Mavi Beyaz Akaryakıt A.S.
Ticari ve Endüstriyel ürünlerde

Ş irketimiz,

yüksek satı

akaryakıt

performansı ile

OPET Petrolcülük A.

sektöründe 2008 yılından bu
yana Opet Petrolcülük A.

ş

bünyesinde en ön sıralarda yer

Ş 'nin

alan

bayisi olup hem ticari hem de

ş irketimiz

Türkiye’nin her

noktasındaki mü

perakende sektöründe hizmet

Ankara,

anlamında en iyi

45

ş ekilde

hizmet

vermektedir. Yıllar itibari ile

İ stanbul,

yükselen satı

Giresun, Bodrum, Marmaris ve
Milas’ta olmak üzere

ş terilerine

araçlık filosu ile kalite ve güven

vermektedir.

Ş irketimizin

Ş.

ş

grafi

ğ i ş irketimize

duyulan güvenin en güzel

aktif

örne

ğ idir.

dokuz adet akaryakıt
istasyonu bulunmaktadır. Hali
hazırda 4 adet Ankara'da, 2
adet Mu

ğ la/Ören

bölgesinde

olmak üzere Opet markası ile
in

ş aatı

devam eden akaryakıt

istasyonları bulunmakta olup
2018 yılı sonuna kadar

Ş irketimiz,

Bize Ulaşın

vizyonu ve misyonu

çerçevesinde mü

ş terilerimizin

ihtiyaçlarına ve beklentilerine
hızlı ve kaliteli hizmetler
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faaliyete geçmesi

Tel: 0312 397 8088

hedeflenmektedir.

Fax: 0312 397 8087

sunmaktadır. Sorumluluk
duygusu, mü
felsefesi ile

ş teri memnuniyeti
ş irketimiz ve tüm

ş anlarımız Opet Petrolcülük
A. Ş . ve di ğ er yerel kurumlar

çalı

tarafından sürekli ödüle layık
görülmektedir.

Demir Köse İnşaat A.S.
Ş irketimiz

madencilik alanında

yurt içi ve yurt dı

ş ında

faaliyet

Demir Köse

göstermek amacı ile

en

son 01.02.2017 tarihinde

İ brahim
ve A ş kın DEM İ R ortaklı ğ ı
ile kurulmu ş tur.

15.02.2012 tarihinde
KÖSE

İnşaat

Votorantim Çimento Sanayi
Ticaret A.
Ocak

Ş.

Lalahan Kalker

İşletmesi (İstihraç,

delme ve patlatma) ,

Ş irketimiz

ilk i

ş

patlatılmı

deneyimine

tesisine nakli, kırma eleme

(Azerbaijan International
Mineral Resources Operating

ş irketi

ile

Bize Ulaşın

Azerbaycan Gence’de bulunan
altın madeni sahasında
madencilik ve toprak i
ba

ş lamı ş tır.

ş leri

malzemenin

yüklenip kırma eleme

2012 yılında AIMROC

Company Ltd.)

ş

elenmesi

olup 30.06.2017 tarihine
kadar 451.150,65 ton üretim

Mehmet Akif Ersoy Mah.
ile

şlenerek kırılıp
işine başlamış

tesisinde i
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gerçekle

ştirmiştir.

Mavi Beyaz Madencilik Ltd. Sti.
2010 yılında Eko

İ n ş aat

Ş . ve
İ n ş aat

Ticaret A.
Mühendislik

Mavi

Beyaz

Madencilik

İnşaat Taahhüt
Turizm Ltd. Şti. 2009
yılında Aşkın DEMİR

tarafından
ve

in

şaat

altyapı

İ stanbul

Ş ti.
ği

Atatürk Havalimanı

İ stanbul Ayaza ğ a mevkiinde
ta ş oca ğ ı i ş letmesi
faaliyetinde bulunarak, proje

faaliyetleri

kapsamında

üzere

ştur.

ş

pist uzatılması projesinde;

sektöründe

kurulmu

Turizm Dı

firmalarının yapımını üstlendi

madencilik

göstermek

Duygu

Ticaret Sanayi Ltd.

Nakliye

ve

Bize Ulaşın

800.000 ton

dolgu ve 460.000 ton agrega
malzemesinin üretimi ve
nakliyesini

5 ay gibi kısa bir

ş arı ile
sonuçlandırmı ş tır.

süre zarfında ba
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