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Hakkımızda 

“En iyinin değişmeyen adı” 

DGS Baskı teknolojileri A.Ş., ülkemizin değişik sektörlerinde faaliyet gösteren 500’ü aşkın müşterisine sunduğu etiket 
ve barkod sistemlerine yönelik çözümleri ile sektöründe 17. Yılını kutluyor. 

2014 yılıyla birlikte, 5.000 m²’lik yeni yerinde çözüm ortağınız olmaya devam ediyor.  

Sahip olduğu özel makineler ile barkod yazıcılarda uygulamaya hazır “yapışkanlı/yapışkansız” ve “baskılı/baskısız” 
etiketleri başarı ile üretiyor.  

Farklı alan ve sektörlerde kullanılan geniş bir ürün yelpazesine sahip olan DGS, müşterilerinin farklı ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarına önemli bütçeler ayırmaya, üretim teknolojisi, grafik tasarım 
çalışmaları, kalite anlayışı ve profesyonel ekibiyle müşterilerine özel çözümler üretmeye devam ediyor. 

Kurum Kültürümüz 

Vizyonumuz 

Yerel ve küresel niş pazarlarda akla ilk gelen, ilham verici bir firma olmak. 

Misyonumuz 

 Ürün / hizmetlerinize kimlik ve değer kazandırmak.  
 Temel yeteneğinize odaklanıp, üretim verimliliğinizi arttırmanız için sürecin her aşamasında, ihtiyaç 

duyduğunuz an yanınızda olmak. 

 Etiketleme ve kodlama süreçlerinin, sarf, donanım ve teknolojik ihtiyaçlarını başarıyla karşılamak ve 

iş sürekliliğini sağlamak. 

Değerlerimiz 

 Takım çalışması 

 Yenilikçilik ve yaratıcılık 

 Kazandırarak kazanmak 

 Doğruluk, Güven, Sadakat 

 İş ahlakı 

 Müşteri odaklılık 

 Çevreye ve topluma saygı 
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Çözümler & Ürünler 

Ürünlerimiz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Etiket 

Makine parkı ve hammadde seçiminde kendi alanlarının  
“en iyileriyle” çalışmayı ilke edinen DGS; böylece 
hizmetin aynı kalitede sürdürülmesini garanti eder ve 
“en iyi olmanın” en iyi teknoloji ve malzemeyi 
kullanmakla mümkün olduğunu bilir. 

DGS, etiket hammaddesini dünya devi kâğıt üreticileri 
olan Avery Dennison (FASSON), Upm Raflatac ve Roll 
Cover firmalarından tedarik eder.  

Farklı müşteri ihtiyaçları ve alternatif çözümler için 
uluslararası planda arayış ve araştırmalarını sürdüren 
DGS, yeni dünya markalarıyla işbirlikleri geliştirmeyi de 
hedefler. 100 yılı aşkın süredir hayatı kolaylaştıran 
yenilikçi ürünlerin mucidi 3M ile 30.09.2014 tarihinde 
“Endüstriyel Yapıştırıcılar ve Bantlar” ürün kategorisinde 
dağıtım sözleşmesi imzalamıştır.  

 

 

Ribon 

Dünya devi ribon üreticileri olan ITW Thermal Films ve 
Ricoh Industrie France firmalarından, orijinal 
ambalajında ribon ithalatı yapan DGS; rakiplerinden farklı 
olarak ribonu üreticisinden orijinal ambalajında tedarik 
edip, müşterisine garantili ürün olarak sunar. Sarf 
malzemesi ribonu alan müşteri, koli üzerindeki lot 
numarasıyla ürün izlenebilirliğine erişir ve markasız 
kullanmak yerine,  ürünün orijinaline sahip olur.  

Termal transfer tarih kodlama cihazları için de üretici 
firma garantisiyle ribon satışı yapan DGS; müşterisine 
ekonomik çözümler sunar. 

 

Barkod Yazıcılar 

DGS; uluslararası barkod yazıcı üreticileri olan Toshiba (TEC) ve Zebra markalarının yetkili satış noktalarından biri ve 
aynı zamanda 07 Ocak 2013 tarihinde gerçekleştirdiği “ZASP Sözleşmesiyle”, Zebra Markası Yetkili Servisidir. 

Bu markaların yanı sıra marka bağımsız yazıcı kafa, yedek parça ve satış sonrası teknik servis konusunda hizmet sunar. 
Ayrıca termal transfer tarih kodlama cihazları için yazıcı kafa ithalatı yapar. 
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Endüstriyel İşaret & Etiketleme Sistemleri 

Endüstriyel Kimlik 

İşletmelerde iş güvenliği kapsamında ihtiyaç duyulan “Uyarı Levhaları, Bakım Faaliyetlerinin İzlenmesi, Demirbaş 

Sayım ve Takibi, Donanım İzlenebilirliği, Yer/ Yön İşaretlemeleri” gibi alanlarda Rebo System ürünleri ile yüksek 

performanslı endüstriyel çözümler sunuyoruz.  

 

 Araç İşaretleme 

 Makine Kullanım Talimatları veya Bakım Kartları 

 Barkodlu Demirbaş İşaretleme   

 Barkodlu GHS İşaretleme 

 Boru / Valf İşaretleme ve Etiketleme 

 Denetim Etiketleri  

 Depo / Ambar Raf Etiketleme  

 Açık ve Kapalı Saha Makine ve Donanım Etiketleme  

 Ekipman, Kablo Kimlik ve Tel İşaretleme, Etiketleme  

 Güvenlik Talimatları  

 İş Sağlığı ve Güvenliği Uyarı Etiketleri 

 Kimyasal Etiketleme  

 Konteyner Etiketleme  

 Makine Adresleme  

 Makine Kullanım Talimatları  

 Proses İşaretleme  

 Tank ve Gemiler  

 Trafik Yönetimi  

 Uyarı Tabelaları  

 Ürün ve Materyal Kimlikleme  
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Üretim Tesisimiz 
 

Özel çözümler gereken durumlarda ise, uzman kadrosuyla çözüm ortağınız olur ve güveninizin karşılığını verir. 

Kurulduğu yıldan itibaren çalışmalarına aynı titizlikle devam eden DGS, etiket baskı sektöründe son teknolojik 

donanımlara sahip makine parkuru ile iç ve dış pazarlara yönelik üretim yapmaya devam ediyor. DGS’nin, üretim 

faaliyeti ISO, EFQM gibi Toplam Kalite Yönetimi gereksinimleri ile uyumludur. "Sürekli iyileştirme" hedefi ile 

verimliliğini günden güne artırır. Buna ek olarak üretim süreçlerinin her aşamasında çevresel faktörleri gözetir, iş 

sağlığı ve güvenliği konularında duyarlılığını korur. 

Müşteri beklentilerine zamanında cevap verebilmek, ürün kalitesi ve ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla üretim 

tesisinde büyük ölçekli yatırımlarına devam eder. 

 

Etiket üretimi yapan fabrikalara kıyasla DGS’yi diğerlerinden ayıran özellikler; 

 

1. Dünyada seçkin üreticilerin ürettiği modern, esnek, fonksiyonel ve teknolojik makine – ekipman yatırımlarıyla 
baskı kalitesini çok yüksek noktalara taşıyıp, müşteri istek ve ihtiyaçlarına cevap verecek üretim parkuruna sahip 
olması, 
 

2. Verimlilik hedefi ile etkin zaman, iş gücü, malzeme ve makine planlaması yaparak üretim kapasitesini etkili olarak 
kullanması, 
 

3. Üretim parkurunda yer alan etiket baskı makinelerinde birden fazla fonksiyonu bulundurma özelliği ile farklı 
makinelerde yapılması gereken baskı proseslerini (peel-off, soğuk yaldız, piggy back, gofre, yapışkana baskı, 
taşıyıcıya baskı, selefon, laminasyon vb) bir araya toplayıp, proses akışını verimli kullanarak maksimum seviyede 
üretim hızına ulaşması, 
 

4. Etiket baskısı konusunda uzman kadrosu ile sahip olduğu tecrübe ve know-how’ ı üretim proseslerinde uygulama 
başarısına sahip olması, 
 

5. ERP sistemi ile üretimin her aşamasında izlenebilirliğe sahip olması, 
 

6. Tüm Flekso Baskı Makinelerine Ek BST %100 (Inspection) Kalite Kontrol Makineleri ile üretim yapması, 
 

 
7. Fabrika dizayn ve yerleşiminin büyüme politikalarına bağlı olarak yeni yatırmalara cevap verebilecek nitelikte 

tasarlanmış olması. 
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Makine Parkuru 
 

 Gallus EM 280 Çok Fonksiyonlu Flekso Baskı Makinesi 7 Renk 

 Gallus EM 280 Çok Fonksiyonlu Flekso Baskı Makinesi 8 Renk 

 Gallus EM 280 Çok Fonksiyonlu Flekso Baskı Makinesi 10 Renk 

 Rotofleks DSI 330 Etiket Baskı ve Kalite Kontrol Makinesi 

 Rotofleks DSI 330 Etiket Baskı ve Kalite Kontrol Makinesi 

 Rotofleks DSI 330 Etiket Baskı ve Kalite Kontrol Makinesi 

 Rotofleks VSI 330 Kalite Kontrol Makinesi 

 Rotofleks VSI 250 Kalite Kontrol Makinesi 

 Rotofleks VSI 250 Kalite Kontrol Makinesi 

 Tüm Flekso Baskı Makinelerine Ek BST %100 (Inspection) Kalite Kontrol Makineleri 

 Bobin Dilimleme Makinesi 

 Baskı Öncesi Klişe Pozlama Makinesi 

 Baskı Öncesi Klişe Kontrol Masası 

 Baskı Sonrası Klişe Yıkama Makinesi 

 Baskı Sonrası Aniloks Yıkama Makinesi 

 Baskı Sonrası Hazne Yıkama Makinesi 

 Kuka Kesim Makinesi 2 Adet 

 Pres Makinesi 

 Bobin Taşıma Aparatları 

 Flekso Klişe Bağlama Makinesi 
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Hizmetlerimiz 

Grafik 
DGS, marka ve ürünlerin çalışmalarını titizlikle uygulamanın yanı sıra, ihtiyaç halinde tasarım desteği de vererek, 
müşterilerinin beklentilerine cevap vermeyi ve memnuniyetlerini en yüksek düzeyde tutmayı hedefler. Macintosh 
Mac Pro parkuru ve “renk yönetim sistemi” ile baskı öncesi özenli ve dikkatli çalışıp, uzman kadrosu, sürekli 
yenilenen yazılım ve donanım takibi ile en iyi sonuca ulaşmayı amaçlar. Hizmet verilen marka ve ürünlerin çalışmaları 
gizlilikle korunur ve her türlü soruna karşılık yedekleme ünitesinde saklanır.  

Baskı kalitesiyle marka ve ürününüze değer katan DGS, ürün maliyetini düşürecek çözümleri de grafik aşamasında 
müşterisiyle paylaşır ve bu kapsamda çok yönlü hizmet verir. 

Lojistik 

 Depolama: Geniş bir depolama alanına sahip olan DGS; iklimlendirme sistemi ile yapışkanlı ve yapışkansız 
kâğıtların yanı sıra; ribonların da uygun saklama koşullarını oluşturur. ERP Depo Yönetim Sistemini 
kullanarak, lot bazında bobin takibi yapar,  stoklamada FİFO Yönetimini kullanır.  
 

 Paketleme: Üretilmiş ürünler kalite ve son kontrol aşamalarından geçirildikten sonra, iş sağlığı güvenliği 
standartları esas alınarak paketlenir. Geriye dönük izlenebilirliği sağlamak DGS için önemlidir. Bunun için özel 
uygulamalara sahiptir.  
 

 Sevkiyat: Ürünler dış kaynak kullanılarak gününde ve hasarsız olarak müşteriye sevk edilir. Müşterilerin acil 
siparişleri olması durumunda ekspres servis hizmetiyle, ürünlerin en uygun zamanda teslim olanağı sağlanır. 

Teknik Servis 

DGS; teknolojinin uzun süre sorunsuz kullanımının ekipmanların kalitesine bağlı olduğu kadar, periyodik bakımlarının 
düzenli olarak yapılmasına da bağlı olduğunu bilir. İhtiyaç duyulması halinde marka bağımsız olarak gerekli teknik 
desteği ve yedek parça teminini sağlar;  müşterilerini teknik servis konusunda yalnız bırakmaz. 

 Doğru ürün konumlandırma:  Satış danışmanlarının tespiti ve teknik servisin yönlendirmesi ile müşteriye en 
uygun ürün sunulur. 
 

 Barkod yazıcı kurulumu ve eğitimi: Teknik Servis, yazıcı kurulumunu gerçekleştirirken müşterinin ilgili 
personeline yazıcıların kullanımı ile ilgili teknik eğitim de verilir. 
 

 Satış sonrası destek: Barkod yazıcı arızalarında müşterinin isteği doğrultusunda gerek yerinde, gerekse DGS 
bünyesinde çözümler üretilir. Tüm yazıcıların yedek parça ihtiyacı anında karşılanır ve arızaların hızla çözümü 
sağlanır. 
 

 Uzaktan destek: Barkod yazıcılar konusunda telefonla çözülebilecek özellikteki sorunlar uzman personelin 
telefon desteği ile sağlanır. Müşterilerin etiket programlarıyla ilgili problemleri, uzak masaüstü programıyla 
bilgisayarlarına bağlanarak çözümlenir.  
 

 Periyodik bakım:  Barkod yazıcıların periyodik bakımı, sözleşme kapsamında düzenli olarak gerçekleştirilir. 
 

 Servis büro: Müşteri isteği doğrultusunda değişken veri ve barkod baskıları yapılır.  
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Hizmet Verdiğimiz Sektörler  
DGS, kurulduğu günden bu yana pek çok sektöre hizmet verirken, farklı çözüm önerileriyle müşterisinin yüzünü 

güldürür. AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerinde de bu konuya öncelik veren DGS, gelişen sektörlerin çeşitlenen ihtiyaçlarını 

göz önünde bulundurur. 

 Ağaç Ürünleri ve Mobilya Endüstrisi 

 

 Ambalaj Sanayi 

   

 Demir Çelik Sanayii 

  

 Elektrik-Elektronik Sanayi 

  

 Gıda Sanayi 

  

 Kimya Sanayii 

 

 Lojistik Sektörü 

 

 Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayii 

 

 İlaç / Sağlık Sektörü 

 

 Tarım Ürünleri Sanayii 

  

 Tekstil, Hazır Giyim ve Aksesuarları Sanayii 

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@dgs.com.tr
http://www.dgs.com.tr/


 

DGS Baskı Teknolojileri A.Ş. 
DGS Plaza Zümrütevler Mah. Atatürk Cad. 
Filiz Sok. No:19 34852 Maltepe İstanbul 
Telefon  : 0216 442 20 00  |  Faks  : 0216 442 20 20 
E-Posta : info@dgs.com.tr |  Web Sitesi : www.dgs.com.tr 
Son güncelleme tarihi: 28.02.2017  -8-   

Kalite Politikamız 
 

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayabilmek için; 

 Ekip ruhu ile çalışan uzman kadromuzla, 

 Yenilikçi ve katılımcı anlayışımızla, 

 Kaliteli ürün ve hizmetler sunarak, 

ISO 9001–2008 Kalite Yönetim Sistem Standardı gereklerini yerine getirir, tüm süreçlerimizi sürekli geliştiririz. 

Sertifikalarımız  
 

 

Ödüllerimiz 
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