Hikayemiz

Şirketimizin öyküsü 1947 yılında başladı. Almanya’da makine

Firmamız 1960 ve 70’li yıllarda ona yakın komple tuğla ve kiremit

mühendisliği okuduktan sonra İkinci Dünya Savaşı ile birlikte İsviçre’ye

tesisinin yanı sıra, elliye yakın fabrikada da vakum pres, kiremit presi,

taşınan kurucumuz Ahmet Rahmi Bacıoğlu, tuğla ve kiremit sektörüne

vals gibi hazırlama ve şekillendirme makineleri devreye almıştır. 1976

tesisler kuran Robert Aebi AG firmasında çalıştığı yıllarda Sabri Kılıçoğlu ile

yılında devreye alınan Kilsan tuğla fabrikası kurulduğu yıl itibariyle

tanışır. Sabri Kılıçoğlu’nun sektörün geleceğine işaret ederek verdiği

dünyanın en yüksek kapasiteli tuğla üretim tesisidir.

tavsiyeye uyan genç mühendis, aynı yıl İstanbul’da şirketini kurarak kısa
zamanda Türkiye tuğla ve kiremit sektörünün tedarikçileri arasında lider
pozisyonunu alır.

Kil tuğla/kiremit tesislerinin yanı sıra beton kiremit ve refrakter tuğla
sektörlerinde de temsilcilikler alan firmamız 1970’li ve 80’li yıllarda
refrakter preslerinde de lider konuma geçer.

Ahmet Rahmi Bacıoğlu’nun 1981 yılı sonunda ani vefatıyla şirketi
devralan Ali Bacıoğlu şirketin başarı grafiğini koruyarak temsil edilen
firmalardan yıllar içerisinde Türkiye piyasasında oluşan gelişmelere
uyum sağlayamayan veya rekabetçiliği azalanları yeni sektör liderleriyle
değiştirir. Ailemizin üçüncü kuşağından Selim Bacıoğlu da 2010
yılından beri şirket bünyesinde çalışmaktadır.

70. yılımızı kutlarken tuğla/kiremit ve refrakter tuğla sektörlerinde
%90’a yakın pazar payına sahip olmaktan gurur duyuyoruz.
Sabri Kılıçoğlu ve Ahmet Rahmi Bacıoğlu

“70 yıl boyunca sektöründe lider pozisyonunu korumuș olabilmek

“Arkamızda bıraktığımız yarım yüzyıldan daha uzun sürede

için bazı prensiplerin nesiller boyunca taviz verilmeden uygulanması

temsil ettiğimiz firmalar ve kullanılan teknoloji büyük değișim

gerektiğine inanıyorum.

göstermiș olmasına rağmen odağımızda hep müșterilerimiz
olduğu için markalardan bağımsız olarak çalıștığımız sektörlerdeki

Seçkin firmaları temsil etmek, bu firmalara kendini kabul ettirebilmek,

liderliğimizi korumayı bașardık.

müșteriye her ne pahasına olursa olsun, asla yanıltmadan, doğruları
anlatarak teknolojinin yeniliklerini sunmak ve her türlü desteği vermekten

Günümüzde 'müșteri ve pazar odaklı olmak' çok kullanılan

kaçınmayarak sabırla, daima çözümcü olmanın bu prensiplerin

terimler, fakat gerçekten öyle davranmak çok da yaygın bir durum

bașlıcalarını teșkil ettiğini düșünüyorum.

değil – çünkü bu yaklașım kısa vadede kolay yolu seçerek satıș
hacmi yakalamaya çalıșmak yerine, müșterilerin menfaatlerini ön

Bu yaklașımlarımızın paralelinde her zaman dürüst ve tarafsız

planda tutarak uzun vadeli sağlam ilișkiler kurmayı gerektiriyor.

davranarak müșterilerimizin yanında olmamız sayesinde yıllar içerisinde
artan dostluklarımız ve referanslarımız Türkiye’nin çok çeșitli bölgelerine
yayılarak pek çok yatırımın sağlam temellere oturmasına vesile olmuștur.”

Ali Bacıoğlu
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Ne mutlu ki biz 70 yıllık bir firma olarak iș ilișkilerimize çok uzun
vadeli bakabilmeyi temel prensibimiz olarak kabul ediyoruz.”

Selim Bacıoğlu

Çalıștığımız Sektörler
Tuğla ve Kiremit Sektörü

Firmamız son 70 senede Avrupa’nın çeșitli ülkelerinden 20’nin
üzerinde markayı temsil etmiștir. Bu ülkeler arasında Almanya, İsveç,

Refrakter Tuğla Sektörü

İspanya, Yunanistan, İsviçre, Lüksemburg ve Fransa bulunmaktadır.
Bugün itibariyle kil tuğla/kiremit, refrakter tuğla ve beton kiremit

Beton Kiremit Sektörü

sektörlerinden toplam 7 firmayla ișbirliği yapmaktayız. Temsil ettiğimiz
firmalardan bazılarıyla 40 yıldan daha uzun süredir birlikte çalıșmaktayız.
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Proje süresince tam destek
Proje öncesi
• Tesisin ve müșterimizin ihtiyaçlarının değerlendirilmesi
• Mevcut tesisle ilgili teknik bir rapor hazırlanıp, önerilerin aktarılması
• Yatırımla ilgili fizibilite çalıșmasının yapılması
• Teklif öncesi hammadde analizinin gerçekleștirilmesi
• Tekliflerin doğru teknik Türkçe ile hazırlanması

Montaj ve devreye alma öncesi
• Anlașmaların Türkiye șartlarına uyarlanması ve gereği halinde Türkçe
olarak hazırlanması
• Akreditif ve teminat mektubu gibi banka ișlemlerinde yardımcı
olunması
• Nakliye ve gümrük konularında destek

Proje yönetimi
• Yurtiçinde gerçekleștirilecek üretimlerin doğru firmalarla
koordinasyonu
• Proje süresince ihtiyaç duyulacak teknik ve ticari çevirilerin
gerçekleștirilmesi
• İșletme tarafı ile ilgili teknik ve ticari danıșmanlık
• Satıș sonrası 7 gün 24 saat teknik destek
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Temsil ettiğimiz firmalar
SABO anahtar teslimi tuğla ve kiremit

Tuğla ve kiremit tesislerinin toprak

fabrikalarının dizayn edilmesi, üretilmesi

hazırlama ve șekillendirme makinesi

ve

üreticileri

ișletmeye

alınması

konularında

bașarılı

firmalarından

bulunan Verdes, baggerden vakum

biridir. Kesiciden, kurutmaya, fırından,

prese kadar tüm hazırlama makinelerini

paletlemeye kadar tüm üretim hattına

portföyünde bulundurmaktadır.

dünyanın

en

arasında

lider

konumda

makineler sunan SABO, endüstriyel
otomasyon çözümleri konusunda da
çeșitli

projeleri

gerçekleștirmektedir.

2017 itibariyle Türkiye'de sektörel bazda
%90 pazar payına sahiptir.

Presleme teknolojisinde dünyanın
önde gelen firmalarından olan LAEIS,
refrakter, seramik ve yapı malzemeleri
sektörlerine

çeșitli

tipte

presler

sunmaktadır.

WELB
dozajlama

çeșitli
ve

sektörlere
tașıma

tartma,

makineleri

sunmaktadır. Bu sektörler arasında
refrakter,

beton,

seramik

ve

yapı

malzemeleri bulunmaktadır.
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Projelerimizden bazıları

1. SABO - 600 ton/gün kapasiteli hızlı kurutma
2. SABO - 2100 ton/gün kapasiteli paketleme hattı
3. ABECE - 25.000 kiremit/vardiya kapasiteli beton kiremit tesisi

“Merhum Rahmi Bacıoğlu ile tanışma ve çalışma mutluluğunu
yaşamadım. Ancak bizden önceki kuşaklardan çok beyefendi, çalışkan,
namuslu, iyi bir insan olduğunu ve çözüm odaklı, bilgili çalışmaları ile de
sektörümüzün gelişmesinde önemli katkıları olduğunu çok sık duydum.
Bugün refrakter sektörü, ince ve kaba seramik sektörlerindeki Türkiye
Mümessillikleri ile oğlu Ali Bacıoğlu ve torunu Selim Bacıoğlu da aynı
çizgide çalışmalarına devam ediyorlar. Üç nesildir aynı sektörlerde aynı
istikrarlı çalışmalarını, yükselen bir başarı ile de sürdürüyor olmaları,
inanıyorum ki rahmetli Rahmi Bey’i de çok mutlu ederdi.
Bizler de ciddi, tutarlı ve başarılı ortak çalışmalarımızın yanında, samimi
bir dost ortamında çalışmanın da keyif ve mutluluğunu bugüne kadar
yaşadık. Bundan sonra da sevgi ve saygı ile çalışmalarımızı devam
ettireceğimizden eminim.”
M. Fuat Ekmekçioğlu
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Projelerimizden bazıları

1. 450 ton/gün kapasiteli hızlı kurutma, robotla fırın arabası
yükleme sistemi
2. 450 ton/gün kapasiteli otomatik paketleme hattı
3. Tünel fırın modernizasyonu

“Köklü bir firma olan Bacıoğlu ile iş ortaklığına girdikten sonra
fabrikamız için düşündüğümüz, ama hayata geçirmek için belki de cesaret
edemediğimiz bir çok projeyi gerçekleştirme şansı bulduk.
Engin tecrübeleri ve geçmişten gelen deneyimleri ile bize verdikleri
destek sayesinde Yüksel Toprak San. ve Tic. A.Ş. olarak geleceğe daha
emin adımlarla ve daha sağlam hedeflerle yürümemizde payınız büyüktür.
Firmanıza aynı dinamiklik ve enerji ile başarı dolu nice 70 yıllar diler,
firmamızın gelişmesindeki etkin rolünüz için teşekkürlerimi sunarım.”

Hasan Çizmeci
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Projelerimizden bazıları

2 tünel kurutma ve 2 tünel fırının modernizasyonu ve otomatik
regülasyona bağlanması

“Kılıçoğlu olarak Bacıoğlu firmasıyla üç nesildir çalışıyoruz. Kendileri
Türkiye kiremit tuğla sanayisinin gelişmesinde ve ilerlemesinde büyük
fayda göstermiş bir ailedir. Eski tabirle vekilleri oldukları makina firmalarını
en iyi şekilde temsil ederek müşterilerinin sorunlarına uygun çözümler
geliştirmede başarılı olmuşlardır. Sadece satış değil, güven üzerine kurulu
yönettikleri ilişkileriyle sektörün çözüm ortağı haline gelmişlerdir.
Dedeleri Rahmi Bey’le başlayan bu ilişkimiz, şu anda Ali Bey ve Selim
Bey'le devam etmektedir, teknolojiler, ürünler ve pazar değişmiş, ancak
baki kalan karşılıklı güven ve sürekli gelişim olmuştur.
Daha nice yıllara Sayın Bacıoğlular”

Barıș Y. Özaydemir
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Projelerimizden bazıları

700 ton/gün kapasiteli komple otomatik tuğla fabrikası

“Sektörde farklılık yaratmamıza vesile olan Ali - Selim Bacıoğlu'na İpek
Tuğla olarak teşekkür eder, başarılarla dolu nice seneler dileriz.”

Metin İplikçioğlu
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Projelerimizden bazıları

1. 450 ton gün kapasiteli kurutma, otomatik fırın arabası
yükleme/boșaltma ve paketleme hattından olușan komple tesis
2. Mevcut tünel fırının modernizasyonu

“Dededen toruna gelen köklü bir kuruluş… Yurtbay Tuğla olarak
Bacıoğlu sayesinde otomasyona geçtik, daha kaliteli tuğla üretmeye
başladık ve tuğlada aranan firma olduk. Torun Selim Bey’e baktığımızda
güvenilirliğinin devam edeceği bir firma oldukları kanaati bizde oluşmuştur.
Daha nice yetmiş senelere diyoruz.”

Ömer Yurtbay
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Projelerimizden bazıları

450 ton/gün kapasiteli tünel kurutma yükleme/boșaltma, fırın
arabası yükleme/boșaltma ve paketleme hattı

“İşçilik istihdam sorunları sebebi ile firmamızda yatırım kararı aldık.
3 kuşaktır tuğla sektöründe faaliyet gösteren Bacıoğlu firması ile 2014
yılında başladığımız işbirliğinin sonucunda kalitemizde gözle görülür bir
iyileşme olduğu gibi, çalışan sayısında %50, doğalgaz tüketiminde de
%20 oranında azalma meydana gelmiştir.
Sağlam işbirliğinin sonuçları memnuniyet vericidir...”

Mustafa Girgin
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Projelerimizden bazıları

700 ton/gün kapasiteli komple otomatik tuğla fabrikası

“Türkiye toprak sanayisi, Keller’i Bacıoğlu ile tanımıştı. Bacıoğlu’nun
mümessilliğini yaptığı firmaların her biri dünya markasıdır, bunun başlıca
sebebi de ailenin Türkiye’ye, Türk sanayicisine ve Türk halkına duyduğu
saygı ve sevgidir. Bu yıllarda yine toprak sanayisinde dünya markası olan
SABO ve VERDES’i temsil ediyorlar.
Yaptığı işi layıkıyla yapan, elini taşın altına koyan, günün değil geleceğin
teknolojisini ülkemize getirmeyi amaçlayan, Türkiye’miz için çok değerli bir
firmadır.
Bu vesile ile kurucusu, değerli büyüğümüz Rahmi Bacıoğlu’nu rahmet
ve saygı ile anar, 70. yılınızı kutlarız.”

Mustafa Özmutlu
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Projelerimizden bazıları

1. 25.000 kiremit/vardiya kapasiteli komple beton kiremit tesisi
2. Verdes çekiçli kırıcı

“Çok eskilere dayanan Hatipoğlu - Bacıoğlu dostluğu, 2012
senesindeki ortak çalışmayla perçinlenmiş olup, dostlukla iş ilişkisinin
birlikte yürümesinin güzel bir örneğini oluşturmuştur.
Bilgi birikimleri ve araştırmacı kimlikleri ile Bacıoğlu, ülkemizdeki toprak
sektörünün dünyadaki toprak sektörüyle buluşmasını sağlamıştır.
İş ortaklıkları, samimiyetleri ve dostlukları için Ali - Selim Bacıoğlu'na
teşekkürler, daha nice 70 yıllara…”

Selman Hatipoğlu
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Projelerimizden bazıları

“1970’li yıllarda firmamıza kurulan kurutma ünitesi vesilesiyle tanımış
olduğumuz firmanızın 70 yıldır aynı kalite ve hizmet anlayışı ile çalışmaya
devam ettiğini görmek bizleri mutlu etmektedir.
Firmanızın 70. yıldönümünü kutlar, sektöre sunmuş olduğunuz
katkıların devamını dilerim. Son olarak firmamıza kurulan kurutmanın halen
çalışmaya devam ettiğini belirmek isterim, bu vesile ile de Rahmi
Bacıoğlu’nu sevgi ve rahmetle anarım.”

BLOKSAN A.Ș. – SERAMİKSAN A.Ș.
Ali İhsan Demirdöver
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Projelerimizden bazıları

LAEIS 400 – 1600 ton presleme gücü aralığında toplam 5 adet
refrakter tuğla presi

“1957 senesinde rahmetli babalarımız Rahmi Bacıoğlu ve İhsan Erez
ile başlayan ve bugün 3. nesil ile devam eden işbirliğimizin 70. yılını kutlar,
başarılarımızın devamı dilerim.”

Enis Yalım Erez
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Projelerimizden bazıları

400 – 2500 ton presleme gücü aralığında toplam 8 adet Laeis
refrakter tuğla presi

“Kuruluş tarihimiz olan 80’li yıllardan beri üretim ekipmanlarımızın
temini, bakımı ve servisi konularında hizmetlerinden faydalandığımız
Bacıoğlu A.Ş.’ye sundukları hızlı, kesintisiz ve kaliteli servisleri için teşekkür
ederiz.
1947’den beri, 70 yıldır ülkemiz sanayisine hizmet eden Bacıoğlu
A.Ş.’yi tebrik eder, çalışma hayatındaki başarılarının devamını dileriz.”

Hakan Semerci
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Projelerimizden bazıları

550 ton/gün kapasiteli otomatik kurutma boșaltma ve fırın
arabası yükleme sistemi

“Dede rahmetli Rahmi Bey’i 1960 yılında tanıdım. Gezilerimde not
tutmayı ondan öğrendim, iyi bir öğretmendi, yurtdışında gezdiğimiz
tesisler ile ilgili cebindeki ufak defterine çok güzel notlar alırdı. Akşam otele
geri döndüğümüzde bu notları bıkmadan usanmadan sabırla tekrar tekrar
anlatırdı. Kendisini rahmet ile anıyorum. Oğul Ali Bey ve torun Selim Bey
ile uzun seneler sonra çalışmak da nasip oldu. Kendilerine başarılar
dilerim.”

Nurettin Ekmekçioğlu
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Referanslarımız
Tuğla ve Kiremit Sektörü

• Kilsan – İstanbul
1. 600 ton/gün kapasiteli hızlı kurutma

• İpek Tuğla – Afyon
700 ton/gün kapasiteli komple otomatik tuğla fabrikası

2. 2100 ton/gün kapasiteli paketleme hattı
3. Tünel fırın modernizasyonu
4. 2 adet SABO kesici hattı

• Bașak Kiremit – Eskișehir
Tünel kurutma ve tünel fırın modernizasyonu

5. 2000 ton/gün kapasiteli fırın arabası boșaltma sistemi
6. 120 adet fırın arabasının Burton refrakterle yenilenmesi

• Derya Tuğla – Tekirdağ
550 ton/gün kapasiteli, 2 robotlu otomatik fırın arabası yükleme
sistemi

• Kılıçoğlu – Eskișehir
2 adet tünel kurutma ve 2 adet tünel fırın modernizasyon projesi

• Yüksel Tuğla – Turgutlu
1. 450 ton/gün kapasiteli hızlı kurutma ve robotla fırın arabası
yükleme
2. Tünel fırın modernizasyonu
3. 450 ton/gün kapasiteli paketleme hattı
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• Yurtbay Tuğla – Çaycuma
1. 450 ton gün kapasiteli kurutma ve robotla fırın arabası
yükleme/boșaltma ve paketleme hattından olușan komple tesis
2. Mevcut tünel fırının modernizasyonu

• Delta Toprak – Düzce
450 ton/gün kapasiteli tünel kurutma yükleme/boșaltma, fırın arabası
yükleme/boșaltma ve paketleme hattı

• Doğuș Blok – Aydın
700 ton/gün kapasiteli komple otomatik tuğla tesisi

Referanslarımız
Tuğla ve Kiremit Sektörü
RW / KELLER (1947 – 2001)
• Kılıçoğlu - Eskișehir
Fabrika 1 komple kiremit tesisi

• Kılıçoğlu - Eskișehir
Fabrika 2 komple kiremit tesisi

• Kilsan – İstanbul
Komple tam otomatik tuğla üretim tesisi

• Ișıklar – Bartın
Komple tam otomatik tuğla üretim tesisi

• Bartuğsan – Bartın
Komple tam otomatik tuğla üretim tesisi

• Karaciğan - Konya
Vakum pres ve komple toprak hazırlama hattı

• Pars – Bursa
Vakum pres ve komple hazırlama hattı

• Bloksan – Turgutlu
Kamara kurutma ve vakum pres

• Tuğsan - Gemerek
Komple tam otomatik tuğla üretim tesisi

• Diyarbakır Toprak Sanayi – Diyarbakır
Komple tam otomatik tuğla üretim tesisi

• Bașak Kiremit – Eskișehir
Kiremit presleri ve vakum pres

• Kurt Kiremit Fabrikası – İstanbul
Vakum pres ve komple hazırlama hattı

• Anadolu’nun çeșitli bölgelerinde 60’a yakın kiremit presi ve vakum pres
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Referanslarımız
Refrakter Tuğla Sektörü

• Haznedar - İstanbul

• Kümaș - Kütahya

LAEIS 400 – 1600 ton presleme gücü aralığında toplam 5 adet
refrakter tuğla presi

LAEIS 800 – 2500 ton presleme gücü aralığında toplam 8 adet
refrakter tuğla presi

1 adet 1500 ltr masse hazırlama mikseri

Robotla fırın arabası yükleme sistemi

• Süperateș - İstanbul
LAEIS 300 – 2000 ton presleme gücü aralığında toplam 7 adet
refrakter tuğla presi,

• Filyos - Zonguldak
LAEIS 630 – 2000 ton presleme gücü aralığında toplam 7 adet
refrakter tuğla presi

1 adet 1500 ltr masse hazırlama mikseri

• Konya Krom - Konya
• Sörmaș - Bilecik
LAEIS 400 – 2500 ton presleme gücü aralığında toplam 8 adet
refrakter tuğla presi

• Kümaș - Kütahya
Tam otomatik hammadde tartma, dozajlama ve tașıma sistemi
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800 – 2000 ton presleme gücü aralığında toplam 9 adet refrakter
tuğla presi

Referanslarımız
Beton Kiremit Sektörü

Seramik Sektörü

• Kilsan - İstanbul

• Seramiksan - Turgutlu

25.000 adet/vardiya kapasiteli tam otomatik beton kiremit tesisi

• Hatipoğlu Güneș - Kütahya
25.000 adet/vardiya kapasiteli tam otomatik beton kiremit tesisi

5 adet HPF 1500 seramik presi

• Bilser - Bilecik
5 adet Rekord 400 seramik presi

Çimento Sektörü
HAZEMAG GmbH

SCHLOSSER AG

• Akçimento – İstanbul

• Gül Beton - Nevșehir

2000 ton/saat kapasiteli konkasör kırıcı

Tam otomatik beton briket tesisi

• Bursa Çimento – Bursa
Yüksek kapasiteli konkasör kırıcı

• Çanakkale Çimento - Çanakkale
Yüksek kapasiteli konkasör kırıcı
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