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SÜPER FİLM ÇEVRE KAPSAMI 

Süper Film aşağıda belirtilen ürünlerin, 

➢ Çift Yönlü Gerdirilmiş Polipropilen (BOPP), Polyester (BOPET),  

Poliamid Film (BOPA)  

➢ Gerdirilmemiş (Cast) Polipropilen ve Bariyer Film 

➢ Yapışkan Bant 

➢ Kaplanmış Filmler 

➢ Özellikli Polyester ve Bariyer Film 

Üretimi, satış, pazarlama, gümrük, dış ticaret, lojistik, yönetim ve idari organizasyon ve 

faaliyetlerini göstermekte olup kimya sektöründe yer almaktadır. 

Süper Film BAŞPINAR (ORGANİZE) OSB MAHALLESİ O.S.B. 2. BÖLGE HACI SANİ 

KONUKOĞLU BULVARI NO:1 adresinde 75.634 m² kapalı arazi sınırları içinde, toprak, su, hava 

ve çevrenin sürdürebilirliği ve korunmasına yönelik olarak, çevre standartları ve çevre mevzuat 

kapsamında, çevre yönetim sistemini oluşturmuş ve yönetimini gerçekleştirmektedir. 

Süper Film Sahip olduğu ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, çevreye etkisi olan iç ve 

dış hususları ile tüm uygunluk yükümlülüklerini ve çevre politikasında tarif edilen kurumsal 

birim, fonksiyon ve fiziksel sınırları içindeki tüm faaliyet ve yukarıda sıralanan ürünleri 

kapsamaktadır. 

 

SUPER FILM ENVIRONMENTAL SCOPE 

Super Film manufactures the following products; 

➢ Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP), Polyester (BOPET),  

Polyamide Film (BOPA)  

➢ Non-oriented (Cast) Polypropylene and Barrier Film  

➢ Adhesive Tape 

➢ Coated Films 

➢ Specialty Polyester and Barrier Film  

It carries out production, sales, marketing, customs, foreign trade, logistics, management 

and administrative organization and activities and is involved in the chemical industry.  

Super Film; BAŞPINAR (ORGANIZE) OSB MAHALLESİ O.S.B. 2. BÖLGE HACI SANİ 

KONUKOĞLU BULVARI NO: 1, within the boundaries of a closed area of 75.634 m², has 

established and manages the environmental management system for the sustainability and 

protection of the soil, water, air and environment, within the scope of environmental 

standards and environmental legislation,  

Super Film's ISO 14001: 2015 Environmental Management System includes all activities 

and products listed above within the corporate unit, function and physical boundaries of the 

corporate unit, as well as all compliance obligations with internal and external issues that 

affect the environment. Environmental policy describes function and physical boundaries of 

the company. 
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