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Hakkımızda

About

Ambalaj üretimine 1972 yılında Çorlu fabrikasında başlayan 
SARTEN, büyüyen pazardaki müşterilerinin ihtiyaçlarına
daha iyi cevap verebilmek için çalışmakta ve yıllar içinde elde
ettiği başarıları her gün daha da ileriye taşımaktadır. Tecrübesini,
teknolojideki gelişmelere sağladığı uyumla bir araya getiren
SARTEN, büyüme stratejisi doğrultusundaki yatırımların sonucu
olarak bugün yurt içinde Çorlu, Silivri, Gebze, Karacabey, Gemlik,
Manisa, Ayvalık ve Adana’da toplam 15 fabrikaya sahiptir.
SARTEN, güvenilirlik ve kaliteden ödün vermeyen çalışma ilkesi
sayesinde, yola çıktığı ilk günden bu yana teknoloji ve birikim
olarak kendini sürekli geliştirmiş ve yenilemiştir.
SARTEN’in, yurt dışında iki fabrikası bulunmaktadır. 
Bulgaristan’da metal ambalaj, Rusya’da ise aerosol kutuları 
üretilmektedir. Yurt dışındaki bu fabrikalarla birlikte, SARTEN’in 
toplam fabrika sayısı 17’dir. 

SARTEN’in, Romanya ve Sırbistan’da ise, yakın bölgedeki 
pazarlama faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan iki ayrı 
firması ve Yunanistan’da bir satış ofisi bulunmaktadır. SARTEN, 
Balkanlar ile Doğu ve Orta Avrupa’daki operasyonlarını merkezi 
olarak yönetmek amacıyla 2016 yılında Bulgaristan’ın Sofya 
şehrinde bir satış ofisi kurmuş aynı yıl Hollanda’da bir satış ofisi 
açmıştır. Bu ofisle, Batı Avrupa’daki pazar payının artırılması ve 
Batı Avrupa’daki müşterilere yakın olmak amaçlanmıştır.
 
Gıda, Endüstriyel ve Kozmetik alanlarında farklı sektörlerin 
ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapan SARTEN, bu sektörlere
ve müşterilerine daha iyi çözümler getirebilmek amacıyla ürün
portföyünü her geçen gün çeşitlendirmeye devam etmektedir.
Müşteri memnuniyeti ilkeleri ve hizmet anlayışından ödün 
vermeden, yüksek kalitede hızlı üretim politikasını benimsemiştir.
 
Metal ve plastik ambalajda pazar lideri ve teknoloji öncüsü 
konumunda bulunan SARTEN, dünya standartlarında üretim 
anlayışını geliştirme hedefiyle proje ve çalışmalar yürütmekte; 
insan ve çevre sağlığına dost ürünler üretmektedir. Hızlı ve 
kaliteli üretim anlayışının yanında çevreci ürünlerle doğaya karşı 
sorumluluğunu yerine getiren SARTEN, rakiplerinin her anlamda 
önünde yer almaya devam etmektedir.

SARTEN’in Silivri fabrikasında yer alan SARTEN Akademi, insana 
yatırım yapma politikası çerçevesinde işe yeni başlayanlara, 
mevcut çalışanlara ve müşterilere yönelik eğitimler vermektedir.

SARTEN started packaging production at Corlu factory 
in 1972 and gives highest priority to meet the needs of 
its customers in growing markets. SARTEN combines 
its experience with its adaptation to technological 
developments, and currently has 15 factories within the 
country located in Corlu, Silivri, Gebze, Karacabey, Gemlik, 
Manisa, Ayvalik and Adana. As a result of the investments 
in line with its expansion strategy, has two factories abroad; 
the one located in Bulgaria, produces metal packaging while 
the other factory located in Russia, produces aerosol cans. 
Including these factories abroad, SARTEN has 
17 factories in total.
 
SARTEN has two companies in Romania and Serbia and one 
sales office in Greece to conduct marketing activities in the 
nearby regions. Additionally, we established our sales office 
in Sofia, Bulgaria in 2016 to centrally manage our operations 
in the Balkans as well as Eastern and Central Europe. We 
have opened a sales office in Netherlands within the same 
year by aiming to increase the market share and be close to 
the customers in Western Europe.
 
By having principle based on reliability and quality,
the company has continuously developed and renewed itself
in terms of technology and experience since the beginning
of its journey. We are engaged in production to meet the 
needs of different sectors in the areas of food, industry 
and cosmetics, and continue to diversify our product 
portfolio in order to offer better solutions to these industries 
and our customers. SARTEN, the current market leader 
and technology pioneer for metal and plastic packaging 
production, carries out projects and activities with the 
goal of developing its world class production concept, and 
produces environmentally friendly products with utmost care 
to human health. 

Besides having high quality and fast production concept, 
we fulfil our responsibility towards the nature with our 
environment friendly products, and maintaining our position 
ahead of the competition.

SARTEN Academy, located at Silivri factory, provides
trainings for the new and existing employees as well as
customers, as per its policy of investing in people.





6  ülke, 17  fabrika...
6 Countries, 17 Plants...

Manİsa Yerleşke
* sarkap
* Petpak
* endpak
* Metal
* kolay açılır kapak

Plants

Fabrikalar
Dünyadaki ekonomik kalkınma, 
SARTEN açısından kapasite artırımını, 
yeni teknolojileri ve yeni fabrikaları da 
beraberinde getirdi. SARTEN, müşterilerine 
daha iyi ve hızlı bir servis sunabilmek 
misyonu ile onların üretim tesislerine 
yakın mesafelerde yeni fabrikalar kurarak 
yayılma politikasını sürdürdü. Bu hedef 
paralelinde günümüzde SARTEN’in 
Türkiye’de 15 ve yurt dışında 2 fabrikası 
bulunmaktadır.

SARTEN; tasarımları, altyapısı, ileri 
teknolojiye sahip tesisleri, yenilikçi 
yönetim anlayışı, yaklaşık 3.000 kişilik 
güçlü kadrosu ve sahip olduğu dinamizmle, 
Türkiye’nin ve Avrupa’nın önde gelen 
ambalaj kuruluşlarından biridir.

Worldwide economic development led to 
capacity increasement, introduction of 
new technologies and also need for new 
factories. The main drive for establishment 
of new factories were just to be close to 
our customers in order to give them good 
and faster service. The company expanded 
the production line to 15 factories within 
Turkey, and 2 factories abroad. 

SARTEN is one of the leading packaging 
manufacturer in Turkey and in Europe 
with its state-of art technology, innovative 
management approach and workforce of 
approximately 3.000 people in total.

karacabey Metal

karacabey Dairypak

sarkap

adana

Petpak

Gebze Plastik /Plastic



AR-GE

R&D

SARTEN’in 2005 yılında Silivri fabrikasında 
kurulan AR-GE Merkezi, inovatif yaklaşımları 
şirketin tüm birimlerinde odağa alarak, katma 
değeri yüksek ürünler üretilmesini, tüketici 
ihtiyaçlarına küresel ölçekte cevap verecek 
çözümlerin sunulmasını sağlayan 
bir teknoloji merkezidir.

Kurulduğu 2005 yılından bu yana alanında 
uzman kişileri kadrosuna katan ve yapılan 
yatırımlarla entegrasyon seviyesi artan 
AR-GE departmanı, çözüm odaklı 
faaliyetler yürütmektedir.

SARTEN; verimlilik, iş güvenliği ve insan 
sağlığını ön planda tutarak, otomasyon ve 
inovasyon çalışmalarını her zaman bir adım 
ileri taşıma stratejisiyle ambalaj üretmekte ve 
AR-GE Merkezi bu konuda önemli 
bir rol oynamaktadır.

SARTEN’in bir diğer AR-GE birimi ise Manisa 
fabrikasında yer almakta ve Silivri’de 1.800 
m²’lik alanda hizmet veren merkeze bağlı 
olarak çalışmaktadır

SARTEN’s R&D Centre established 
at Silivri factory in 2005 is a 
technology centre ensuring 
that products are produced 
with a higher added value 
and meeting to the customer 
needs by focusing on innovative 
approaches at all units of the 
company.

The R&D Centre, enhanced 
with experts in their fields and 
improved integration level 
through investments since its 
establishment in 2005.

At this centre, each product 
is controlled and analysed in 
finest detail from the first to the 
last stage. SARTEN produces 
packaging with great care to 
productivity, occupational safety 
and human health in line with 
its strategy of further advancing 
automation and innovation.

Another R&D unit of SARTEN is  
located at Manisa factory, and it  
operates under the headquarters 
in an area of 1.800 m²’ in Silivri.

Sarten AR-GE 
Merkezi’nde yılda 
yaklaşık 200 
proje üzerinde 
çalışma yapılıyor.

In SARTEN R&D 
Centre 200 new 
projects are 
being processed 
each year.

sİlİvrİ
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Food
Gıda 

ektördeki 45 yılı aşkın tecrübemizle 
içindeki ürünü en üst seviyede koruyan 

gıda ambalajları üretiyoruz. Metalden plastiğe 
kadar ürettiğimiz her ambalajda insan sağlığını ve 

çevre duyarlılığını esas alıyor, uzman fabrikalarımız 
ve güçlü AR-GE ekibimizle, yenilikçi, özgün ve 
hayatı kolaylaştıran gıda ambalajları üretiyoruz. 
Üstün hijyen koşulları ile üretilmiş bu ambalajlara 
konulan gıdaların son kullanıcıya, en sağlıklı koşullar 
ile sunulmasını da; müşterilerimize karşı olan 
sorumluluklarımız arasında görüyoruz.

Kullandığımız hammaddeden personelimize kadar 
marka olgusunu dünya geneline yaygınlaştırmak 
adına kaliteli üretim ve hizmet sunmaktayız. Metal 
ve Plastik ambalajlardaki geniş ürün yelpazemizle 
çalıştığımız binlerce marka üzerinde bu hizmet ve 
kaliteyi sürdürülebilir bir şekilde geleceğe 
taşımayı hedefliyoruz. 

ith our experiences more than 45 years in 
the industry, we produce food packaging 

protecting the product in the best way. For 
us, the human health and the environment 
sensitivity are essential notions in the production 
process of each packaging from metal to plastic. 
Besides manufacturing innovative packages at our 
specialised factories with our R&D team, we believe 
that it’s also our responsibility to offer the food 
contained packages with hygienic conditions to the 
end user in the most healthiest way. 

In order to build a worldwide brand, we are using 
highest quality of raw material and applying our 
newest technology with well trained workforce.
We aim to carry out our sustainable service and 
quality to the future for the thousands of brands 
that we are providing our packaging. 

Lezzet Ambalaj  
Kalitesinde başlar

Taste starts 
with a good quality 
packaging

W

S



52 mm. çap ile 230 mm. çap 
arasında ve 70 g’den 
10 kg.’a kadar silindirik 
metal ambalajlar.

Cylindrical metal cans  
varying in diameters ranging 
from 52 mm to 230 mm and 
with capacities ranging  
from 70 g to 10 kg.

konserve Grubu
Canned Food Products

175 ml’den 20 L’ye kadar 
her türlü silindirik ve köşeli 

metal ambalajlar.

Cylindrical and square 
metal containers varying in 

volumes ranging from 
175 ml to 20 L.

Yemeklik Yağ Grubu
Edible Oil Products



38 mm.’den, 110 mm.’ye kadar 
çeşitli çaplarda, pastörizasyon 
ve sterilizasyona uygun 
kavanoz kapakları.

Twist Caps varying in diameters 
ranging from 38 mm to 110 mm, 
suited for pasteurization and 
sterilizasyon processes.

 Twist 
Caps 

kavanoz 
kapak 

52 mm, 65 mm, 73 mm, 83 mm ve 
99 mm çaplarında tüm gıda ve gıda dışı 

ürünlerde kullanıma uygun kapaklar.

Ends for all food and non-food product 
groups in diameters of 52 mm, 65 mm, 

73 mm, 83 mm and 99 mm.

kolay açılır kapak
Easy Open Ends



Zeytin, turşu, 
peynir gibi çeşitli 
ürün grupları için 
üretilen köşeli 
metal ambalajlar.

Square metal 
packages for a 
variety of product 
groups including 
olives, pickles, 
cheese.

köşeli kutu Grubu 
Square Metal Products

73 mm çap ile 153 mm çap arasında 
ve 125 ml.’den 2000 ml.’ye kadar 
şekillendirilmiş metal ambalajlar.

Shaped metal cans varying in 
diameters ranging from 73 mm to 
153 mm and with capacities ranging 
from 125 ml to 2000 ml

şekillendirilmiş 
kutu 
Shaped  
Food Cans 

Değişik tip ve genişlikteki ağızları 
ile farklı yoğunluktaki ürünlerde 

kullanılan, isteğe göre yuvarlak ya da 
köşeli üretilebilen şişe ve kavanozlar.

Bottles and jars for products of 
different densities, manufactured with 

openings in various shapes and size, 
formed round or square on demand.

PeT Grubu
PET Products



Tek katlı ve çok katlı (Coex) teknoloji ile üretilen farklı boy ve hacimlerde plastik ambalajlar.

Single-layer and multi-layer plastic containers in different sizes and volumes are 
manufactured using the Coex technology.

Polietilen Grubu
Polyethylene Products

Müşteri istekleri 
doğrultusunda geliştirilen 

projeler ile değişik çaplarda 
üretilen enjeksiyon kapaklar.

Injection molded caps 
produced in different 

diameters based on customer 
requirements.

Plastik  
enjeksiyon 

kapaklar
Injection 

Molded  
Plastic Caps

2 L’den 20 L’ye kadar, gıda ve boya 
endüstrisi için, sıcak/soğuk doluma uygun, 

kilitli kapaklı, yüksek teknoloji ürünü,  
plastik enjeksiyon kovalar.

Pails varying in capacities from 2 L to 20 L. 
100% leak proof, suitable for hot/cold filling 

processes with safety caps. Multi-color 
printing manufactured with IML technology.

Plastik  
enjeksiyon  

kovalar
Plastic  

Injection  
Pails

Containers with 100% leak-proof 
feature manufactured using the IML 
(in-mold labeling) technology.  
From 180 ml to 1250 ml.

180 ml’den 1250 ml’e kadar %100 
sızdırmazlık özelliği taşıyan IML (kalıp içi 
etiketleme) teknolojisi ile üretilmiş kaplar.

Plastik enjeksiyon kaplar
Plastic Injection Containers
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Endüstriyel
Industrial

ARTEN olarak, 1972 yılından bu yana 
endüstriyel ambalaj alanındaki geniş ürün 

yelpazesi, sürdürülebilir kalite, teknik altyapı ve 
yenilikçi çözümlerimizle sektöre değer katıyoruz. 

Kaliteli, yenilikçi ve ihtiyaca göre dizayn edilmiş 
ürünlerimizin, planlama ve tedarik sürecine en ince 
ayrıntısına kadar özen gösterip, Türkiye’nin dört 
bir köşesine hizmet ve servis sağlamaktayız. Doğa 
ve insan sağlığına duyarlılık ilkesi doğrultusunda, 
geri dönüşümü ön planda tutan, çevreyi koruyan 
politikalarımız ile sadece bugünü değil gelecek 
nesilleri de önemsiyoruz. ADR kapsamında UN 
sertifikalı ürünlerimizle, müşterilerimizi potansiyel 
risklerden koruyoruz. 

50 ml’den 18 litreye; 250 gramdan 25 kilograma 
kadar farklı hacimlerdeki standart ambalajlarımızın 
yanında, Madeni Yağ, Boya ve Zirai Mücadele 
sektörlerinde faaliyet gösteren iş ortaklarımızın 
marka değerlerini güçlendiren, proje bazlı özel 
ambalajlar da üretmekteyiz.

e are adding value to the industry with 
our experience for more than 45 years 

with our range of products since 1972 in the 
industrial packaging. We take great care for an 

effective planning and supplying of our products 
which are in a sustainable quality. We attribute 
great importance not only to the present but to the 
future generations with our policies protecting the 
environment and putting emphasis on the recycle 
for the sake of the nature and the human health. 
We protect our customers against potential risks 
with our UN certificated products   
within the framework of ADR. 

In addition to our standard packagings in various 
volumes ranging from 50 ml to 18 L. and from 
250 g to 25 kg, we also produce special packages 
on project basis enhancing the brand values of 
our business partners engaged in the mineral oil, 
paint and pesticide industries.

Üreticiden  
Tüketiciye Güvenle…

From the 
manufacturer to the 

consumer, with trust

S

W



250 ml’ den 25 L’ ye kadar çeşitli hacimlerde plastik 
şişirme ambalajlar 0,9 kg ‘ dan 16 kg’ a kadar gres için 
plastik enjeksiyon kova ambalajlar. 100 ml den 2,5 L’ ye 
kadar PET şişe ambalaj ve numune kapları.

Blow formed plastic containers varying in volumes 
ranging from 250 ml to 25 L and injection molded plastic 
buckets varying in capacities from 0,9 kg to 16 kg for 
lubricants. 100 ml to 2,5 L PET containers for samples.

200 ml’ den 18 L’ ye kadar çeşitli hacimlerde, 
madeni yağ, antifriz, gres ve ekonomizer katkılar 
için her türlü yuvarlak ve köşeli metal ambalajlar.

Cylindrical and square formed metal containers, 
buckets and cans varying in volumes ranging from 
200 ml to 18 L for lubricants.

Madeni Yağ  
Plastik Grubu 
Mineral Oil  
Plastic Products

Madeni Yağ  
Metal Grubu
Mineral Oil  
Metal Products



50 ml’ den 25 L’ ye kadar çeşitli 
hacimlerde her türlü silindirik 

ve köşeli metal ambalajlar. 
(Boya, Tiner, Sertleştirici, Vernik, 
Polyester, Matbaa Mürekkepleri)

Cylindrical and square formed 
metal buckets and conical cans 

varying in volumes ranging from 
50 ml to 25 L ( Lacquer, Paint 

Thinner, Polyester, Printing Inks )

Boya Metal Grubu
Paint Metal Products

1 L’ den 20 L’ye kadar çeşitli 
hacimlerde plastik enjeksiyon 
kova ambalajlar. 100 ml. den 
2,5 L’ e kadar çeşitli hacimlerde 
cila ve tiner için PET ambalajlar. 
250 ml’ den 20 L’ e kadar çeşitli 
hacimlerde HDPE ambalajlar.

HDPE packages 
Injection molded plastic 
buckets in capacities of 1 L 
to 20 L for various volumes.
PET containers varying in 
volumes ranging from 250 ml to 
1000 ml for lacquers and 
paint thinners.

Boya Plastik 
Grubu 
Paint Plastic 
Products



250 g’dan 17 kg.’a kadar çeşitli hacimlerde her 
türlü silindirik ve köşeli metal ambalajlar.

Cylindrical and square formed metal containers 
varying in capacities from 250 g to 17 kg

Zirai Mücadele 
Metal Grubu 
Agrichemical Pest 
Control Metal  
Products

50 ml.’ den 1 L’ ye kadar çeşitli hacimlerde, tek katlı 
ve çok katlı (Coex) teknolojisi ile üretilen ambalajlar. 
18 L - 20 L plastik şişirme bidon ambalajlar ve SK50 
- SK38 enjeksiyon kapaklar. 

Single layer and multi layer containers in volumes 
ranging from 50 ml to 1 L manufactured using the 
Coex technology. Blow molded plastic drums of 20 
L capacity and SK50 - SK38 injection molded caps 
for agrichemical Pest Control products.

100 ml. den 20 L’e kadar 
çeşitli hacimlerde plastik 
şişirme ve PET ambalajlar.

Blow molded plastic and PET 
containers varying in volumes 
ranging from 100 ml to 20 L.

endüstriyel Temizlik Grubu 
Industrial Cleaning 
Products

Zirai Mücadele 
Plastik Grubu
Agrichemical Pest 
Control Plastic 
Products
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Kozmetik

 T

 K

Cosmetic

ullandığınız ürünün dış görünüşü, 
en az sizin dış görünüşünüz kadar 

önemlidir. SARTEN olarak, ürünlerimizin 
teknik özelliklerinin yanında, güçlü ve yaratıcı 

tasarımlara sahip olmasına SARTEN olarak ekstra 
özen gösteriyoruz, çünkü markanızın imajını 
ambalajların yansıttığını çok iyi biliyoruz. Raf 
sunumunun daha çekici ve satışı artırır özellikte 
olmasını en gelişmiş teknolojileri kullanarak 
sağlıyoruz. Kısacası müşterinin ihtiyaçlarına cevap 
veren ve markayı en başarılı şekilde temsil eden 
ürünlerimizi, zor tasarımları dahi en ileri baskı 
tekniklerini kullanarak, en güvenli ve kaliteli 
biçimde üretiyoruz.

SARTEN olarak sektörün ihtiyacı olan tüm 
ürün seçeneklerimizle ve hiçbir zaman 
kaybetmediğimiz tutkumuzla hizmet veriyoruz.

he appearance of the product you use 
is at least as much important as your 

appearence. We as SARTEN pay special 
attention to give creative and powerful 

attributes to the products we produce in addition 
to the technical properties of those. We are fully 
aware of that the packaging is the reflection of 
your brand image. By means of high technology we 
achieve the attractiveness of your packaging to be 
differentiated from others in the market shelves 
and to enable your sales to be further increased. 
 
As SARTEN we offer our customers variety of 
products which they need with our latest printing 
and production technology and most importantly 
without losing out passion ever.

Şıklık Ürünün 
Ambalajında başlar

The elegants starts 
from the packaging 
of the product



45 mm İle 65 mm çap arasında 
75 ml’den 1000 ml’ye kadar silindirik 
boğumlu ve boğumsuz metal kutular.

Necked- in and straight cylindridal
metal cans in diameters ranging from 
45 mm to 65 mm and with capacities 
ranging from 75 ml to 1000 ml.

Boğumsuz Aerosol Kutular
Straight Aerosol Cans

aerosol 
Aerosol

Şekilli Aerosol Kutular 
Shaped Aerosol Cans



Kişisel bakım ve
ev kozmetiğinde, sağlık 
sektöründe kullanılmak üzere 
dar ve geniş ağızlı, çeşitli boy, 
renk ve görünümde, istenilen 
hacimde üretilebilen PET, 
PE ve enjeksiyon ambalajlar.

kişisel ve ev kozmetiği 
Plastik ambalajları

PET, PE and injection containers with 
narrow and wide openings in a variety 

of sizes, colors and shapes, produced at 
predetermined volumes for cosmetics, 

chemicals and healthcare industries.

Personal and  
Household Cosmetics 

Plastic Packaging



FanTeZİ/DekOraTİF
FanCY/DeCOraTIve

Gıda, Endüstriyel, Kozmetik ve bir 
çok sektöre yönelik promosyon 
ambalaj olarak kullanılmak üzere 
fantezi/dekoratif metal 
kutu ambalajlar.

Fancy/decorative metallic cans to 
be used as promotion packaging 
in several sectors like food, 
cosmetics and industrial.

www.sarten.com.tr



Sarten ambalaj San. ve tİC. a.Ş.
Balmumcu Mh. Zincirlikuyu Yolu Sk. No: 4 PK 34349
Balmumcu - Beşiktaş - İstanbul / Türkiye
Tel: +90 212 275 76 70 Fax: +90 212 274 04 43 - 272 34 17
sarten@sarten.com.tr  www.sarten.com.tr

SARTEN BULGARIA LTD.
Tel: +359 2 42 70 610  +359 2 42 70 669
www.sarten.bg  e-posta: bulgaria@sarten.bg

SARTEN AMBALAJ SRL.
Tel: 004 (021) 351 08 58 Faks: 004 (021) 351 08 78
www.sarten.ro  e-posta: office@sarten.ro

OOO SARPAK
Tel: 007 (86554) 65 470  Faks: 007 (86554) 65 171
www.sarpak.ru  e-posta: sarpak@sarpak.ru  

SARTEN AMBALAZA DOO
Tel/ Faks: 00 (381) 35 546 064  Mobile: 00 (381) 63 610 020 
www.sarten.rs  e-posta: sarten@sarten.rs 


