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Urcu Grup olarak, farklı coğrafyalarda ve sektörlerde iş yapan
firmalarımız ile inşaat, petrol ve gaz sahası hizmetleri, arıtma
atık su yönetimi ve geri dönüşüm, ahşap uygulamaları ve iç dizayn,
tarım, uluslararası ticaret, havacılık ve teknoloji alanlarında
faaliyet göstermekteyiz. Bilgi, tecrübe ve global iletişim gücümüzü
tüm müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve çalışanlarımızı mutlu etmek
için kullanıyoruz.
HAKKIMIZDA
Uzun yıllar boyunca, birçok farklı alanda önemli işlere imza atan, her biri uzman ve deneyimli profesyonel
kadromuz 2010 yılında Urcu Grup çatısı altında bir araya geldi.
Hemen sonrasında, Irak, Pakistan, İran, Cezayir ve Afganistan gibi zor coğrafyalara yöneldik. İnşaat,
petrol ve gaz saha hizmetleri ve iç dizayn alanlarında çok başarılı projeler gerçekleştirdik. Bulunduğumuz
coğrafyalara değer kattık; büyüdük ve iş alanlarımızı genişlettik.
Devamında, sahip olduğumuz birikimi ve global iletişim gücümüzü, altyapımızla birleştirip “Türkiye’den
dünyanın her köşesine açılan bir kurum olma” kararını aldık. Başta Ortadoğu olmak üzere dünyadaki birçok
coğrafyaya fark yarattığımız hizmetleri götürmeye başladık. Bu doğrultuda gittikçe büyüyen kurumsal ve
organize yapımızla, var olan yatırımlarımızı geliştirdik, yeni yatırımlar yaptık. Urcu Grup bünyesine yeni
şirketler kattık.
Günümüzde, inşaat, petrol ve gaz sahası hizmetleri, arıtma atık su yönetimi ve geri dönüşüm, ahşap
uygulamaları ve iç dizayn, tarım, uluslararası ticaret, havacılık ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteriyoruz;
müşterilerimize esnek ve yaratıcı çözümler sunuyoruz.
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As Urcu Group, we have operations in a variety of sectors and
geographies across the world. Our business operations implicate the
following major business lines; construction, oil & gas services,
water treatment and recycling, wood applications and interior design,
agriculture, international trade, aviation and technology. We use our
collective knowledge, experience and global network to make our
customers, suppliers and employees pleasant.
OUR STORY
Our experienced professionals, who had achieved many successes in different business areas, came together
and established a team in 2010, under the roof of Urcu Group.
Our operations grew towards challenging countries such as Iraq, Pakistan, Iran, Algeria and Afghanistan.
We accomplished very essential projects in fields of construction, oil and gas services and interior design.
We added value to those particular geographic areas; we flourished and expanded our business fields.
In the ensuing years, we decided to combine our knowledge, experience and global network with our
infrastructure and to become ‘The Corporation expanding every corner of the world from Turkey’.
We started delivering our distinctive services worldwide, mainly to the Middle East. Accordingly,
we developed our existing investments, we realized new ones with our corporate structure. New
companies incorporated into Urcu Group.
Nowadays, Urcu Group’s business units are; construction, oil & gas services, water treatment and
recycling, wood applications and interior design, agriculture, international trade, aviation and technology.
We offer our customers creative and flexible solutions.
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DEĞERLERİMİZ
•

Müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve çalışanlarımızı mutlu ederek kazanıyoruz.

•

Bilgi birikimimiz, iş tecrübemiz, global iletişim gücümüz ve kuvvetli bir insan kaynağımız var.

•

Hıza, kurumsal enerjiye, esnek ve yaratıcı çözümlere inanıyoruz.

•

İş yaptığımız tüm ülke ve bölgelere artı değerler katmaya çalışıyoruz.

BİZ KİMİZ?
Alanlarında tecrübe sahibi, iyi donanımlı, her şeyden önce iyi insanlardan oluşan; varlığını dünya markası
olarak sürdürmeyi ilke edinmiş, dinamik ve iş bitirici bir ekibiz. Tüm profesyonel birikimimizi tek bir amaç
için değerlendiriyoruz. Müşteriyi memnun etmek... Çünkü müşteriyi mutlu etmek, kurumsal başarımızın en
önemli unsuru.

HEDEFLERİMİZ
•

Hizmetlerimizle değer kattığımız ülke, bölge ve sektör sayısını artırmak.

•

Saygınlığımızı, iş ahlakımızı, üstlendiğimiz projelerdeki topladığımız takdirleri her zaman, her yeni projede
tekrar kazanmak.

•

Müşteri ve tedarikçilerimizin mutluluğunu, ortaklarımızın güvenini, çalışanlarımızın gruba bağlılıklarını her
daim sıcak tutmak.

•

Çalıştığımız tüm coğrafyalarda bölgenin en saygın ve başarılı şirketler gruplarından biri olarak anılmak.
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OUR VALUES
•

We gain by making our customers, suppliers and employees pleased.

•

We have knowledge, experience, global network and strong human resources.

•

We believe in corporate energy, swiftness, flexible and creative solutions.

•

We aim to add value to all the regions and countries that we are working with.

WHO ARE WE?
We are a dynamic team consisting of professionals, having strong backgrounds and deep experience in their
own fields. We are all working with the perspective of a worldwide brand. We utilize our steady experience
on one main purpose which is making our customers satisfied. Because this is the main reason for our
corporate success.

OUR TARGETS
•

Increasing the number of services, regions, sectors and countries that we contribute.

•

Gaining the reputation and the appreciation in every single project that we undertake over and over again.

•

Always keeping our customers and suppliers pleased, being reliable for our business partners and feeling
the loyalty of our employees.

•

To be recognized as, one of the most prestigious and successful company groups of all the regions that we
work in.

FAALİYET ALANLARIMIZ
OUR SERVICES

• İNŞAAT
• PETROL VE GAZ SAHASI HİZMETLERİ
• ARITMA ATIK SU YÖNETİMİ VE GERİ
DÖNÜŞÜM
• AHŞAP UYGULAMALARI VE İÇ DİZAYN
• TARIM
• ULUSLARARASI TİCARET
• HAVACILIK
• TEKNOLOJİ
•
•
•
•
•
•
•
•

CONSTRUCTION
OIL AND GAS SERVICES
WATER TREATMENT AND RECYCLING
WOOD APPLICATION AND INTERIOR DESIGN
AGRICULTURE
INTERNATIONAL TRADE
AVIATION
TECHNOLOGY
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İNŞAAT
Sizin için saygın bir dünya kuruyoruz. Hızlı, esnek ve yenilikçi hizmetimizle kendimizi ayrıştırıyoruz.

•

Altyapı, ulaştırma, sosyal ve endüstriyel tesis projelerinde ulusal ve uluslararası taahhüt işleri

•

Konut, otel, okul, hastane, havaalanı vb. büyük ölçekli inşaat ve yatırım projeleri

•

Çok özel, butik inşaat işlerinin yakın ilgi ve titizlikle yerine getirilmesi

CONSTRUCTION
We create a reputable world for you. We differentiate ourselves with our fast, flexible and creative
services.

•

Infrastructure, transportation, social and industrial facility projects with national and international
contracting

•

Construction and investment projects in housing, hotel, school, hospital, airport etc.

•

Special and boutique construction jobs
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PETROL VE GAZ SAHASI HİZMETLERİ
Petrol ve gaz sahalarında, uzman ekibimizle, destek saha servis hizmetleri sağlıyoruz.

•

Uygulama projeleri geliştirilmesi; petrol ve gaz boru hatlarının tüm safhaları; rafineri ve diğer endüstriyel
tesislerin dizaynı ve inşası

•

İnşaat, tesis yönetimi ve otomasyon servisleri tedariki

•

Teknik bakım ve yaşamsal servis hizmetleri, saha ürünleri tedariki

OIL AND GAS SERVICES
We offer field support services in oil and gas fields, with our expert team.

•

Developing application projects; all phases of oil and gas pipelines; design and construction of refinery and
other industrial facilities

•

Construction, facility management and supply of automation services

•

Technical care, vital services and supply of field products
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ARITMA ATIK SU YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜM
Atığınızı arıtarak size geri kazandırıyoruz, çevreyi korumanızı ve tasarruf yapmanızı sağlıyoruz.

•

Evsel ve endüstriyel atık su arıtma ve geri kazanım uygulamaları

•

Yağmur suyu, yer üstü ve yer altı sularının arıtma ve geri kazanım uygulamaları

•

Proses tesisleri kurulumu, işletme ve danışmanlık hizmetleri

•

Atık-Enerji proses uygulamaları

WATER TREATMENT AND RECYCLING
We recycle your wastewater and help you protect the environment and make savings.

•

Implementation of domestic and industrial waste water treatment and recycling

•

Treatment and recycling implementations of rainwater, surface and ground water

•

Building of facilities, management and consultancy services

•

Process implementations of waste energy
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AHŞAP UYGULAMALARI VE İÇ DİZAYN
Yaşam alanınızı dizayn ediyoruz, size özel olarak saygın bir terzi gibi üretiyoruz.

•

Ahşabın yer aldığı tüm iç dizayn ve mobilya ürünlerinin projeye özel üretimi ve montajı

•

Tüm iç mekânlarda (ev, ofis, okul, otel, hastane…) mobilya tedarikinin yanında, yaşam kurgusu ve tasarım
hizmetleri

•

Park, bahçe, oyun grupları, spor alanları gibi tüm dış mekânların mobilya uygulamaları

WOOD APPLICATION AND INTERIOR DESIGN
We design your living space and produce it like a reputable tailor, private for you.

•

Production and montage of all interior design products in which wood exists

•

Living set up and interior design services in all interior locations (home, office, hospital, hotel, school etc.)

•

Furnishing solutions for outdoor locations such as parks, gardens, playgrounds, sports fields etc.
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TARIM
Doğal yaşamı seviyoruz. Sağlıklı gıdaları bedenlerimizle buluşturuyoruz.

•

%100 meyveden oluşan doğal sirke ürün grubunun üretimi ve pazarlaması

•

Ekolojik hijyen konseptiyle yola çıkan meyve bazlı doğal temizlik ürünlerinin üretim ve pazarlaması

•

Grup bünyesinde bulunan paketli doğal gıda ürünlerinin pazarlaması

•

İyi tarım anlayışlı meyve yetiştiriciliği ve pazarlaması

•

Meyve bahçelerinin oluşturulması, yeşil alanların bakım ve peyzaj çalışmaları

AGRICULTURE
We enjoy the natural lifestyle. We bring together healthy food and our bodies.

•

Production and marketing of 100% fruit based natural vinegar range

•

Production and marketing of vinegar based natural cleaning products with the concept of ecological hygiene

•

Marketing of the packaged natural food products

•

Production of fruit with good agricultural practices

•

Creation and maintenance of fruit gardens, landscape and green areas
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ULUSLARARASI TİCARET
Birçok alanda çok sayıda prestijli markanın ülke ve bölge temsilciliklerini yapıyoruz. Onları güvenle
büyütüyoruz.

•

Eğitim, sağlık, inşaat, enerji gibi alanlarda sektörlerinde önde gelen markaların bölgesel temsilcilikleri

•

Uluslararası ticaret ekiplerimizin iş geliştirme faaliyetleriyle, özel ve yenilikçi ürün ve hizmetlerin
uluslararası bazda tedarik zincirimize katılması

INTERNATIONAL TRADE
We represent many prestigious brands in different regions and countries. We develop them with care and
trust.

•

Representation of outstanding brands in education, health, construction and energy sectors

•

Developing our international trade volume with special and innovative products and services, with the
business development activities of our international trade teams
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HAVACILIK
Uluslararası havacılık standartlarında, en uygun havayolları bakım hizmetlerini sunuyoruz.

•

Uçak bakım hizmetleri ve yapısal onarım uygulamaları

•

Mühendislik ve ürün planlama servisleri

•

C Check, motor bakımı ve teslimat danışmanlıkları

•

Kabin ve tekerlek çalışmaları; tedarik ve lojistik servisleri

AVIATION
We offer the optimal airways care services within international airways standards.

•

Airplane care services and structural repair

•

Engineering and product planning services

•

C Check maintenance, engine overhaul and delivery consultancy services

•

Cabin and tire workshops; supply and logistic services
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TEKNOLOJİ
Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile satın alımdan önce müşterilerinizin ürünlerinizi kendi ortamlarında
deneyimleyebilmelerini sağlıyoruz.

•

Sanal 3D modelleme, artırılmış sanal gerçeklik hizmetleri

•

Projeye özel animasyon ve sanal gerçeklik modelleme

•

Sanal gerçeklik ile artırılmış yaratıcı pazarlama hizmetleri

•

Yaşamı kolaylaştıran akıllı otomasyon sistemleri için mekatronik yazılım çözümleri

TECHNOLOGY
We offer your customers the experience of testing your products in their own environment, before the
purchase, with the augmented reality.

•

Virtual 3D modeling and augmented reality technology

•

Animation and virtual reality modeling

•

Creative marketing services with virtual reality

•

Mechatronic software solutions for smart automation systems that facilitate life

OFİSLERİMİZ
OUR OFFICES
TURKEY
Maslak Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza
21/27 Sarıyer 34485 İstanbul, TURKEY
+90 212 806 81 98

TURKEY

IRAQ
Jadria Section 213 Street 28/87

IRAQ

Baghdad, IRAQ
+964 780 774 01 00

IRAN
PAKISTAN

ALGERIA

U.A.E.
DWC Business Center Dubai World
Central P.O. Box 390667, Dubai, U.A.E.
+971 56 219 89 21

U.A.E.

ALGERIA
32, rue Chevrille Oran, ALGERIE
+213 (0) 555 646 628

PAKISTAN
C-10-Block C North
Nazimabad, Karachi, PAKISTAN
+92 334 335 95 76

IRAN
www.urcugrup.com
urcu@urcugrup.com

www.urcugrup.com
Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi
Polaris Plaza 21/27 Sarıyer 34485 İstanbul, Turkey
TEL +90 212 806 81 98

