BABİL CARGO

IRAK BİZİMLE YAKIN

MERKEZ
Gençtürk Caddesi No:58/A
Laleli/Fatih/İstanbul
t: +90 212 527 64 61/62
t: +90 212 511 06 69/70
f: +90 212 527 16 60
m: +90 532 384 63 65

MAL TESLİM VE FATURA
İkitelli Osb Eski Turgut Özal Cad.
No:42/A Başakşehir/İstanbul
İkitelli VD -1280477579
t: +90 212 671 43 47/48
t: +90 212 549 80 47
m: +90 532 113 28 91
m: +90 532 113 28 92

IRAQ
100m st. Family Mall Road
Opposite Sheikh Ahmed
Cemetery Erbil/Irak
m: +9647502146084
m: +9647502118985
Bağdat
m: +9647502163735
m: +9647503014836

Hakkımızda/About us
BABİL ULUSLAR ARASI TİCARET VE TAŞIMACILIK A.Ş
KARANFİL CARGO, ASSET GRUP, VOLATILE ENERGY ortaklığında 2017 yılında İstanbul ve Irak’ta ki şubeleri ile hizmet
vermeye başlamıştır. Tecrübesi güveni ve üstün hizmet anlayışı ile Irak’ın Erbil, Kerkük, Süleymaniye, Zaho, Dohok
illerinde karayolu ve uçak kargo hizmeti vermektedir.
Başta Avrupa olmak üzere dünyanın her noktasına transit işlem yapmaktadır.

BABIL INTERNATIONAL TRADE AND TRANSPORTATION INC.
Has established and start to serve in Istanbul and Iraq branches in cooperation of the companies KARANFİL CARGO &
ASSET GROUP & VOLATILE ENERGY on 2017. We are now providing road transport and air cargo service with experience
and superior service understanding in the cities of Erbil, Kirkuk, Sulaymaniyah, Zakho and Duhok in Iraq. We are providing
transit operations mainly Europe and all over the world.

VİZYONUMUZ
BABİL CARGO müşteri memnuniyetini, sürekli gelişmeyi, kaliteyi, ekip çalışmasını, sosyal sorumluluğu, profesyonel
yönetim anlayışını, teknolojik gelişmelere uygunluğu ve paylaşımı esas alan bir anlayışla sektöründe lider bir kuruluş
olmayı kendine "VİZYON"edinmiştir.

OUR VISION
BABİL CARGO has its objectives based on customer satisfaction, continuous development, quality, team work, social
responsibility, professional management, conformity with technological developments and sharing basis as its vision to
become an established leader in this sector.

MİSYONUMUZ
BABİL CARGO belirlemiş olduğumuz bu vizyon çerçevesinde müşterilerimize, çalışanlarımıza, ülkemize kaynak ve
değer yaratan örnek bir kuruluş olmayı kendimize "MİSYON" edinmiştir.

OUR MISSION
BABİL CARGO has established itself around the vision to be an exemplary organization that creates resources and values
for the customers, employees and the country, in essence creating our mission.

Babil Hava Kargo,

Dünya’nın her yerine hızlı ve güvenilir
şekilde hava kargo taşımacılığı yapmaktadır.
Acentemiz müşterilerimizin taleplerine
bağlı olarak gönderilerin gümrükleme
hizmetini, parsiyel yada komple eşya
taşıma işlemlerini garantili ve sigortalı
olarak sağlamaktadır.

Babil Air Cargo,

Carries air cargo quickly and reliably throughout the world. Our agency guarantees the
customs clearance services of the air
shipments and the transportation of goods in
our partial or complete goods handling
operations depending on the demands of our
customers.

www.babilcargo.com

Babil Karayolu Kargo,

Güçlü acentelerimiz, müşteri memnuniyetini benimseyen uzman ekibimiz ve
müşteri odaklı çözümlerimiz ile hız ve
servis kalitesi bakımından Türkiye’nin ve
Dünyanın her noktasına kusursuz bir
karayolu taşımacılığı hizmeti sunmaktadır.

Babil Road Cargo,

Provide a perfect road transport service to
every corner of Turkey and all over the World
with strong agents, an expert team with
customer satisfaction. We have customer
focused solutions in terms of speed and
service quality.

Babil Deniz Kargo,

Denizyolu taşımacılığında sahip olduğu
geniş acente ağı, farklı ekipman çeşitleri ve
uzman kadrosu ile ürünlerinizi istediğiniz
herhangi bir yere, en ekonomik, en hızlı ve
en kolay şekilde ulaştırmaktadır.

Babil Sea Cargo,

Deliver your products to anywhere with its
wide network of agencies, a wide range of
equipment’s and expert team, most economically, and in the fastest and easiest way.

www.karanﬁlcargo.com

www.assetgrup.com.tr

www.volatilenergy.com

İŞ ORTAKLARIMIZ / OUR PARTNERS
Libya’da 30 yıllık tecrübesiyle Danış Groub’un eski yöneticilerinden Murtaza Karanﬁl lojistik
sektörüne uzun yıllar hizmet ve destek vererek 2016 yılında Karanﬁl Cargo’yu faliyete
geçirmiştir. Deneyimli ekibi ve sunmuş olduğu hizmet kalitesiyle Orta Doğu bölgelerinde
denizyolu, ve havayolu taşımacılığı alanlarında hızlı, güvenli, ekonomik taşımacılık çözümleri
üretmektedir.
Mr. Murtaza Karanﬁl one of the former executive of Danış Group who has provided the service
and support to the logistics sector for many years, has established Karanﬁl Cargo in 2016 with
his 30 years of experience in Libya. The company has in the Middle East along with an experienced team and the quality of service it oﬀers produced a fast, safe and economical transportation solution in the sea and airway routes.
2003 yılında aile şirketi olarak, 4 kişilik bir ekiple, müşterilerinin önemli bir değeri olma ve
onlara değer katma hedeﬁyle hayata geçirilen ASSET Gümrük Müşavirliği geldiği noktada;
merkezi İstanbul dışında, Mersin ve Bursa Bölge Müdürlükleri, işlem sayısının yüksek olduğu
ana gümrüklerdeki irtibat oﬁsleriyle müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda tüm Türkiye’de
hizmet desteği sağlayan dev bir network oluşturmuştur.
As a family company in 2003, with a team of 4 people, the ASSET Customs Consultancy was
established and brought forward with the aim to serve our customers with being and adding
important value to them; our headquarters located in Istanbul, with Mersin and Bursa Regional Oﬃces we have established a gigantic network that provides service support throughout
Turkey in line with the needs of customers with liaison oﬃces in the main customs where the
number of transactions is high and in demand.
Volatile Enerji 2014 te Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir şirketin ortaklığında, petrol ticareti
ve kimyasal madde sağlayıcısı olarak Erbil'de kurulmuştur. Dubai ve Erbildeki oﬁslerimizle
müşterilerimizin isteklerine uygun hizmetler sunuyoruz. Hedeﬁmiz global petrol ticaretinde
dünya markası olarak müşterilerimizin beklenti ve standartlarını karşılamaktır.
Volatile Energy is a petroleum trading, performance chemical supplier and consulting company that was founded 2014 in Erbil, KRG/Iraq by the joint venture of a group of individuals
based locally and in United Arab Emirates. With oﬃces in Erbil and Dubai our team oﬀers a
full range of services tailored to meet the needs of its partners and clients. Our aim is to be a
world-class global petroleum trading company that exceeds our clients expectations and
standards.

info@babilcargo.com

+90 532 384 63 65/Viber/Whatsapp

www.babilcargo.com

/babilcargo

