VE  
ETİKETİ, BROŞÜR KATALOG ÜRETİMİ 

PRODUCTION OF PAPER AND CARTON PACKAGING MATERIAL,  
LABEL, BROCHURE AND CATALOG 

 
             kapsamında, 
               at scope, 

 
kalite yönetim sistemi yürürlüğe koyduğu, 
perform the quality management system, 

 

ISO 9001:2015 
 

                  standart taleplerinin yerine getirildiği belirlenmiştir. 
                  the complete of the standard was determined, 

 
      İlk Yayın Tarihi         / Date First Registered     : 26.042018 
      Yayın Tarihi              / Date Certificate Issued   : 24.04.2020 

             Geçerlilik Periyodu   / Period of Registration     : 3 Yıl / Years 
      Geçerlilik Tarihi       / Date Certificate Expires  : 23.04.2021 
      Sertifika Numarası   / Certificate No                   : 01/12385/03 
 
 
                                                            Onay: 
                                                           Approved By: 
  

                    

 

 
 
 

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 
FOOD SAFETY MANAGEMENT 

OTİNGO ETİKET MATBAACILIK SAN. VE TİC. A.Ş. 
kuruluşunun, 

company, 

Bağlar Mah. 18. Sok. No: 5/11  Bağcılar / İstanbul / Türkiye 
 
 
 

 adresinde, 
  at address, 

 

KAĞIT VE KARTONDAN MAMÜL AMBALAJ MALZEMESİ VE  
ETİKETİ, BROŞÜR KATALOG ÜRETİMİ 

PRODUCTION OF PAPER AND CARTON PACKAGING MATERIAL,  
LABEL, BROCHURE AND CATALOG 

 
kategori I (I1) kapsamında 

at scope category I (I1) 
 
 

gıda güvenliği yönetim sistemi yürürlüğe koyduğu, 
perform  the food safety management system, 

ISO 22000: 2005 
standart taleplerinin yerine getirildiği belirlenmiştir. 

the complete of the standard was determined. 
  
 
       İlk Yayın Tarihi         / Date First Registered     : 26.04.2018 
      Yayın Tarihi              / Date Certificate Issued   : 24.04.2020 

             Geçerlilik Periyodu   / Period of Registration     : 3 Yıl / Years 
      Geçerlilik Tarihi       / Date Certificate Expires  : 23.04.2021 
      Sertifika Numarası   / Certificate No                   : 03/12385/03 
 
 
                                               Onay: 
                                        Approved By: 
                                                                                                                                                                                                                                    
          
           

                          

                                                                                                                                                                                                            

 

                
 

ÇEVRE YÖNETİMİ 
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

       
 
 
 

OTİNGO ETİKET MATBAACILIK SAN. VE TİC. A.Ş. 
kuruluşunun, 

company, 

Bağlar Mah. 18. Sok. No: 5/11  Bağcılar / İstanbul / Türkiye 
 
 
 

 adresinde, 
  at address, 

 

KAĞIT VE KARTONDAN MAMÜL AMBALAJ MALZEMESİ VE  
ETİKETİ, BROŞÜR KATALOG ÜRETİMİ 

PRODUCTION OF PAPER AND CARTON PACKAGING MATERIAL,  
LABEL, BROCHURE AND CATALOG 

 
kapsamında, 
  at scope, 

 
 
 

çevre yönetim sistemi yürürlüğe koyduğu, 
perform  the environmental management system, 

 
 

ISO 14001: 2015 

 

standart taleplerinin yerine getirildiği belirlenmiştir. 
the complete of the standard was determined. 

 
 

      İlk Yayın Tarihi         / Date First Registered     : 26.04.2018 
      Yayın Tarihi              / Date Certificate Issued   : 24.04.2020 

             Geçerlilik Periyodu   / Period of Registration     : 3 Yıl / Years 
      Geçerlilik Tarihi       / Date Certificate Expires  : 23.04.2021 
      Sertifika Numarası   / Certificate No                   : 02/12385/03 
 
 
                                                                  Onay: 
                                                                  Approver: 
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REFERANSLARIMIZ



ONKO    KOÇSEL
İ L A Ç L A R I
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