
Bak Gravür Teknolojisi San. ve Tic. AŞ 

Address: AOSB 10008 Sokak No: 10 Çiğli 35620 İzmir, Turkey
Phone: +90 232 376 74 01 / Fax: +90 232 376 82 22

E-Mail: info@bakgravur.com.tr

www.bakgravur.com.tr
Bak Gravür Teknolojisi San. ve Tic. AŞ 

Address: AOSB 10008 Sokak No: 10 Çiğli 35620 İzmir, Turkey
Phone: +90 232 376 74 01 / Fax: +90 232 376 82 22

E-Mail: info@bakgravur.com.tr

www.bakgravur.com.tr





02

HAKKIMIZDA
Bakioğlu Holding kuruluşlarından Bak Gravür Teknolojisi San. Tic. AŞ, 
faaliyetlerine 1998 yılında Bakioğlu-Wetzel ortaklığıyla ve Wetzel  AŞ 
ismiyle başlamıştır. 

Enternasyonel Gravür Teknolojisi San. Tic. AŞ unvanıyla 2001 yılında 
Bakioğlu Holding bünyesine geçen şirket, kısa sürede tamamlanan 
büyük ölçekli yatırımlarla Türkiye’nin önde gelen rotogravür silindir 
üreticisi konumuna ulaşmıştır. 

Holding’in diğer şirketleriyle aynı logo ailesi altında bütünlük taşıması 
hedefinden hareketle, 2017 yılında Enternasyonel Gravür AŞ 
unvanından Bak Gravür Teknolojisi San. Tic. AŞ unvanına geçiş yapan 
Bak Gravür, 2001 yılından bugüne İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki  16.440m2 alan üzerine kurulu tesislerinde faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

Üstün kaliteli ürün ve hizmetleriyle Avrupa’daki sektöründe öncü 
müşterilerle düzenli bir iş ortaklığı içinde olan Bak Gravür, 2012 
yılında gerçekleştirdiği Otomatik Hat yatırımı ile üretim kapasitesini 
50.000 silindir/yıl güce ulaştırmış, 2013 yılında faaliyete geçen Lazer 
Silindir Üretim Hattı ile de başta tütün mamulleri ambalajları olmak 
üzere en yüksek kaliteye ihtiyaç duyan sektörlerde aranan tedarikçi 
haline gelmiştir. 

Bak Gravür, baskı silindirlerinin çelik gövdelerini de kendi bünyesinde 
üretebilmesi dolayısıyla termin, kalite ve müşteri memnuniyeti 
açısından her zaman bir adım öne çıkmıştır.

Çalışan, müşteri ve diğer tüm paydaşlarının memnuniyetini en üst 
seviyede tutan, sürdürülebilir bir büyümeyi hedefleyen ve kaliteden 
ödün vermeyen bir bakış açısına sahip olan Bak Gravür, rotogravür 
baskı silindiri üretiminde Avrupa’nın en büyük ve en çok tercih edilen 
kuruluşu olma hedefiyle yoluna devam etmektedir.

Bak Gravür; baskı 
silindirlerinin 
çelik gövdelerini 
de kendi 
bünyesinde 
üretebilmesi 
dolayısıyla 
termin, kalite 
ve müşteri 
memnuniyeti 
açısından her 
zaman bir adım 
öne çıkmıştır.
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KİLOMETRE TAŞLARI

1998 2005

2012

2009

20082001

Bakioğlu Holding 
kuruluşlarından biri olan Bak 
Gravür, faaliyetlerine 1998 
yılında Bakioğlu-Wetzel 
ortaklığıyla ve Wetzel AŞ 
ismiyle İzmir Çiğli Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi’nde 
başlamıştır.

Tamamen Bakioğlu 
Holding bünyesine 
geçen şirket, kısa sürede 
tamamlanan büyük ölçekli 
yatırımlarla Türkiye’nin 
önde gelen rotogravür 
silindir üreticisi konumuna 
ulaşmıştır.

Tüm üretim süreçlerinde 
izlenebilirliği sağlamak 
üzere özel yazılım 
uygulaması geliştirilmiş ve 
üretim süreçlerine entegre 
edilmiştir.

Hell K500 Engraving makine 
yatırımıyla esnek ambalaj 
sektörünün yanı sıra, alkollü 
içkiler ve tütün mamullerinde 
kullanılan güvenlik bandrolleri 
ile ürün güvenliği için 
kullanılan güvenlik bandrolleri 
üretim sektörlerine de 
rotogravür baskı silindirleri 
üretimine başlanmıştır.

HelioFlex lazer teknolojisi ile 
fotopolimer klişe üretimine 
geçilmiş; bilgisayarlı flekso 
plate klişeleri çok daha yüksek 
çözünürlük ve yüksek kalitede 
sunulmaya başlanmıştır.

Otomatik hat yatırımı 
ile üretim kapasitesi 
artırılmıştır.



2013 2016

20172015

2018

› Yasalara uyum ve kurumsal 
sosyal sorumluluk çerçevesinde 
PLC kontrollü SCADA otomasyon 
sistemi ile izlenen ve alanında bir 
ilk olma özelliği taşıyan yeni arıtma 
tesisi yatırımı devreye alınmış; çevre 
sağlığının yanı sıra işçi sağlığı ve iş 
kazası riskleri minimize edilmiştir.

›  Lazer hat yatırımı ile “Asit İndirme” 
ve “3D Lazer” olmak üzere iki farklı 
üretim teknolojisiyle müşterilerine
geniş bir ürün yelpazesi sunmaya 
başlanmıştır.

›  OHSAS 18001 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi 
almaya hak kazanmıştır.

›  Otomatik hat ek makine yatırımı 
ile üretim kapasitesi artırılmıştır.

›  Baskı öncesi hazırlık iş 
akışının bir çok aşamasının 
dijitalleştirilmesi için ESKO 
AUTOMATION ENGINE yazılımına 
yatırım yapılmıştır.

Bak Gravür ’de müşteri 
memnuniyetini en yüksek 
seviyede tutabilmek için 
oluşturulan CRM Satış Sonrası 
Hizmetler ekibi ayrı bir birim olarak 
profesyonelce yönetilmeye 
başlanmıştır.

ISO 14001 Çevre Yönetim 
Sistemi belgesi almaya hak 
kazanmıştır.

Diğer Grup Şirketleriyle aynı 
logo ailesi altında bütünlük 
taşıması hedefinden 
hareketle, Enternasyonel 
Gravür AŞ unvanından Bak 
Gravür Teknolojisi San. Tic. AŞ 
unvanına geçiş yapılmıştır.
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Esnek Ambalaj Sektörü
Esnek ambalaj sektörü basılı malzeme, renk 
ve dokunsal yüzeylerinin çeşitliliği nedeni ile 
farklı ürünleri bir arada bulunduran bir sektördür. 
Bu anlamda kalite gereksiniminin de ön plana 
çıktığı bu sektörde rotogravür silindirler ile 
üretim, baskı firmaları açısından tercih nedeni 
olmaktadır. Bak Gravür, bu pazardaki tecrübesi, 
müşteri özel istekleri ve standartlarına uygun 
kaliteli ürün vaadiyle pazardaki lider konumunu 
sürdürmeyi hedeflemektir.

HİZMET VERDİĞİMİZ 
SEKTÖRLER

“Rotogravür baskı ile 
ambalajlarda görsel 
canlılık”
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ÜRÜNLER

Çelik Gövde 
Silindirler 
Talep edilen yüzey pürüzlülüğünde, 
balansı alınmış şaftlı veya konik silindir 
gövde üreten Bak Gravür, müşterilerin 
özel istekleri doğrultusunda beklentilerini 
karşılayan çözümlerle kısa sürede teslimat 
sağlamaktadır.

Yurt dışında birçok ülkeye ihraç 
edilen silindirlerde en yüksek kalitede 
hammadde kullanılmakta ve müşterilerin 
teknik resim standartlarına göre üretim 
gerçekleştirilmektedir.

Gravüre Hazır  
Silindirler
Müşteri spesifikasyonlarına uygun çelik 
gövde üzerine istenilen sertlikte bakır 
kaplama imkânı ile gravüre hazır silindir 
hizmeti verilmektedir.
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Gravürlü Silindirler
Teknolojisinde var olan elektromekanik, 
extreme, direkt lazer ve kimyasal indirgeme 
metotları ile uzun ömürlü, minimum baskı 
set-up süreli, yüksek kalitede gravür hizmeti 
sağlanmakta ve kısa teslim süreleri vaat 
edilmektedir.

Lazer İşleme 
Silindirler
Direkt lazer ve kimyasal indirgeme yöntemleri 
kullanılarak ve yüksek hassasiyette, farklı 
şekillerde ve farklı derinliklerde hücreler elde 
ederek, kaliteli baskı sonuçları alınabilecek 
gravür silindirleri imal edilmektedir. 
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Sigara Filtresi İçin 
Silindirler
Direkt lazer ve kimyasal indirgeme yöntemleri 
sayesinde, Tütün Sektörü ’nün ihtiyaç 
duyduğu kaliteli ve detaylı sonuçlar isteyen 
sigara filtresi silindirleri üretilmektedir.

Sigara Ambalajı İçin 
Silindirler
Bak Gravür; kalite beklentisi üst düzeyde 
olan Sigara Ambalajı Sektöründe ambalajı 
ambalaj yapanın dokunsal öğeler, çarpıcı 
yüzeyler olduğunun bilincinde olarak; teknik 
gücü, yaratıcı uygulama önerileri ve sağlanan 
ürün kalitesi ile bu sektöre ambalaj üreten 
müşterilerine  önemli destek sağlamakta ve 
günden güne gelişen teknolojik yatırımlarla bu 
detayları ortaya çıkaracak yapının arkasında 
durmaktadır.

PREMIUM ÜRÜNLER
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Güvenlik Bandrolleri
Gizli güvenlik özellikleri ve şifreleme 
mekanizmaları içeren bu ürün grubu;  
üreticilerinin önceliği olan, onların gizliliği 
üzerine kurgulanan güvenlik altyapısı ve 
teknolojik gücü ile tercih edilmektedir. 
Sistematik bir alt yapı, güvenlik önlemleri 
ve müşteriye özel bir hizmet anlayışı ile 
yüksek kalitede güvenlik bandrolü silindirleri 
üretilmektedir. 

Dekor
Derinlik, keskinlik, ton farkı ve boyut 
konularının önem kazandığı “Dekorasyon 
Sektörü” için renk ve emboss silindirleri 
üretilmektedir. Müşterilere uzman 
mühendisler ile süreç boyunca verilen 
danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra deneyimli 
grafik ekibi yaratıcı tasarım yetenekleri ile 
uygulanabilirliğe katkı sağlamaktadır. Dekor 
alanında; Duvar Kâğıdı, Tekstil, Deri, Tuvalet 
Kağıdı, Hediye Paketi gibi sektörler hizmet 
verilen müşteri grupları arasındadır.
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Transfer Silindirler
Yüksek viskozitede malzemelerin transferi 
için kullanılan derin veya farklı hücre 
şekillerine sahip çelik, alüminyum veya bakır 
gövdeli silindirler üzerine lazer teknoloji 
kullanılarak, müşteri taleplerine uygun talep 
edilen miktarda transfer sağlayan silindirler 
imal edilmektedir. 

Emboss Silindirler
Bak Gravür; ambalajı üçüncü boyuta 
taşıyarak dokunsallaştıran, yaratıcı ve 
benzersiz çözümler sunan emboss silindiri 
üretimi gerçekleştirmektedir. Ayrıca Emboss 
konusunda uzman mühendisler ile görmek 
istenilen efektin uygulanabilirliği konusunda 
yenilikçi ve yönlendirici danışmanlık hizmeti 
verilerek müşteri projelerinde aşama aşama 
destek sağlanmaktadır. 
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Kontrat Prova/
Kromalin
Repro’daki renk ayrım işleminin bir çıktısı 
olan kontrat prova, final baskı sonucuna 
en yakın sonucu yansıtır. Kullanılan renk 
yönetim teknolojisi ve araçları ile hazırlanan 
ve müşteriye özel renk profillerine göre 
yapılan renk rötuş işlemleri sonrası müşteriye 
sunulan kontrat provaları Bak Gravür’ün renk 
yönetimi alanındaki hizmetin kalitesini ve 
deneyimini yansıtmaktadır.

Barrel Proof
Yeni bir tasarımın yapılabilirliğini ölçmek 
için yararlanılan bu uygulamada; baskıyı 
gerçekleştiren ve silindir üreten firmalarla, 
mürekkep firması ortak bir çalışma 
yürütmektedir. Yeni bir ambalajı veya yeni bir 
tasarımı değerlendirmek için gerçek silindir 
ve mürekkep ile prova baskı alınarak renk 
ve tasarıma referans oluşturulmaktadır. 
Ulaşılmak istenen sonuç elde edilene kadar 
denemeler yapılmakta ve nihai onaydan 
sonra ilgili çalışmanın renk, işleme metodu ve 
değerleri ile mürekkebi referans kabul edilerek 
standartlaştırılmaktadır. 

HİZMETLER
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Plotter Çıkış
Bak Gravür tarafından üretilen tüm baskı 
formları en ufak detayına kadar kontrol edilir. 
Plotter Çıktı kontrolündeki amaç; teknik 
parametrelerin ve dağılımının, baskı ve kontrol 
işaretlerinin doğruluğunun kontrolüdür.  

Fingerprint
Fingerprint, farklı baskı proseslerinde ve basılı 
işlerde tutarlı bir sonuç elde edebilmenin 
vazgeçilmezidir. Baskı karakteristiklerini 
ölçerek renk yönetim sistemi yazılımları ile 
bir profil yaratılır ve bu karakteristikler gerçek 
baskıya aynı oranda yansır. 

Baskı Danışmanlığı
Basılacak ürününün teknik yapılabilirliğinden 
başlayarak, baskı öncesi hazırlık aşamasında 
şekillendiren deneyimli ekip, baskı sırasında 
da müşterilere destek olabilecek birikime 
sahiptir.  
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Renk Rötuş
Nihai tüketiciye seslenen ve ambalajı ifade 
eden üzerindeki görsellerin ışığı, netliği, 
rengidir. Belirli bir pazarlama stratejisinde 
yaratılan ambalaj tasarımlarını onaylayan 
üreticiler, kabul edilebilirliklerini birebir nihai 
üründe de görmek isterler, çünkü her bir öğe 
stratejik olarak tasarlanmıştır. 

Bak Gravür ‘ün konusunda uzman ekibi 
sektörel deneyimi ve sanatsal yeteneği  ile 
bu çıkarımın bilincindedir ve ürün geliştirmeye 
de katkıda bulunarak yaratılan renk 
referansına en uygun renk rötuş işlemini 
gerçekleştirmektedir. 

Dolgu ve Tamir 
Hizmetleri
Baskı firmalarına silindiri yenilemek yerine; 
silindirin yeniden kullanılabilirliğini sağlayan, 
maliyetleri azaltan dolgu, silindir tamiri ve 
krom al-ver hizmeti ile kolay ve hızlı çözüm 
konusunda destek verilmektedir. 
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RENK YÖNETİMİ
Bak Gravür, müşterilerine güven ve gizlilik politikası ile 
desteklenen kusursuz bir servis sağlamaktadır. Konusunda 
uzman kadrosu, güncel programlar ve son teknolojiyle 
donatılmış cihazlarla “Renk Yönetimi” kapsamında müşterilere 
profesyonel bir ekip ile ayrı organizasyon olarak teknik 
destekte bulunmaktadır. Müşteri memnuniyeti çerçevesinde, 
her müşteri ile yapılan finger print baskısı sonrasında 
oluşturulan profiller ile baskı standardizasyonu sağlanmaktadır. 

Renk Yönetimi Uygulamaları;

›  ISO Fogra ve standartları doğrultusunda matbaanın   
 standardizasyonu,

›  Renk yönetimi için yeni gradasyon eğrilerinin    
 oluşturulması,

›  In-House profillerin ve ICC profillerinin hazırlanması ve   
 müşterilerle  entegrasyonunun sağlanması,

›  Baskı kalitesinin artırılması,

›  Renk uyumsuzluklarının giderilerek tutarlı renklerle   
 baskıların alınması.

“Güncel 
yazılımlar ve 
son teknoloji 
ile donatılmış 
cihazlarla renk 
yönetimi”
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REPRO
Sektörel yüksek kalite beklentisi ve beraberinde getirdiği 
maliyetler nedeni ile tasarım değerlendirmeden nihai ürüne 
kadar tüm proses adımları çok büyük dikkat ve hassasiyet 
gerektirmektedir. Bu nedenle nihai ürünü direk etkileyen 
repro sürecinin de standardize olması ve bir yazılım ile kontrol 
altında tutulması günden güne önem kazanmıştır. Bu nedenle 
Bak Gravür repro ekibi tasarım değerlendirmeden, baskı 
danışmanlığına kadar her aşamada müşterilerinin yanındadır. 
Baskı proseslerini ve baskı öncesi hazırlık uygulamalarını teknik 
açıdan konusuna hakim, deneyimli ekip, tüm teknik altyapılarını 
grafik yetenekleri ile birleştirerek baskı öncesi hazırlık için gelen 
tasarımları basılabilirlik açısından değerlendirmektedir. 

Yaratıcılık ve teknik donanım bir araya geldiğinde sanatsal 
yaklaşım ve bilgi paralel gittiğinden; tasarım değerlendirmeden 
ve baskı öncesi hazırlık aşamalarında yaşanan bir takım geri 
dönüşler ve uzayan onay süreçleri de kısalmaktadır. Tasarım 
değerlendirmeden, baskı danışmanlığına uzanan bu yolculukta 
Bak Gravür aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.

›  Her türlü baskı tipine dijital renk ayrımı hizmeti,

› Baskı öncesi hazırlık iş akışı otomasyonu,

› Müşteri ve çalışma standartları, 

› Hata yakalayıcı, yurt dışından satın alınan özel kalite   
 kontrol yazılımı,

› Kişilere bağlı değil, sisteme bağlı çalışma,

› Güvenilir, müşterilere özel arşivleme sistemi,

› En son teknolojiye göre düzenlenmiş alt yapı ve yazılımlar,

› Renk profillerine göre özel ayarlanmış, proses kolaylaştıran  
 özel modüller,

› Proje bazlı danışmanlık,

› Konusunda uzman, sektörde deneyimli çalışanlar,

› Müşterilere proje bazlı özel teknik destek ve eğitim olanağı.

“Standardize 
edilmiş, kontrollü 
bir altyapı”

“Teknik birikimini 
grafik yetenekleri 
ile birleştiren 
uzman ekip”
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ÜRETİM
Talaşlı İmalat
Talaşlı İmalat Atölyesinde; şaftlı ve konik çelik silindir olmak üzere 
yıllık 12 bin adet silindir üretimi gerçekleştirilebilmektedir.

Ayrıca müşterilerden gelen silindirlerin tamir operasyonu gerek 
görüldüğünde bu atölyede gerçekleştirilebilmektedir.

Gravür Üretim
Yıllık 50 bin adet silindir kaplama ve gravür işleme kapasitesine 
sahip olan Bak Gravür, manuel hat, otomatik hat ve lazer hat 
olmak üzere 3 ayrı tesis ile müşterilerine hizmet vermektedir. 

“Yıllık 12 bin adet 
ham çelik silindir 
üretimi”

“Yıllık 50 bin adet 
gravürlü silindir 
kapasitesi”
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KALİTE KONTROL
Müşteri memnuniyeti odaklı kalite sistemi 
içerisinde yer alan kalite kontrol, Bak Gravür ‘ün 
vazgeçilmez bir bölümüdür.

Operasyonlarda yapılan kalite kontrol ve tüm 
üretim aşamaları, Bak Gravür tarafından geliştirilen 
yazılım programı ve otomatik kontrol istasyonu 
ile kayıt altına alınmakta; kayıtların anlık ve 
geriye dönük izlenebilirliği anlık olarak  takip 
edilebilmektedir.

“Otomatik ve 
sistematik kalite 
kontrol”
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KALİTE YÖNETİM 
SİSTEMLERİ
2001 yılından bu yana ISO9001 belgesine sahip olan Bak 
Gravür, 2015 yılında ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi ve 
sonrasında 2016 yılında OHSAS18001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi belgelerini almıştır.

“Kalite, Çevre, İş 
Sağlığı ve Güvenliği”
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CRM - “SATIŞ 
SONRASI SERVİS 
HİZMETLERİ”
Bak Gravür’de müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede 
tutabilmek için oluşturulan Satış Sonrası Hizmetler ekibi 
ayrı bir birim olarak profesyonelce yönetilmektedir. Her türlü 
memnuniyet, şikâyet, öneri şeklindeki geri bildirimler 
crm@bakgravur.com.tr mail adresine yönlendirdiğinde en kısa 
sürede, analiz sonuçları ile birlikte geri dönüş yapılmaktadır. 

Bak Gravür CRM Ekibinin verdiği hizmetler

›  Sağlanan ürün ya da hizmet ile ilgili tam teknik destek,

›  Çözüm sürecinde danışmanlık,

›  Sistematik izlenebilirlik,

›  Açık iletişim ve iş birliği,

›  Yaratıcı çözümler ve iyileştirici faaliyetlerle maliyetlerin
   azalmasına katkı sağlamak.

“Yaratıcı 
çözümler ve her 
aşamada teknik 
destek”
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LOJİSTİK
Dünya çapında sevkiyat gerçekleştirilen 
Bak Gravür ağırlıklı olarak; Yurtiçi, Avrupa, 
Amerika, Arabistan Yarımadası ülkelerindeki 
müşterilerine hizmet vermektedir.

Giriş Kontrol ve 
Silindir Stoklama Alanı 
Müşteri silindirlerinin güvenli alanda 
stoklanmasını sağlayan 7 bin silindir 
kapasiteli alan, yeni siparişler için verilen 
hizmetin daha verimli ve hızlı yapılmasını 
sağlamaktadır. 

“Dünya çapında 
sevkiyat”
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SOSYAL 
SORUMLULUK
Bak Gravür, Ege Orman Vakfı vasıtasıyla her yıl 
doğaya yeni ormanlar kazandırarak çevresel 
sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır.
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