
 

 

M 
ehmet Bey kendinizi biraz tanıtır 
mısınız? 
Hızlı düşünen, yaptığı işi çok se-

ven ve titiz biriyim.  Her işin çok çabuk yapıl-
masını isterim.  İş ve özel hayatımda düzene 
önem veririm. Akıllı ve zeki biri olduğuma ina-
nıyorum. Bilmediğim bir işi üç ay içerisinde 
öğrenip o işi yapabilecek yeteneğe sahibim.     
Güzel yerlerde yemek yemeğe ve konaklama-
ya özen gösteririm. Seyahat etmekten hoşla-
nan, yeni yerleri keşfetmek isteyen araştırma-
cı bir ruha sahibim. Güzel giyinip, iyi arabaya 
binmeyi severim. (Arabada tercihim 
Mercedes’tir).  
İş hayatına nasıl adım attınız? 
 Lisedeyken otomotiv sektöründe çalışan ba-
bamın yanında iş hayatına atıldım. İşi öğren-
dikten sonra, 19 yaşında kullandığım arabamı 
satarak aktif olarak ticarete başladım.   

Aktif Group’un kuruluş hikayesini anlatır mı-
sınız? 
Askerden sonra otomotiv sektörü ile ilgili An-
kara Kazım Karbekir Caddesi’nde bir dükkan 
kiralayarak çalışmaya başladım. Daha sonra 
Mehmet Camızcı Bey ile iş ortaklığımız ger-
çekleşti ve bir şirket kurmaya karar verdik. 
Böylece 1989 yılında Aktif Group’un temelle-
rini attık. Aktif ismini kendimle özdeşleştirdi-
ğim için firmamızın ismini de Aktif koydum.   
2007 yılında Aktif Group’ta kurumsallaşma 
faaliyetlerine başladınız.  Yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verir misiniz? 
Şirketimizin büyümesi ve çalışanlarımızın so-
rumluluklarının bilincinde olup, kararlarını 
kendilerinin vermesini sağlayacak zeminin 
kurumsallaşma olduğunu düşünerek böyle bir 
çalışma içerisine girdik.  Kurumsallaşma adına 
ilk adımı İstanbul’da faaliyet gösteren 
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NMT Danışmanlık ile anlaşarak geçen yıl attık. 
NMT ile yapılan çalışmaların başında çalışan-
larımızın performansları ölçülüp, iş kapasite-
leri değerlendirilerek yetersiz bulunanların iş 
akitleri feshedildi. Bu-
nunla beraber vizyonu-
muza uygun kişiler de 
bünyemize katıldı. Ku-
rumsallaşma sürecinde 
çalışanlarımız dönem 
dönem NMT Danışman-
lık tarafından eğitimler 
de almakta.       
Gelecek için Aktif Grup-
’u nerede görüyorsu-
nuz? Aktif Group  için 
hedefleriniz nelerdir? 
Aktif Group’u başarılı 
işlere imza atmaya de-
vam eden ve adından 
şimdi olduğu gibi gele-
cekte de söz ettiren bir 
firma olarak görüyorum. 
  
Öncelikli hedeflerimiz 
arasında,    
-Turizm ve otelcilikle ilgi-
li Ankara’nın ardından 
İstanbul, İzmir ve kıyı 
şeritlerinde de yeni otel-
ler açarak Türk Turizmi’-
ne katkıda bulunmak 
var. 
-Lojistik hizmetimizi bü-
yütmek amacıyla filomu-
za yeni araçlar katarak 
alanında uzman perso-
nellerle hizmet kalitemi-
zi daha da yükseklere taşımayı hedefliyoruz.  
-Diğer sektörlerde olduğu gibi akaryakıt sek-
töründe de adından söz ettiren, kaliteli hiz-
met anlayışını benimseyen bir firma olmak 
için arge çalışmalarımız hızla devam etmekte.    
- Antalya’da en son teknolojiler kullanılarak 
inşa edilen Antalya Halk Ekmek Fabrikası gibi 

kaliteli, sağlıklı ve ekonomik ekmeği üreten 
fabrikaları diğer illerde de açmak da hedefle-
rimiz arasında. 
 İş hayatınızda sizi çok etkileyen ve bugünle-

re gelmenizi sağlayan 
ilkeleriniz nelerdir?   
İlkelerim; disiplinli ve 
çok çalışmak, bir iş ya-
parken karşı tarafın mut-
laka beğenmesi gerekir 
diye düşünüp en iyisini 
yapmak ve sevdiğim işle-
ri yapmak. 
Bu yolda hayatınıza ve 
kariyerinize damgasını 
vuran bir anınızı bize 
anlatır mısınız? 
Bununla ilgili çok ilginç 
ve hayatıma yön katan 
bir anım oldu.  
‘’İnşaat sektöründe ilk 
yıllarım. Keçiören’de bir 
inşaat yapıyoruz ve be-
nim  İnşaatla ilgili hak 
ediş, proje ve metrajlara 
ilişkin hiçbir fikrim yok. 
Bir baş mühendisimiz 
vardı. Şantiyede mühen-
disin işine müdahale 
ederek işin kötü olduğu-
nu söyledim. O da 
bana’’çok iyi biliyorsan 
sen kendin yap’’dedi.  
Bunun üzerine işi öğren-
mek için çok çalıştım. İşe 
iki mühendis daha alarak 
onlarla beraber işin tüm 
ince ayrıntılarını gece 

gündüz çalışarak kısa sürede öğrendim. Baş 
mühendis daha sonra işleri nasıl yapacağını 
bana sormaya başladı. Ve onunla beraber 
uzun süre çalıştık. Ancak bu süreçte daha ön-
ce yaşamış olduğumuz bu durumu hiç günde-
me getirmedim. Daha sonra kendisi söylediği 
sözden ötürü  benden özür diledi.’’ 
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 Şu anda Aktif Group Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı olmasaydınız hangi mesleği yap-
mak isterdiniz? 
Satış ve pazarlama ile uğraşmak isterdim. 
Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsu-
nuz, hobilerinizden bahseder misiniz? 
Çok fazla boş zamanım olduğunu söyleye-
mem. Ancak fırsat buldukça  arkadaşlarımla 
buluşup, onlarla vakit geçirmekten hoşlanı-
rım. Kitap okuyup, tartışma programlarını iz-
lemeye çalışıyorum. Tavla oynamayı severim 
ve tavlada da iddialıyım.   
Sporla ilgileniyor musunuz? Hangi spor dal-
larıyla ilgileniyorsunuz?  
Yürüyüş  yapıp, yüzmeye gidiyorum.  
Çalışanlarınıza kariyer hedeflerinde neler 
tavsiye edersiniz? 
Disiplinli ve düzenli olmalarını, ajanda tutma-
larını, mesaisine dikkat etmelerini, yaptıkları 
işin en iyisini yapmalarını, bilmedikleri bir işi 
yaparken bir bilene danışmalarını, işleriyle 
ilgili gelişmeleri takip edip vizyonlarını geliş-
tirmelerini, güzel giyinmelerini ve güzel ko-
nuşmalarını tavsiye ederim.  

Mehmet Nükte kimdir? 
 

27 Mayıs 1961’de Konya’da 

doğmuştur. İlk, orta ve lise 

öğrenimini Konya’da  

tamamlamıştır. 1989 yılın-

da Ankara’ya yerleşerek ti-

caret hayatına başlamıştır. 

Aynı yıl içerisinde Aktif 

Motorlu Araçlar AŞ’yi kura-

rak Aktif Group’un temelle-

rini atmıştır. Evli ve 4 çocuk 

babasıdır.  

“En büyük hobilerimden biri de iş  
seyahatlerimdeki yorgunluğumu  
atmak için  yöreye özgün en kıymetli 
tespihleri araştırıp satın almak.  
Böylece büyük ve değerli tespih  
koleksiyonuna sahibim.” 
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