


Şirketin kurucusu ve sahibi olan Pınar Subaşı 1994 Yılında Yıldız 
Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliğinden mezun olmuş “The 

Collage of Business Administration University Of Maine” ve “Özel 
Marmara Üniversitesi Eğitim Kurumunda” İşletme Yüksek Lisansını 
tamamlamıştır.

Eczacıbaşı, Turkcell ve Umur Matbaacılık gibi kurumsal 
şirketlerdeki profesyonel iş deneyimleri sonrası 1999 yılında kendi 
şirketini kurmuştur. “ÇIRAK OLUNMADAN USTA OLUNMAZ” 
felsefesini benimseyerek  şirketinin ismini verdiği SİSTEMLİ 
çalışmayı kendisine ilke edinmiş, üretimden sevkiyata kadar 
her alanda ekibiyle beraber çalışarak başarılı projelere imza 
atmıştır.

Sistem Matbaacılık 1999 yılında, müşteri memnuniyetini ve 
maksimum kaliteyi hedef alarak üretimine başlamıştır. Sektöründe 
yüksek teknolojiyi takip ederek, ürünlerinizin hak ettiği seçkinliği 
yansıtma perspektifiyle siz değerli müşterileriyle, uzun zamana 
yayılan optimum çalışmayı hedeflemiş ve başarmıştır. 

“Kalite Sistemimizde Var” sloganıyla kısa sürede güçlü altyapısı 
ve ekibiyle başarısını kanıtlayıp, Türkiye’nin her yerine hızlı lojistik 
hizmetiyle ürünlerinizi zamanında ve kaliteli bir şekilde teslim 
etmektedir.  Tabaka Ofset, Etiket, Katlanır Kutu ve Sürekli Form 
olmak üzere toplam dört ana üretim departmanına sahip olan 
Sistem Matbaacılık; faaliyetini 1500 m²’lik üretim tesisinde 
gerçekleştirmektedir.

Türkiye’de birçok lider marka ile işbirliğinden aldığı güç ile 
son yıllarda ihracata yönelik çalışmaları yürütmektedir. Daha 
fazla ülkeye yayılmak adına, çalışmalarını yurt içi ve dışı fuar 
organizasyonlarına katılarak desteklemektedir.

BİZ KİMİZ ?
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Sistem Matbaacılık olarak; tüm süreçlerimizde 
müşteri memnuniyetini esas alarak müşterilerimizin 
istek ve beklentilerini; ürün ve hizmet kalitesinden 
ödün vermeden, zamanında, geniş ürün ve hizmet 

yelpazemiz ile karşılamakta ve  müşterilerimize güvenilir 
çözüm ortağı olmaktayız.
 
Tüm üretim süreçlerimizi gerçekleştirirken temiz ve sağlıklı 
bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için enerji ve 
doğal kaynakların verimli kullanılması, kirliliğin kaynağında 
önlenmesi, atıkların azaltılması veya geri kazanılması ve 
farkındalık eğitimleri ile çalışanlarımızın çevre bilincinin 
artırılması sağlanmaktadır.

DEĞERLERİMİZ



SUNDUĞUMUZ 
H İ ZM E T L E R
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KURUMSAL KİMLİK
Ü R Ü N L E R İ
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Antetli Kağıt - Zarf - Kartvizit - Dosya - Dosyalık
Zarf - Tebrik  Kartları - Şirket İçi İletişim Dökümanları
Fatura - İrsaliye - Tahsilat - Tediye Makbuzları
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Gıda temasına uygun karton kutu,
onduline kutu. 

AMBALAJ
ÜRÜNLERİ
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PROMOSYON
Ü R Ü N L E R İ Katalog, el ilanı, ajanda, masa takvimi, dergi, 

afiş, hediye kutusu, karton ipli çanta, broşür, vb. 
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İLETİŞİM

Yakacık Caddesi  Bina No: 93 / 1
Kartal / İSTANBUL

www.sistemmatbaacilik.com

sistem@sistemmatbaacilik.com

0216 442 16 89

0216 352 38 00 Pbx


