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1998 yılında kurulan Maya Plastik, Beylikdüzü OSB’de Maya-1/5000m2, 
Maya-2/4000m2 ve Maya-3/7000m2 tesislerinde en ileri teknolojiyle plastik 
ambalaj malzemeleri üretmektedir.

Yüksek üretim kapasitesiyle, perakende, hijyen, kargo, e-ticaret, tekstil, gıda, ve 
kimya gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara müşteri 
odaklı çözümler sunmaktadır. Maya ürün gamı içerisinde; kargo zarfları, güvenlik 
bantlı ve seri numaralı kargo poşetleri, laminasyonlu ürünler, doğa dostu ürünler, 
takviyeli, elgeçme, kulplu alışveriş poşetleri, gıda ambalajları, tavuk ve ekmek 
poşetleri, temizlik ürünleri ambalajları, ıslak mendil ambalajları, bebek&hasta bezi 
ambalajları, detarjan ambalajları, shrink rulolar, endüstriyel ürünler yer 
almaktadır. 

Maya Plastik, Türkiye’nin ilk kargo poşeti ve güvenlik zarfı üreticisi olarak AR-GE, 
inovasyon ve yeni yatırımlarına hızla devam etmektedir.

Maya Plastik sınırlarını, insana ve çevreye saygı, yüksek üretim kalitesi, ileri 
teknoloji, verimlilik, zamanında teslimat ve sürdürülebilirlik çizer. Dinamik 
organizasyon yapısıyla esnek imalat yöntemini benimseyerek maksimum müşteri 
memnuniyetini amaçlamaktadır.

Maya Plastic which was established in 1998, produces plastic packaging 
materials with advanced technology at Maya-1/5000m2, Maya-2/4000m2 and 
Maya-3/7000m2.

It provides customer-oriented solutions to the companies operating different 
sectors such as retail, chemistry, cargo, online, hygiene, textile, and food with high 
production capacity and machinery equipped with the latest technology. Within 
production range; courier bags, security taped and barcode numbered courier 
bags, laminated products, eco-friendly productions, patch handle, punched out, 
flexi loop handle shopping bags, food packing, chicken and bread bags, personal 
cleaning products, wet wipes packagings, baby &adult diaper packaging, 
detergent ambalages, shrink rolls, industrial products, serial numbered seals and 
document pouches take place in Maya.

Maya Plastic continues to Research & Development, innovation and new 
investments as the first courier bag and security taped courier bag producer.

Maya, draws its boundaries by respect to people and nature, high production 
quality, advanced technology, high performance, delivery on time and 
sustainability as well as aims at maximum customer satisfaction by adopting 
flexible manufacturing method with its dynamic organizational sturucture.
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Ekstrüzyon / Extrusion

Baskı / Print
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Kesim
 / Converting Process

Laminasyon / Lamination
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Türkiye’nin ilk kargo poşet ve güvenlik zarfı üreticisi olan Maya Plastik AR-GE, 
inovasyon ve yeni yatırımlarıyla sektörünün yeniliklerini müşterileriyle 
buluşturmakta, plastik ambalaj malzemelerini en ileri teknolojiyle uluslararası 
standartlarda üretmektedir.

YÜKSEK TEKNOLOJİ, ESNEK ÇÖZÜMLER…
Son teknolojiye sahip Maya üretim platformu, 24 saat üretim prensibiyle 
en yüksek verimle çalışmaktadır. Küresel koşulların bilinciyle her proje için 
beklentilere uygun, müşteri odaklı üretim çözümleri sunmaktadır. 

HER AMBALAJDA YENİLİKLERİ SİZE TAŞIYORUZ
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HIGH TECHNOLOGY, FLEXIBLE SOLUTIONS...

As the first corurier bag and security taped corurier bag producer, 
Maya Plastic by R&D and new investments brings its costumer and innovations together  

and also produces plastic materials with advanced technology and international standarts.

Maya Production Platform including the latest technology works with the 
highest capacity. With the awareness of global conditions, it offers customer - 

oriented production solutions that are convenient to expectations for each project.

AT EACH PACKAGING WE BRING INNOVATIONS TO YOU



LDPE ve MDPE esaslı olup, siyah beyaz veya istenen renklerde “coex” (çok katlı extruzyon yöntemi) 
olarak üretilmektedir. Müşteri talebine göre, doğada çözünebilir özellikte filmlerden de kargo poşeti 
yapılabilmektedir. Kargo poşetleri, güvenlik unsuru göz önünde bulundurularak tasarlanmaktadır. 
Transfer bant uygulaması ile zarf ancak tahrip edilerek açılabilmekte ve zarf üzerindeki çiftli seri 
numara baskısı sayesinde gönderenin güvenle izlenebilirliği sağlanmaktadır. Şeffaf cep uygulaması ile 
kargo zarfına fatura, irsaliye, not vb. iliştirilebilmektedir. 

Baskılı & Baskısız Kargo Zarfları, Açılır & Açılmaz Kargo Zarfları

Kargo Zarfları 
(Cepli, Cepsiz, Seri Numaralı, Çift Tutkallı, Perforeli)

LDPE and MDPE base courier bags are produced as Co-ex (multi-layer extrusion line), black, white or 
any desired colours. Additively, they can be produced as oxo-biodegradable material according to the 
needs of our customers. They are designed by considering the security aspects, and only opened by 
damaging with the transfer tape application, and also traceability is provided by means of double 
serial number on the bag. 

Printed & Unprinted Currier Bags, Adhesive& Reclosable Taped Currier Bags

Courier Bags
(With, Without Pouch, Serial Numbered)
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LDPE ve MDPE esaslı olup, siyah beyaz veya istenen renklerde “coex” (çok katlı extruzyon yöntemi) 
olarak üretilmektedir. Müşteri talebine göre, doğada çözünebilir özellikte filmlerden de kargo poşeti 
yapılabilmektedir. Güvenlik poşetleri üzerine istenilen renklerde baskı uygulanabilmektedir. 

Uygulanan şeffaf cep, güvenlik numarası ve açılmayan bant ile güvenlik zarflarıyla ilgili tüm beklentiler 
karşılanmaktadır. Polietilen esaslı güvenlik zarfları, “flexible” özelliği nedeniyle ambalaj sektörünün en 
çok kullanılan malzemesidir. Üretilen coex polietilen filmler; yarı saydam, esnek, kırılma direnci ve 
kopma-çekme dayanımı yüksek, darbelere karşı mukavim olacak şekilde üretilmesi nedeniyle 
günümüzde tercih edilen polimerik malzeme çeşidi olmuştur. 
STEB poşetleri üreticileri için lütfen linki ziyaret ediniz http://www.icao.int

Güvenlik Bantlı Kargo ve Duty Free (STEB) Poşetleri

LDPE and MDPE based and Co-ex (Multi-layer extrusion line) or any desired colors.  Additively, they 
can be produced as oxo-biodegradable material according to the needs of our customers. Any 
requested colours and can be applied on security bags. The application of transparent pouch, security 
number and security tape fulfill all the expactation from security bags. Polyethylene based security 
bags are the most used material in packaging sector due to its flexible characteristic. Regarding on 
producing of the semi-transparent, flexible, fracture resistance, high breaking and pull-of strength 
and impact resistant production of Co-ex polyethylene films have become a preferred polymeric 
material. For STEB bags please check http://www.icao.int

Courier Bags With Security Tape and Duty Free 
(STEB) Bags
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Polietilen esaslı alışveriş poşetleri, flexible özelliği nedeniyle ambalaj sektörünün en çok kullanılan 
malzemesidir. Poşetler üzerine dilediğiniz renklerde baskı uygulanabilmektedir. Doğada çözünebilme 
özelliğini saylayan katkı maddesiyle, tüm ihtiyaçlara yönelik çözümler mevcuttur. Polietilen; yarı 
saydam, esnek, kırılma direnci ve kopma-çekme dayanımı yüksek, darbelere karşı mukavim olması 
nedeniyle günümüzde tercih edilen polimerik malzeme çeşidi olmuştur. Firmamız bünyesinde tek katlı 
ve “coex” üretim yapılabilmektedir. LDPE, MDPE ve HDPE üretimi ile çok çeşitli alanlara hitap 
etmektedir.

El Geçme Poşetler, Takviyeli Poşetler, Kulplu Poşetler

Alışveriş Poşetleri

The shopping bags with polyethylene based, is the most used material in packaging sector due to its 
flexible characteristic. Any requested colours can be applicable on the bags. With bio-degradable 
featured bags, we serve to all needs.  Polyethylene, nowadays, is the preferred polymeric material due 
to its semi-transparent, flexible, fracture resistance, high breaking and pull-of strength and impact 
resistant production. Single layer or Co-ex production can be produced depending on the customer’s 
needs. With LDPE, MDPE and HDPE productions, Maya Plastic can serve a range of sectors

Punched out handle bags, Patch handle bags, Flexi-loop handle bags.

Shopping Bags

Elgeçme Poşetler / Punched Out Handle Bags
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Takviyeli Poşetler / Patch Handle Bags

Kulplu Poşetler / Flexi-loop Handle Bags
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Ambalajlamada laminasyon, üretimin en önemli aşamalarından biridir. Ambalaj içindeki ürünün, 
mürekkeple temasını önler, gerekli durumlarda oksijen geçirgenliğini azaltır, ışığa duyarlı ürünlerde ışık 
temasını keser ve en önemlisi ambalaja müşterinin dikkatini çekecek bir albeni kazandırır. 2 ve 3 kat, 
solventsiz laminasyon ürünleri yapılmaktadır.

Baharat Ambalajları, Kuru Bakliyat Ambalajları, Gıda Ambalajları, Deterjan Ambalajları, Cips ve Mısır Ambalajları

Laminasyonlu Ürünler

One of the most important sections of packaging is the lamination. It prevents the contact between 
the product in the pack and the ink on the packaging material and also reduces the oxygen 
transmissivity, sun proof if necessary, on the other hand the most important thing is sales appeal of 
the pack which attracts customer. 2 and 3 layer laminated products without solvent.

Spice packaging , Dry legumes packaging, Food packaging , Chips and corn packaging

Laminated Products
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PE/PE-PET/PE-OPP-CPP / PE laminasyonlu Deterjan ambalajları konusunda, Son Teknoloji W&H  
Extrüzyon makineleri ile yüksek kaliteli film ve 10 renge kadar baskı yapabilen W&H matbaa 
makinelerimiz ile kaliteli hizmet vermekteyiz.

Maya Co. is specialized in producing PE/PE – PET/PE – OPP-CPP/PE laminated detergent packaging. 
We extrude high quality film by W&H extrusion machines and able to print the best quality up to 10 
colors by W&H printing machines.

Deterjan Ambalajları

Washing Powder Packaging
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Hijyen sektörünün en önemli ürünlerinden biri, bebek&hasta bezi ambalajıdır.  İhtiyaca göre otomatik 
veya manuel doluma uygun, en kaliteli filmler W&H ekstrüzyon makinesinde üretilmektedir.
Görsel yönden hassas olan bu ürünlerimize, W&H matbaalarda 10 renge kadar baskı yapılabilmektedir. 

Çocuk Bezi ve Hasta Bezi Ambalajları 

Baby & Adult diaper packaging is one of the most important products of hygiene sector. Film is 
produced with the highest quality by W&H extrusion with manual or automatic filling specifications 
according to the needs of customers. 
We print up to 10 colors on these diaper bags which are very sensitive about printing.

Baby and Adult Diapers
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Kişisel Temizlik Ambalajalari konusunda, son teknoloji W&H  Extrüzyon makineleri ile yüksek kaliteli 
film ve 10 renge kadar baskı yapabilen W&H matbaa makinelerimiz ile kaliteli hizmet vermekteyiz.
Geliştirilmiş PE film yapılarıyla veya PE/PE-PET/PE-OPP-CPP / PE laminasyonu  ile, müşteri talebine 
göre, manuel veya otomatik doluma uygun rulo / torba üretimi yapılmaktadır.

Maya Co. is specialized in producing Personal Cleanning Products Packaging. We extrude high quality 
film by W&H extrusion machines and able to print the best quality up to 10 colors by W&H printing 
machines. With developed PE film structure as well as PE/PE – PET/PE – OPP-CPP/PE laminated film, 
based on customer requriment, Mayaplastik produces the packaging which is suitable either manual 
or automatic filling rolls / sacks.

Tuvalet Kağıdı ve Peçete Ambalajları

The Packaging of  Personal Cleanning Products
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Gelştirilmiş film yapılarıyla PE+PET laminasyon kombini ile müşteri talebine göre otomatik doluma 
uygun, ıslak mendil ve dış ambalaj film üretimi yapılabilmektedir.

With developed film structure, PE+PET lamination combination, we offer customer oriented wet wipes 
and their outer packagings suitable for auto filling.

Islak Mendil Ambalajları

Wet Wipes Packagings
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Baskılı veya baskısız, shrink özellikli, (coex) çok katlı ekstrüzyon yöntemiyle üretilip, farklı sektörlerdeki 
ihtiyaçları karşılayan endüstriyel ürünler mevcuttur.

Endüstriyel Ürünler

There are industrial products which are printed & unprinted, shrink featured, multi-layer extruded, 
supply the needs of different sectors.

Industrial Products



Maya Plastik, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Gıda Sicili Belgesi ve üretim iznine sahiptir. Ürünlerde 
OPP+OPP, CPP+OPP ve PE+PE, PET+PE, PET+PE+METALIZE olarak; çift ve üç kat laminasyon 
uygulanmaktadır. PP, ambalaj sektöründe OPP ve CPP çeşitleriyle yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Parlaklık, toz tutmama, yüzeyde düzgünlük, mekanik özellikleri sebebiyle; özellikle gıda, tekstil, kırtasiye 
gibi sektörlere hitap eden plastik çeşididir. OPP, iyi bir ışık ve oksijenle temas engelleme özelliğine sahip 
olup; içindeki ürünü neme karşı korur. Üretimimizde çeşitli ebatlarda  baskılı-baskısız rulolar, vakum ve 
normal  kaynaklı ambalajlar üretilmektedir.

Gıda Ambalajları

Maya Plastic has the certificate of food registry from The Ministry of Agriculture and Rural Affairs. 
Double layer lamination OPP+OPP, CPP+OPP, PE+PE, PET+PE and triple layer lamination 
PET+PE+METALIZE can be applicable. PP has been used must commonly with sorts of OPP and CPP in 
packaging sector. PP attracts the sectors of food, textile, stationery with the characteristic of 
intensity, anti-dust, smooth surface and mechanical property. OPP has strong sun and air proof 
feature and prevents humidity. Printed or unprinted rolls any size printed and unprinted rolls, vakuum 
and normal welded are provided.

Food Packaging
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Tavuk ve Ekmek torbaları, PE & OPP & CPP olarak tek kat film ile ya da isteğe bağlı lamine edilerek 
üretilebilir. 
10 renge kadar baskılı veya baskısız, düz veya oval kesim olarak üretilip, otomatik veya manuel dolum 
için uygundur.

Chicken and bread bags can be produced as one layer PE, OPP and CPP bags or they can be laminated 
according to the needs of customer. 
It can be printed up to 10 colors or without printing. In addition, it can be produced as straight or oval 
converted and automatic or manual filling.

Tavuk ve Ekmek Poşeti

Chicken and Bread Bags
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Kalite Politikamız - Quality Policy
Maya Plastik A.Ş. çalışma alanıyla ilgili yasal mevzuat hükümlerine uymayı, topluma ve müşterilerine karşı 
sorumluluklarını yerine getirmeyi taahhüt eder. Bu kapsamda,
 
- Yasal mevzuatı takip ederiz. 
- Müşteri mevcut ya da olabilecek ihtiyaç, istek ve beklentileri detaylı olarak analiz ederiz ve müşterilerimizin 
 memnuniyetini amaçlarız.
- Teknolojik altyapıya önem veririz ve sürekli olarak geliştiririz.
- İş paydaşlarımız olan tedarikçilerimiz, çalışanlarımız, müşterilerimiz ile sürekli koordinasyon içinde çalışırız, 
 birikimlerimizi onlarla paylaşırız.
- Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, müşterilerimizi eğitir, bilgilendiririz.
-  Hijyen ve sanitasyon kurallarına göre çalışan eğitimli personel ile insan sağlığına zarar vermeyecek hammadde 
 temin ederiz ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İle  ürettiğimiz ürünleri güvence altına alırız.
- Şirket ve doğal kaynaklarımızın verimli kullanımı için planlı çalışmalar yaparız, israfı belirleyip asgariye indiririz. 
 Doğal kaynakları kirletmeyiz, kirletilmesine engel oluruz. Çevre dostu, güvenilir ürünler kullanır, üretir ve   
 pazarlarız.
- Ürünlerimiz ve çalışmalarımızdan kaynaklanacak riskleri belirler, en iyi, planlı işletme uygulamalarıyla,    
 işyerimizin emniyetli , sağlıklı ve çevre açısından güvenli olmasını sağlarız.
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Certificat 

Certificate 
 

 

 

 

    

 

N° 2006/26701.4 
 

AFNOR Certification certifies that the management system implemented by: 
AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par : 

 

MAYA PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
 

for the following activities: 
pour les activités suivantes : 

 
 

    

 

PRODUCTION, MARKETING AND SALE OF PLASTIC, PAPER  
AND FABRIC PACKAGING MATERIALS.  

 
PLASTİK, KAĞIT VE KUMAŞ AMBALAJ MALZEMELERİNİN ÜRETİMİ, 

PAZARLAMASI VE SATIŞI. 
 

 

 

has been assessed and found to meet the requirements of: 
a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par : 

 

ISO 9001 : 2008 
 

and is developed on the following locations: 
et est déployé sur les sites suivants : 

Factory: Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler Sitesi 2. Cad. 1. Bulvar No :12 Büyükçekmece İSTANBUL   
TÜRKİYE 

 
Storage: Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler sitesi 10.cadde No:1 Beylikdüzü  

 İSTANBUL TURKEY  
 

 
This certificate is valid from (year/month/day) 
Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour) 
 

 
2016-10-12 

 

 
until 

Jusqu'au 
 

 
2018-09-14 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                     SignatureFournisseur 
                                
 

Franck LEBEUGLE 
Managing Director of AFNOR Certification 

Directeur Général d’AFNOR Certification 
 

 

 The electronic certificate only, available at www.afnor.org, attests in real-time that the company is certified. Seul le certificat électronique, consultable sur  www.afnor.org, fait foi en temps réel de la certification 
de l’organisme. COFRAC accreditation n°4-0001, Management Systems Certification,  Scope available on www.cofrac.fr Accréditation COFRAC n°4-0001, Certification de Systèmes de management,  

 Portée disponible sur www.cofrac.fr. AFAQ is a registered trademark. AFAQ est une marque déposée.  CERTI F 0956.7 – EN 11/2014 Scan  this QR code 
to check the validity 

of the certificate 
 

 

Maya Plastik A.Ş. makes a commitment to obey the legal body of current law in working field and perform it’s 
responsibilities to society and customers. Within this extent:

- We follow the legal regulation of current law
- We analyze the current and potential need, requirement and expectations of our customers and we aim our
 customers’ satisfaction.
- We give priority to technological structure and develop continually.
- We work with our shareholders – suppliers, employees, customers – in coordination and share our experiences 
 with them.
- We educate our employees, suppliers and customers.
- We make planned projects in order to use the company and natural resources efficiently. We detect 
 and minimize the wastages. We do not pollute the natural resources and do not let them to be polluted. 
 We use, produce and market trusted and environment friendly products.
- We define the risks that may occur due to our products or employees and we make our working 
 environment safe, healthy and secure with the best planed management applications.
- We make our all employees and suppliers liable to the agreed indicators for security, health and environment and 
 motivate them.
- We work on projects in order to foresee the potential risks regarding to product quality and treatability, 
 environment, work security and health and minimize them.
- We continually check our working process, develop programs to improve and provide the needed sources.
- We periodically control our applications, define goals and develop them. We enjoy working on a transparent way 
 for the legal authority, our customers and public.





MAYA PLASTİK AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş.

Maya Merkez: Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler Sitesi 2. Cadde 1. Bulvar No:12 
Büyükçekmece - İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 212 876 3490 Faks: +90 212 876 3492

web: www.mayaplastik.com.tr  -  mail: info@mayaplastik.com.tr


