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40 Yılı Aşkın Tecrübeyle...
Over 40 years experience...

1979 yılında çocukluk yıllarını sektörde harcamış Topal Kardeşler tarafından

1 adet tipo baskı makinesi yatırımı ile  Top-Kar Matbaacılık kurulmuştur. Yıllar içinde

çeşitli yatırımlar ile büyümeye devam etmiş; 1994 Yılında Samsun’da; günümüzde

faaliyetine bağımsız olarak devam eden Top-Kar Bilgisayar Form Üretimi Matbaacılık

San. ve Tic. Ltd. Şti. kurulmuştur. 1997 yılında ortaklık yapısındaki değişiklikler ile

Limited Şirket olmuş ve Top-Kar Matbaacılık Ofset Tipo ve Bilgisayarlı Sürekli Form

San. Tic. Ltd. Şti. ticari tescilini almıştır. 2000'li yıllarda İstanbul’da çeşitli ortaklıklar

kurularak büyümeye devam etmiştir. 2002 yılında “ Gıda ile Temas Eden Madde ve

Malzeme” sertifikası alınarak ambalaj sektörüne ilk adım atılmıştır. 2008 yılında

bölgedeki ilk 5 renkli etiket makinesi yatırımı ile ambalaj sektöründeki faaliyeti

güçlenerek devam etmiştir. Günümüzde 2. Kuşak Topal Kardeşler tarafından yönetilen

Top-Kar Matbaacılık yeni yatırımları ile güçlenmeye ve büyümeye devam etmektedir.

It was founded in 1979 by the Topal brothers. The company, which had one machine when it was

founded, continued to grow with various investments over the years. Top-Kar Bilgisayar Form Üretimi

Matbaacılık Ltd. Co. was established in Samsun in 1994. There became changes in the company

structure in 1997, and it turned into a limited company. Growth continued with the partnerships

established in Istanbul in the 2000s. The company got involved in the packaging industry by obtaining a

food contact certificate in 2002. The activity in the packaging sector was strengthened with the

investment of the first 5 color label machine in the region in 2008. Today it is managed by the

2nd generation. It continues to get stronger and grow with new investments.
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Vizyonumuz

Misyonumuz

Our Vision

Our Mission

Matbaa, Ambalaj ve Reklam sektörlerine her anlamda yeni yatırımlar yaparak

bölgemizde, ülkemizde ve dünyada kaliteli ve hızlı çözümleri ile tanınan bir

marka olmak.

Aileye dayalı kurum kültürünü profesyonellikle birleştirerek; müşterilerini de bu

ailenin bir parçası saymak. Müşterilerinin ihtiyaçlarını; uygun, kaliteli ve hızlı bir

şekilde çözüme kavuşturmak.

To make new investments in the Printing, Packaging and Advertising sectors and thus to become

a brand known primarily in our region, as well as in our counrty and in the world with its high

quality and fast solutions.

By combining the family based corporate culture with professionalism; its customers as well

to be considered part of the family. To respond to customers' needs appropriately and quickly.
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HİZMETLERİMİZ
OUR PRODUCTS

OFFSET FLEXO DIGITAL
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OLUKLU MUKAVVA KUTU
CORRUGATED CARDBOARD BOXES

OFFSET

Oluklu mukavva kutular günümüzde bir çok alanda kullanılmaktadır. Mukavemetinin

yüksek olması, ısı izolasyonu sağlaması ve bunun gibi birçok avantajı bulunmaktadır.

İstenilen ebat ve özelliklerde üretim yapılabilmektedir.

Corrugated cardboard boxes are used in many areas today. It has many advantages such as high strength
and providing heat insulation. Production can be made in desired sizes and features.

Baskılı ya da Baskısız
Printed or Unprinted

FLEXO

Kraft ya da Beyaz
Kraft or White

Gıda Kullanımına Uygun
Suitable For Food

Kusursuz Kesim
Perfect Cutting



Hizmetlerimiz - 5www.topkarmatbaa.com.tr

KARTON KUTU
CARDBOARD PACKAGING

OFFSET

Gıda ile temasta bulunan ürünler üretim ve sicil sertifikasına sahip olan firmamız 

en uygun koşullarda ve yüksek kalitedeki üretim standartları ile ihtiyacınıza uygun 

kutu ambalaj üretimini gerçekleştirebilmektedir.

Our company, which has a production and registration certificate for food contact products, Our company,
which has a production and registration certificate for products in contact with food, can produce box packaging
according to your needs under the most suitable conditions and with high quality production standards.

DIGITAL

Metelize ya da Sedef Kaplama
Metallized or White Lamination

Sıcak Folyo Baskı
Hot Foil Stamping
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KARTON KUTU
CARDBOARD PACKAGING

OFFSET DIGITAL

Gramaj, ebat, baskı, selefon, kesim, yapıştırma ve diğer özellikler değiştirilebilmekte;

ihtiyaç duyduğunuz ürün hızlıca ve profesyonelce üretilebilmektedir.

Weight, size, printing, lamination, cutting, gluing and all other features can be changed; the product you
need can be produced quickly and professionally.

Parlak ya da Mat Selefon 
Glossy or Matte Lamination

Gıda Kullanımına Uygun
Suitable For Food

Kilitli ya da Yapıştırma
Locked or Glued
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KARTON KUTU
CARDBOARD PACKAGING

OFFSET

Ambalajda grafik tasarım, satışa sunulan ürünün tüm özellikleriyle tüketiciye

yansıması ve onunla diyalog kurmasını sağlayan önemli bir araçtır. Her bir sektördeki

ürün için profesyonel tasarım çalışması ile kesin sonuçlar alınabilmektedir.

At the packaging stage, graphic design is an important tool that allows the product offered for sale to be
reflected to the consumer with all its features and to establish a dialogue with it. Definitive results can be
obtained with professional design work for the product in each sector.

DIGITAL

Gofre Baskı
Embossed Printing

Bristol ya da Karton
Bristol or Cardboard

Embos Lak
Embossed Lacquer

Dispersiyon Lak
Dispersion Coated
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KARTON ÜRÜNLER
CARDBOARD PRODUCTS

OFFSET DIGITAL

Kutu giydirme, tent card, yapıştırma karton tepsi, maket ürünler, araç paspas kartonu

ve daha bir çok ürün isteğinize göre üretilebilmektedir. 

Box cover, tent card, cardboard tray, model cardboard products and many more products can be produced
according to your request.

Üç Nokta Yapıştırma
Three Point Folding

Altı Nokta Yapıştırma
Six Point Folding



Hizmetlerimiz - 9www.topkarmatbaa.com.tr

KARTON ÇANTA
CARDBOARD BAG

OFFSET

Karton çanta, içine konulan materyallere değer katan ve müşteri algısında kalite

yansıtan bir üründür. İhtiyaç duyulan tüm özelliklerde üretim yapılabilmektedir.

A cardboard bag is a product that adds value to the materials placed inside and reflects quality in customer
perception. Production can be made in all required features.

DIGITAL

Gofre Baskı
Embossed Printing

Bristol ya da Karton
Bristol or Cardboard

Embos Lak
Embossed Lacquer

Sıcak Folyo Baskı
Hot Foil Stamping

Kurdale Sap
Ribbon Handle
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KAĞIT ÇANTA
PAPER BAG

Karton çanta ile benzer özelliklere sahip olmasına rağmen depolama avantajı sağlaması

ve uygun maliyetli olması ile tercih edilen bir üründür. İhtiyaç duyulan tüm özelliklerde

üretim yapılabilmektedir.

Although it has similar features with cardboard bags, it is a preferred product in terms of providing storage
advantage and cost-effectiveness. Production can be made in all required features.

OFFSET FLEXO

Kraft ya da Beyaz
Kraft or White

Burgu ya da Büküm Sap
Special Handle

Renkli Baskı
Coloured Print
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BASKILI ETİKET
PRINT LABELS

Otomatik yapıştırma ya da diğer otomasyon işlemleri için flekso baskı ile rulo halinde

etiket üretilebilmektedir. Üretimde opak, kuşe, şeffaf, metalize ve daha birçok materyal

kullanılmaktadır.  Düşük adetli ihtiyaçlarınız için ise tabaka halinde ofset ve dijital baskı

ile istenilen özelliklerde etiket üretimi yapılabilmektedir.

For automatic gluing or other automation processes, labels can be produced in rolls with flexo printing. Opaque,
glossy, transparent, metallized and many other materials are used in production. For your low-volume needs, labels
can be produced in the desired shape and features with offset and digital printing in layers.

Isı ile Yapışabilir Etiketler
Easy Peel

Kusursuz Kesim ve Ayıklama
Perfect Cutting

Değiştirilebilir Data
Changeable Data

OFFSET FLEXO DIGITAL
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TERMAL ETİKET
THERMAL LABEL

Termal etiketler birçok alanda kullanılmakta ve termal yazıcılar ile değiştirilebilir

baskı yapılabilmesi büyük bir avantaj sağlamaktadır. Her sektör için, kullanım

tercihine göre kağıt ve diğer özellikler belirlenmekte; üretim yapılmaktadır.

Thermal labels are used in many areas and it is a great advantage to be able to print interchangeably
with thermal printers. For each sector, paper and other properties are determined according to the usage
preference.

FLEXO DIGITAL

Renkli Baskı
Coloured Print

Termal Karton
Thermal Cardboard

Soğukhavaya Uygun
For Cold Storage
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ISLAK MENDİL
WET WIPES

Günümüzde ıslak mendil her hizmet işletmesi için önemli bir gereklilik ve aynı zamanda

firmalar için de iyi bir reklam aracı olmaktadır. Çeşitli özelliklerde ve kalitede ıslak mendil

üretimi yapılabilmektedir.

Today, wet wipes are an important necessity and also a good advertising tool for companies. Wet wipes
with various features and quality can be produced.

Özel Koku Seçenekleri
Special Essences

Beyaz, Kraft, Metalize
White, Kraft, Metallized

Renkli Baskı
Colored Print

FLEXO
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SERVİS ÜRÜNLERİ
SERVICE PRODUCTS

İstenilen gramajda baskılı stick şeker, çatal bıçak kılıfı, daha kısa olan kaşık kılıfı,

baskılı peçete, baskılı kürdan, baskılı tuz ve plastik ürünler talebe göre set halinde

ya da tekli şekilde üretilebilmektedir.

Printed candy stick, cutlery cover, shorter spoon cover, printed napkin, printed toothpick package, printed
salt package and plastic products in the desired weight can be produced as a set or individually according-
to demand.

Set Şeklinde
All in One

Renkli Baskı
Coloured Print

Şeffaf Ağız Kapatmalı
Transparent

FLEXO
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AMERİKAN SERVİS
PLACEMAT

Restoranlar için ekonomik olmasının yanında ürün tanıtımı, bilgi ya da reklam amaçlı

kullanabilmesi ile Amerikan Servis kullanışlı bir üründür. Kuşe kağıt, kraft kağıt, 1. hamur

kağıt, özel kesim ya da birçok çeşitte üretimi yapılabilmektedir.

In addition to being economical for restaurants, American Service is a useful product as it can be used for
product promotion, information or advertising purposes. Production can be made in many types such as
coated paper, kraft paper, uncoated paper and die cut.

OFFSET DIGITAL

Özel Kesim
Die Cut

Kraft Kağıda Baskı
Kraft Paper Print
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Özellikle restoran ve tekstil işletmelerinde ağırlıklı olarak kullanılan ambalaj kağıtları

çeşitli gramajlarda, kalitede ve ebatta üretilebilmektedir. Dipli ve dipsiz kese kağıtları da

benzer özelliklerde üretilmektedir.

Packaging papers, which are mainly used in restaurants and textile businesses, can be produced in various
weights, quality and sizes.

Yandan Açık
Side Open

Kesintisiz Baskı
Continuous Printing

FLEXO

AMBALAJ ve KESE KAĞIDI
PACKAGING PAPER and BAG
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MENÜ BASKI
MENU PRINTING

Restoranlar için müşteri ile ilk buluşma menü sayesinde olmaktadır. Bu sebeple menü

restoran için son derece önemlidir. Bir çok şekilde ve tarzda üretim yapılabilmektedir.

For restaurants, the first meeting with the customer is through the menu. For this reason, the menu is
extremely important for the restaurant. It can be produced in many ways and styles.

OFFSET DIGITAL

Suni Deri Vidalı
Imitation Leather

Kuşe Renkli Baskı
Colored Printing

Sıvama Sert Kapak
Hard Cover

Ahşap CNC Kesim
Wood CNC Cutting
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KATALOG-KİTAP-DERGİ
CATALOG - BOOK - MAGAZINE

Matbaacılık faaliyetinin ana unsurlarından olan kitap baskısı, süreli ya da süresiz

dergi basımı ve tanıtım faaliyetlerinin en temel unsurlarından olan katalog baskısı

istenilen tüm özelliklerde gerçekleştirilebilmektedir.

Book printing, which is one of the main elements of printing activities, magazine printing and catalog
printing, which is one of the most basic elements of promotional activities, can be carried out with all
desired features.

Embos Lak
Embossed Lacquer

Amerikan Cilt
Perfect Bound 

OFFSET DIGITAL
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Afiş, broşür, dosya, zarf, antetli kağıt, magnet ve buna benzer tanıtım ürünleri hızlıca

ve kaliteli bir şekilde üretilebilmektedir.

Posters, brochures, folders, envelopes, letterheads, magnets and similar promotional products can be produced
quickly and with high quality.

Özel Kesim
Die Cut

TANITIM BASKILARI
PROMOTIONAL PRINTS

OFFSET DIGITAL

Embos Lak
Embossed Lacquer
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PROMOSYON
PROMOTIONAL ITEMS

Bloknot, takvim, ajanda, imsakiye, anahtarlık, kalem, kupa, flash bellek ve çok daha

fazlası; UV baskı, lazer baskı, sıcak baskı ya da serigrafi baskı gibi yöntemlerle

hızlıca üretilebilmektedir.

Calendars, agendas, key chains, pens, mugs, flash memory and much more can be produced quickly by
methods such as UV printing, laser printing or hot stamping.

OFFSET DIGITAL
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Firmanızı istediğiniz şekilde yansıtmak üzere logo tasarımdan ürünlerin teslimine

kadar olan süreçte sizle birlikte hareket ediyor ve en doğru tasarımı en özel şekilde

sonuçlandırıyoruz.

In order to reflect your company in the way you want, we act together with you in the process from the
logo design to the delivery of the products and finalize the most accurate design in the most special way.

Profesyonel Logo Tasarımı
Professional Logo Design

Proje Odaklı Yaklaşım
Project Oriented Approach

KURUMSAL KİMLİK
CORPORATE IDENTITY

OFFSET DIGITAL
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Kalite Anlayışımız
Our Understanding Of Quality.

Sektördeki uzun yıllara dayanan deneyimimiz ile kalite anlayışımız: kaliteli 

olmasının yanında yenilikçi ürünler üreterek, ürettiğimiz ürünün müşterimizin

de kalite sürecine katkıda bulunarak katma değer üretmeye devam etmesidir.

Our understanding of quality with our long years of experience in the sector: to produce a quality

and innovative product. The product we produce continues to contribute to the quality process

of our customers.
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Lojistik
Logistic

Şirketimizin faaliyetini sürdürdüğü Trabzon şehri bir liman kenti ve Türkiye de

önemli bir lojistik merkezidir. Yurt içindeki ve yurt dışındaki müşterilerimize 

hızlı ve güvenli bir şekilde teslimat yapılabilmektedir.

Trabzon, where our company operates, is a port city and an important logistics center in Turkey.

Deliveries can be made quickly and safely to our domestic and international customers.
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Belgelerimiz
Our Certificates
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