


Üretimi ve ihracatı esas alan 

bir yapılanma ile ülkemizin 

kalkınmasına katkı sağlamak,

İnsanlarımıza yeni iş alanı ve 

imkânları yaratmak,

Çalışanlarına güvenli ve kazançlı bir 

gelecek sağlamak,

İnsana ve çevreye saygı çerçevesinde,  sosyal 

sorumluluk bilinci ile hareket etmek,

Dünya çapında standart yaratacak projeler 

ile ülkemizi ve insanımızı en iyi şekilde 

temsil etmek için kurulmuştur.

We were established in order to
contribute to the development of 
our country with our production and 

export based structure,

Create new business areas and opportunities 
for our people, 

To provide our employees with a safe and 
profitable future, 

To act within the framework of respect for 
humans and the environment, based on 
social responsibility and consciousness, 

And also to represent our country and people 
in the best possible manner with our projects 
that aim to establish a global standard.

AKTİF GROUP





Şirketler : 7  

Markalar : 6

Sektörler : 5

Çalışan Sayısı : 625

Ortaklık Yapısı : Anonim Şirket  

Net Satışlar :  50.100.000 $

Çatı şirketimiz “Aktif İnşaat Taşımacılık Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.” Bakanlar Kurulu’nun 

belirlediği kriterleri sağlayarak bağımsız denetime tabi olmuştur.

Companies : 7  

Brands : 6

Core Businesses : 5

Employees : 625

Kind of Corporation : Incorporate

Annual Revenue : 50.100.000 $  

RAKAMLARLA 
AKTİF GROUP
AKTİF GROUP BY NUMBERS





1950
Aktif Group’un temelleri, 1950 yılında 

kollektif şirket olarak atılmıştır. 

1989
Her geçen gün günümüz şartlarına uygun 

olarak kurumsal yapısını oluşturan aile 

şirketi, 1989 yılında Mehmet Camızcı ve 

Mehmet Nükte ortaklığı ile Anonim Şirket 

statüsünü alarak günümüzdeki güçlü 

kurumsal yapısına kavuşmuştur.

1950
The foundations of Aktif Group were laid in 

the year 1950 as an unlimited company.

1989
Having improved our organizational structure 

in accordance with today’s conditions, day 

by day, this family company has gained 

the status of an incorporation with the 

partnership between Mehmet Camızcı and 

Mehmet Nükte, and thus the corporarte 

structure has gained its current shape.

TARİHÇE  HISTORY



1994
İleriki yıllarda altyapı, üstyapı, fabrika, konut ve 

otel inşaatı gibi çeşitli alanlarda pek çok başarılı 
projeye imza atacak olan Aktif İnşaat kurulmuştur.

Aktif Lojistik, alanında Avrupa’nın sayılı 
tesislerinden olan Ankara Halk Ekmek 

Fabrikası’nın ürettiği ekmekleri, kentin 650 ayrı 
noktasına ulaştırmak üzere  1994 yılında hizmet 

vermeye başlamıştır.

2004
Aktif İnşaat’ın yenilikçi çizgisini yansıtan, mimarisi 
ve toplam kalite anlayışı ile fark yaratan beş yıldızlı 

Metropolitan Hotels Ankara 2004 Ocak ayında 
faaliyete geçmiştir.

 

2007
İleri teknolojisi ve üretim  kapasitesi ile 

Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip. Antalya 
Halk Ekmek, Üretim Tesisi’ni, 7 ay gibi kısa bir 

sürede tamamlanarak 2007 temmuz ayında 
hizmete açılmıştır. Tesis tüketicinin ihtiyaçları 

doğrultusunda ve farklı tatlar sunmak amacıyla 
çalışmalar yapmaktadır. Antalya’da bulunan beş 

yıldızlı otellere taze ve donuk ürünler üretmektedir. 
2015 yılı Ağustos ayında Unlu Mamüller 

üretim tesisinin kullanım hakkını süreli olarak 
devredilmiş, sektöre bir süreliğine ara verilmiştir.

1994
Aktif Construction was established to
implement many successful projects in various fields 
such as infrastructure, superstructure, factory, housing 
and hotel construction in upcoming years.

Aktif Logistics first offered its services in 1994 in order 
to deliver bread produced by the Ankara Public Bread 
Factory, which is one of the most prominent facilities in 
Europe, reaching 650 separate points in the city.

2004
Reflecting the innovative style of Aktif Construction and 
making a difference with its unique understanding of 
quality, the five-star Metropolitan Hotels opened for 
operation in Ankara in January 2004.

2007
Antalya Public Bread production facility, which is 
the first in Turkey, with its advanced technology and 
production capacity, was completed in a short period 
of seven months and thus put into service in July 
2007. The facility works to present different tastes in 
accordance with customers’ needs. It produces fresh 
and frozen products for five-star hotels in Antalya.

 



2013 
Ekmeğim Fırın Cafe, 2013 yılında 

Antalya’da faaliyete geçmiştir. Ürün 

çeşitliliği ve kaliteli hizmet anlayışı ile 

Antalya halkına hizmet etmektedir.

2015
Aktif Group, İstanbul Taksim’de 2015 yılı

Mart ayında Metropolitan Hotels Taksim 

(Beyoğlu) şubesini açmıştır.

Aktif Group, çalışanları ve yönetim 

kadrosunun modern ve rahat bir ortamda, 

verimli çalışabilmesi için tasarlanan 

Merkez Ofis’i 2015 yılı içerisinde 

tamamlamıştır.

2017
Yeni cazibe merkezi Kabataş semtinde 

denize yürüme mesafesinde olan şıklığın 

yeni adresi Metropolitan Hotels Bosphorus

hizmete açıldı

2013
Ekmeğim Fırın Cafe has been active in Antalya 

in 2013. It serves the people of Antalya with its 

product variety and quality service 

understanding.

2015
The Aktif Group was opened Metropolitan Hotels 

Taksim (Beyoğlu) branch in Taksim, Istanbul in 

March 2015.

The Aktif Group aims to complete the 

construction of its main office, which was 

designed to ensure that its employees’ managerial 

staff can productively work in a modern and 

comfortable atmosphere, in 2015, and settle there.

2017
The new address of elegance is Metropolitan 

Hotels Bosphorus within walking distance of 

the sea in Kabatas district, the new center of 

attraction. Opened to service



Aktif Group, müşteri memnuniyeti 

odaklı yaklaşımlar çerçevesinde, 

sağlıklı ve planlı büyümeyi, yüksek 

kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler 

sunmayı amaçlar. 

Bu doğrultuda, ülkesi, müşterileri ve iş 

ortakları için güvenilirlik, devamlılık ve 

saygınlık simgesi olmayı hedefler.

The Aktif Group, aims to grow in 

a healthy and planned manner, 

within the framework of customer 

satisfaction-oriented approaches and also to 

present products and services of high quality 

and standards. 

Accordingly, it strives to become the symbol of 

reliability, continuity, and respectability for its 

country, customers, and business partners.

HEDEFLER VE 
İLKELER
OBJECTIVES AND PRINCIPLES



Daima “en iyi” olmak; kalitede, 

hizmette ve verimlilikte, iş 

ortaklarımız ile ilişkilerimizde 

güvenilirliği sağlamak ve kamuoyunda 

sahip olduğumuz bu imajı korumak, ana 

hedefimizdir. 

Bu hedefe ulaşma yolunda; yönetimi 

üstlenmek ve pazarda lider olmak temel  

amacımızdır.

Our main aim is to always be the 

“best”; to ensure reliability in 

services and productivity, as 

well as inour relations with our business 

partners, all while maintaining our image 

in the public.

In our journey towards fulfilling this objective, 

we essentially aim to undertake management 

to become a leader in the market.

HEDEFLER VE 
İLKELER
OBJECTIVES AND PRINCIPLES



MADEN MINE

TURİZM TOURISM 
İNŞAAT CONSTRUCTION

LOJİSTİK LOGISTICS

YATIRIM FINANCE AND INVESTMENT

GIDA FOOD



Yıllık 20.000 ton rezervli Kömür Madeni.  Çorlu / TEKİRDAĞ  - Coal Mine with 20.000 tons of Annual Reserves Çorlu / TEKİRDAĞ



Yıllık 20.000 ton rezervli Kömür Madeni.  Çorlu / TEKİRDAĞ  - Coal Mine with 20.000 tons of Annual Reserves Çorlu / TEKİRDAĞ



TURİZM TOURISM

MADEN MINE

İNŞAAT CONSTRUCTION

LOJİSTİK LOGISTICS

YATIRIM FINANCE AND INVESTMENT

GIDA FOOD



METROPOLİTAN 
HOTELS ANKARA

2004 yılında hizmete açılan 5 yıldızlı 

Metropolitan Hotels Ankara; büyük  

alışveriş merkezlerine, resmi kurum 

ve kuruluşlara, siyasi parti merkezlerine 

çok yakın mesafede bulunmaktadır. 

Yerleşik konumu ve kusursuz hizmet anlayışı 

ile Ankara’da iş ve siyaset çevrelerinin ilk 

tercihleri arasındadır.

The five-star Metropolitan Hotels 

Ankara, which was put into service 

in the year 2004, is located in close 

proximity to large shopping centers, 

governmental institutions and organizations, 

as well as political party headquarters.

It is one of the first choices for the business and 

political circles of Ankara, thanks to its central 

location and flawless service mentality.

AES OTELCİLİK TURİZM VE TİC. A.Ş



METROPOLİTAN HOTELS ANKARA
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METROPOLİTAN HOTELS ANKARA



METROPOLİTAN 
HOTELS TAKSİM

Mimari ve şıklığın adresi 

Metropolitan Hotels Taksim, 

alışveriş, kültür ve iş hayatının 

kalbi olarak nitelendirilen, aynı zamanda 

eğlenceli ve hareketli gece yaşantısının 

da merkezi olan Taksim’de yer alıyor. 

İstanbul’un tarihi zenginliklerine yakınlığının 

yanı sıra, bütün merkezi mekanlara da kolay 

ve kısa ulaşım mesafesinde.

The Metropolitan Hotels Taksim,

an address of architecture and 

elegance, is located in Taksim, which 

is considered to be the heart of shopping, 

and cultural and business life, as well as 

the center of entertainment and a dynamic

night life. In addition to its proximity to the 

historical richness of Istanbul, it is also 

close to all central locations.



METROPOLİTAN HOTELS TAKSİM



METROPOLİTAN HOTELS TAKSİM



METROPOLİTAN HOTELS TAKSİM



METROPOLİTAN 
HOTELS BOSPHORUS

Yeni cazibe merkezi olan Kabataş 

semtinde denize yürüme mesafesinde 

şıklığın yeni adresi ile buluşacaksınız. Elegant style is awaiting you in the 

new attraction center Kabataş, within 

walking distance to the seaside.



METROPOLİTAN HOTELS BOSPHORUS



METROPOLİTAN HOTELS BOSPHORUS



METROPOLİTAN HOTELS BOSPHORUS



GIDA FOOD

TURİZM TOURISM 
İNŞAAT CONSTRUCTION

TURİZM TOURISM

LOJİSTİK LOGISTICS

YATIRIM FINANCE AND INVESTMENT





ANTALYA HALK EKMEK 
FABRİKASI
ANTALYA PUBLIC BREAD
PRODUCTION FACILITY

Akdeniz Bölgesi’nde, temiz, sağlıklı ve

hijyenik ürünler sunmak üzere Antalya’nın 

Aksu Bölgesi’nde kurulmuş olan Antalya 

Halk Ekmek Fabrikası bulunduğu bölgenin ekmek 

ihtiyacının günlük ekmek köy ve kepek ekmeğinde 

200 bin alit ve rondo hattında ise spesiyal ürün 

gruplarında 400 bin ekmek- üretim kapasitesine 

sahiptir.

Antalya Halk Ekmek Fabrikası, which was

established in the Aksu region of Antalya

in order to provide clean, healthy and

hygienic products in the Mediterranean Region, has

a capacity of 200 thousand alities in the daily bread

village and bran bread and 400 thousand bread in

special product groups in the rondo line. production

capacity.



ANTALYA HALK EKMEK FABRİKASI / ANTALYA PUBLIC BREAD PRODUCTION FACILITY
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Ekmeğim Fırın Cafe, 2013 yılında 

Antalya’da faaliyete geçmiştir. Ürün 

çeşitliliği ve kaliteli hizmet anlayışı 

ile Antalya halkına hizmet etmektedir.

Mağaza konseptimiz, mahalle fırıncılığı 

kavramının içinde barındırdığı tazeliği, 

mahalle ortamının sıcaklığını ve güler 

yüzünü, yüksek standartlarda ürün ve 

servisi ile Akdeniz bölgesinde franchising 

sistemi ile müşterilerine sunmaktadır.

EKMEĞİM 
FIRIN CAFE

Ekmeğim Fırın Café started to operate 

in Antalya in 2013. It has been 

delivering high quality of service to 

the people living in Antalya  with its wide 

product range. . Our store offers the inherent 

freshness of the true neighborhood bakeries 

in a warm and friendly atmosphere with its 

high-standard products and services to its 

customer through the franchising system in 

Mediterranean Region.

EKMEĞİM BAKERY - CAFE



EKMEĞİM FIRIN - CAFE / EKMEĞİM BAKERY CAFE



LOJİSTİK LOGISTICS

MADEN MINE

TURİZM TOURISM

GIDA FOOD

İNŞAAT CONSTRUCTION

YATIRIM FINANCE AND INVESTMENT





NÜKTE 
OTOMOTİV

1962 yılında Konya Selçuklu bölgesinde ticari 

hayatına başlayan Nükte Otomotiv Gıda Petrol 

Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi uzun yıllar 

sektörden kazandığı tecrübe ve birikim ile 1998 yılında 

kurumsallaşma çalışmalarına başlayarak Konya Fevzi 

Çakmak mahallesindeki yeni yerinde Nükte Otomotiv Gıda 

Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ismi ile siz 

değerli müşterilerimize hizmet vermeye başlamıştır. 

2015 yılında hizmet kalitesini artırmak adına 32.000 m2 lik 

garajı, tam donanımlı kademesi, kasko ve trafik hizmetleri 

ve satış sonrası hizmetleriyle sektörün öncü isimleri 

arasında yer almıştır.

Nükte Otomotiv, ticari araç grubunda sıfır ve ikinci el araç 

alım-satım ve takas hizmetlerini Türkyie genelinde yaygın 

dağıtım ağı ile gerçekleştirmektedir. 

Ülkemizi 500 Milyar Dolar ihracat hedefine ulaştıracak 

sektörlerden en önemlisi bizimde bir parçası olduğumuz 

lojistik ve nakliye sektörüdür. Yaptığımız piyasa 

araştırmaları sonucunda parçası olduğumuz sektör, 

ülkemizin 2023 vizyonu doğrultusunda, önümüzdeki yıllarda 

katlanarak büyüyecek olduğu görülmektedir. 

Nükte Otomotiv food oil products industry and trade 

incorporated company started its commercial 

life in Konya Selcuk region in 1962 and started its 

institutionalization studies in 1998 with the experience 

gained from the sector for many years and started to serve 

our valuable customers with the name of Nükte Otomotiv 

food oil products industry and trade incorporated in the 

new place in Konya Fevzi Çakmak 

In 2015, in order to increase the quality of service, the 

32.000 m2 garage, fully equipped stage, Kasko and traffic 

services and after-sales services were among the leading 

names of the sector.

Nükte Otomotiv carries out zero and second hand vehicle 

trading and clearing services in the Commercial Vehicle 

Group with its widespread distribution network across 

Turkiye. 

The most important sector that will reach the export target 

of 500 billion dollars in our country is the logistics and 

transportation sector, which we are a part of. As a result of 

our market research, it is seen that the sector that we are 

part of will grow exponentially in the coming years in line 

with the 2023 vision of our country.

NUKTE AUTOMOTIVE
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AKTİF LOJİSTİK

Aktif Lojistik, alanında dünyanın 

sayılı tesislerinden olan Ankara 

Halk Ekmek Fabrikası’nın ürettiği 

günlük 1.200.000 adet çeşitli ürünlerin satış, 

pazarlama, lojistik, tahsilat ve satış sonrası 

hizmetlerini 1994 yılının Mart ayından beri 

gerçekleştirmektedir. Üretilen ürünleri 

kentin 650 ayrı satış noktasına ulaştırarak 

aylık 15.600.000 TL tahsilatını yapmaktadır. 

Aktif Lojistik Bursa, İstanbul, Kırşehir ve 

Antlaya illerinde de benzer organizasyonları 

üstlenmiş ve başarı ile tamamlamıştır.

Aktif Logistics has been furnishing 

sales, marketing, logistics, 

collection, and after-sales services 

since March 1994 for 1.200.000 varieties of 

products that are produced by the Ankara 

Public Bread Company, one of the most 

prominent facilities worldwide in its field. 

It delivers the produced products to 650 

separate selling points of the city and 

collects 15.600.000 TL per month. Aktif 

Logistics has undertaken similar projects 

in the provinces of Bursa, Istanbul, Kırsehir 

and Antalya completed them successfully, 

as well.

AKTİF LOGISTICS





ANNTALYA HALK EKMEK - AKTİF LOJİSTİK / AKTİF LOGISTICS



BURSA HALK EKMEK / BURSA PABLIC BREAD
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İSTANBUL HALK EKMEK / ISTANBUL PABLIC BREAD



ANKARA HALK EKMEK / ANKARA PABLIC BREAD



İNŞAAT CONSTRUCTION

MADEN MINE

TURİZM TOURISM

GIDA FOOD

LOJİSTİK LOGISTICS

YATIRIM FINANCE AND INVESTMENT





AKTİF İNŞAAT

Aktif Group temel faaliyet alanı 

olan inşaat sektöründe, kurulduğu 

tarihten bugüne çeşitli alanlarda 

yaptığı projelerini başarıyla ve öngörülen 

zamanda tamamlamıştır. 

Üst yapı, alt yapı, toplu konut, özel villa, 

iş merkezi, otel, sanayi tesisi ve fabrika 

inşaatlarının yanında akıllı bina tasarımları, 

Aktif İnşaat’ın  uzmanlaştığı alanlardır.

Çevre düzenlemeleri, pis su kanalları ve 

kanalizasyon gibi alt yapı inşaatları, sanayi 

tesisleri, toplu konut, özel villa, iş merkezi 

ve akıllı bina tasarımları da Aktif İnşaat’ın 

uzmanlaştığı alanlar arasındadır.

The Aktif Group has completed all 

projects that it has implemented 

successfully and in a timely manner 

in the construction sector and in various 

fields since the day it was established. 

Aktif Construction is specialized in 

superstructure, infrastructure, collective 

housing, special villas, business centers, hotels, 

industrial facilities, and factory construction, as 

well as smart building designs.

Aktif Construction will soon complete the 

new group headquarters building which 

is designed to be the perfect working 

environment induding the social facilities 

like a cafeteria, restaurant and a sports 

center.

AKTİF CONSTRUCTION
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CENTRAL RESIDENCES



CENTRAL RESIDENCES



Metropolitan
Bosphorus

Central 
Residences

Metropolitan
BosphorusCentral 

Residences

METROPOLİTAN HOTELS BOSPHORUS



ALTYAPI İNŞAATI (İSTANBUL) / INFRASTRUCTURE WORK (İSTANBUL)



YOL ve ALTYAPI İNŞAATI (ŞİŞLİ FERİKÖY PERPA YOLU)  / CROSS-ROADS CONSTRUCTION (ŞİŞLİ FERİKÖY)



ALTYAPI VE YOL İNŞAATI / INFRASTRUCTURE AND ROAD CONSTRUCTION
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ANKARA KONUT İNŞAATI / ANKARA HOUSING CONSTRUCTION
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ASFALT ÇALIŞMALARI / İSTANBUL - ASPHALT STUDIES / ISTANBUL



METROPOLİTAN HOTELS BOSPHORUS
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METROPOLİTAN HOTELS TAKSİM



BALGAT İŞ MERKEZİ / BUSINESS OFFICES



VİLLA İNŞAATLARI (GÖLBAŞI) / VILLA CONSTRUCTION (GÖLBAŞI)
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KURFALI DERE ISLAH İNŞAATI  İSTANBUL  / KURFALI DERE HOSPITAL CONSTRUCTION ISTANBUL
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AKTİF GROUP MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE



AKTİF İNŞ. TAŞ. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş

Kızılırmak Mahallesi 1450 Sokak B Blok

No:1 Kat 17 D:80 Ankara Ticaret Merkezi

Çukurambar - Çankaya / ANKARA

Tel: 0312 284 3132 • Faks: 0312 284 5200

www.aktifgroup.com.tr

AKTİF İNŞ. TAŞ. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş

Şube: Macun Mahallesi Anadolu Bulvarı 

No:13  06386 

Gimat - ANKARA

www.aktifinsaat.com.tr

AKTİF MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş

Kızılırmak Mahallesi 1450 Sokak B Blok

No:1 Kat 17 D:78 Ankara Ticaret Merkezi

Çukurambar - Çankaya / ANKARA

Tel: 0312 284 3132 • Faks: 0312 284 5200

www.aktifmotorluaraclar.com

AKTİF ANTALYA HALK EKMEK ORTAK GiRİŞİM

Merkez: Meydan Kavağı Mah. 1599 Sokak No:6 

07100 Muratpaşa - ANTALYA

Tel 0242 311 3010 • Faks 0242 311 9011

Şube: Öğretmenevleri Mah. Öğretmenler Cad.

Duriye Abay Apt. No: 7 B / 1 Konyaaltı / ANTALYA

AES OTELCİLİK TURİZM VE TİC. A.Ş

Oğuzlar Mahallesi 1377. Sokak No:28 

06520 Balgat - Çankaya -  ANKARA

Tel 0312 295 4545(pbx) • Faks 0312 284 4242

www.metropolitanhotels.com.tr

AKTİF İNŞ. TAŞ. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş

Şube: Kocatepe Mah. Taksim Dolapdere Cad.

No:91-92 Taksim - Beyoğlu / İSTANBUL

Tel 0212 313 4242 • Faks 0212 313 4200

www.metropolitanhotels.com.tr

ALİZA TURİZM VE TİC. A.Ş

Şube: Pürtelaş Hasan Efendi Mah. 

Meclis-i Mebusan Cad. Çbs İş Hanı No:47 

Fındıklı - Beyoğlu / İSTANBUL

Tel: 0212 334 3232 • Faks: 0212 334 3200

www.metropolitanhotels.com.tr

MİRAN YAT. MAD. GIDA TUR. İNŞ. GAYRİMENKUL A.Ş

Kızılırmak Mahallesi 1450 Sokak B Blok

No:1 Kat 17 D:78 Ankara Ticaret Merkezi

Çukurambar - Çankaya / ANKARA

Tel: 0312 284 3132 • Faks: 0312 284 5200

www.miranyatirim.com

Mirsav Ulusal Savunma Teknolojileri Danışmanlık 

Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kızılırmak Mah. 1450 Sokak No:1 ATM İş Merkezi 

B Blok Kat 17 D:79  Çukurambar / ANKARA  

T  0312 284 3132   F  0312 284 5200

Ticari Sicil No: 404 195  Başkent V.D.:127 039 7313

Mersis No: 0127 0397 3130 0017

www.mirsav.com



Kızılırmak Mahallesi 1450 Sokak B Blok No: 1 Kat 17 
Ankara Ticaret Merkezi  Çukurambar - Ankara

Tel  0312 284 3132     Faks  0312 284 5200
www.aktifgroup.com.tr


