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فهـــرست
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۰۳

گروه کـوزو در یـک نگـاه

فعـالیتهای سال 2020

پایداری

 | 16خالصهای از گروه کوزو

 | 44امالک و مستغالت و قراردادها

 | 224منشور اخالقی

 | 20درباره گروه کوزو

 | 46گـروه کـ ــوزو در صنعـت امالک و مستغالت در سال 2020

 | 230ارزش دادن به کارمندان

 | 26چشمانداز ،ماموریت و سیاست کیفیت ما

 | 48پروژهها و قـراردادهای امالک و مستغالت داخلی
پروژههای هتل در حال انجام
پروژههای درمانی در حال انجام
پروژههای امالک و مستغالت تکمیل شده
پروژههای قراردادی تکمیل شده

 | 232ایمنی و سالمت شغلی

 | 34پیام رئیس هیئت مدیره

 | 128پــروژه هایق ــراردادی بیــنالمللی
پـروژه های قــراردادی در حال انجام
پروژه های قراردادی تکمیل شده

 | 40پیام مدیرعامل

 | 142تصــفیه و زیرساخت

 | 28پیشرفتهای کلیدی در سال 2020
 | 30نقاط عطف

 | 38هیئت مدیره

 | 148گروه کوزو در صنعت تاسیسات زیربنایی و تصفیه در سال 2020
 | 150پــروژه های ساخت تاسیسـات تصفیــه فاضالب
پروژه هـای در حـال انجام ساخت تاسیسات تصفیـه فاضالب

 | 188پــروژه های ســاخت و سـاز تاسیسات تصفیه فاضالب
پــروژه های در حال انجام ساخت تاسیسات تصفیه فاضالب
پــروژه های تکمیل شده ساخت تاسیسات تصفیه فاضالب
 | 216پروژه های زیربنایی
پروژه های تکمیل شده زیربنایی
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REAL ESTATE AND CONTRACTS | DOMESTIC REAL ESTATE AND CONTRACT PROJECTS

C ONTENTS

01

02

03

KUZU GROUP

2020

SUSTAINABILITY

AT A GLANCE

ACTIVITIES

189 | WASTEWATER TREATMENT PLANT 		

225 | CODE OF ETHICS

CONSTRUCTION PROJECTS
17 | KUZU GROUP IN BRIEF

45 | REAL ESTATE AND CONTRACTS

Ongoing Wastewater Treatment Plant

231 | VALUING EMPLOYEES

Construction Projects
20 | ABOUT KUZU GROUP

47 | KUZU GROUP IN THE REAL ESTATE
INDUSTRY IN 2020

Completed Wastewater Treatment Plant

26 | OUR VISION, MISSION AND
QUALITY POLICY

235 | ENVIRONMENTAL POLICY
49 | DOMESTIC REAL ESTATE AND CONTRACT 			
217 | INFRASTRUCTURE PROJECTS
PROJECTS

29 | KEY DEVELOPMENTS IN 2020

Completed Infrastructure Projects

Ongoing Hotel Projects
Ongoing Healthcare Projects

33 | MILESTONES

Completed Real Estate Projects
Completed Contract Projects

35 | CHAIRMAN’S MESSAGE
129 | INTERNATIONAL CONTRACT PROJECTS
38 | BOARD OF DIRECTORS

Ongoing Contract Projects
Completed Contract Projects

41 | CEO’S MESSAGE
143 | TREATMENT AND INFRASTRUCTURE
149 | KUZU GROUP IN THE INFRASTRUCTURE AND 			
TREATMENT INDUSTRY IN 2020
151 | WASTEWATER TREATMENT PLANT
OPERATION PROJECTS
Ongoing Wastewater Treatment Plant
Operation Projects

3

CORPORATE PROFILE 2020

233 | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Construction Projects

STABILITY
As Kuzu Group, we rose from 147th rank
to 142nd rank this year in the “World’s
Top 250 International Contractors List” of
international construction industry magazine
ENR, which we have received every year
since 2015.
While we ranked 18th among 44 Turkish
companies last year on the list, this year we
ranked 16th.

پایداری
142  به رتبۀ147  از رتبۀ، ما در این سال،به عنوان گروه کوزو
 پیمانکار برتر دنیا در مجلۀ بینالمللی صنعت250 در لیست
2015  که از سال،) ارتقا پیدا کردیمENR(ساخت و ساز
 سال گذشته در، در حالی که.همواره در این لیست بودهایم
 را به16  امسال رتبۀ، پیمانکار ترکیهای بودیم44  بین18 رتبۀ
.دست آوردیم

www.kuzugrup.com
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DISTINCTION
Driven by our 77 years of experience,
we continue our exemplary representation of
Turkey. With the tender won in 2019,
we became the first Turkish company awarded a
treatment plant project in Beirut. We aim to rank
among the world’s top 20 companies and pursue
new overseas markets.

تمایز
 گروه کوزو نمایندگیهای منحصر، سال تجربه77 با اتکا به
 به،2019  به طوری که در مزایدۀ سال،خود را تداوم بخشیده
عنوان اولین شرکت ترکیهای توانست ساخت تصفیهخانه در
.بیروت را به دست آورد
 شرکت برتر20  در میان، کسب جایگاه،چشمانداز شرکت
.جهان و توسعه در بازارهای فرامرزی است

www.kuzugrup.com
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CONTRIBUTION
We contribute to employment and the economy
in line with Turkey’s 2023 targets. This year, we
inaugurated Ankara’s most ambitious project, the
Kuzu Effect Shopping Center, and created over
1,000 jobs.

مشارکت
 کشور ترکیه2023 گروه کوزو همسو با اهداف و چشمانداز
 فاخرترین پروژۀ،در راستای اشتغالزایی و رونق اقتصادی
 را افتتاح نمود؛ که با، مرکز خرید کوزو افکت،تجاری آنکارا
. شغل ایجاد کند1000 این پروژه توانست بیش از

www.kuzugrup.com
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QUALITY
We are raising the quality level day by day
with our 77 years of construction experience.
We draw attention not only at home but
also abroad with our projects that we made
a difference with our quality understanding,
and we carry our success we have achieved
with smart and environmentally friendly
projects to different geographies.

کیفیت
 ارتقا، سال77 ما روزبهروز سطح کیفیت خود را با تجربۀ
 بلکه در کشورهای دیگر نیز، نه تنها در کشور ترکیه.میدهیم
 جلب توجه،با پروژههای مختلف از لحاظ مفهوم و کیفیت
 آن موفقیتی را که از پروژه های هوشمندانه، همچنین.میکنیم
 به سراسر جهان،و سازگار با محیط زیست به دست آوردهایم
.انتقال میدهیم

www.kuzugrup.com
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TRUST
COVID-19 has caused serious unfavorable
situations in all fields of life. During this
challenging period, we continued to work for
projects that will add value to our industry
through our leading role.
We have carried out projects that will pave
the way for the sector in our country on
how to make human life healthier, more
comfortable, in more cooperation with
technology and environmentally
friendly.

اعتماد
 شرایط نامساعدی جدی در تمام زمینههای،ویروس کرونا
 ما به، در این دورۀ چالشبرانگیز.زندگی به وجود آورده است
 به ساخت پروژههایی که به صنعت،عنوان یک نقش پیشرو
 پروژههایی را ساختیم که. ادامه دادیم،ما ارزش میدهد
،راه را برای بخشهایی از کشور که زندگی انسان را سالمتر
 در همکاری بیشتر با تکنولوژی و سازگار با محیط،راحتتر
. هموار میکند،زیست قرار میدهد

www.kuzugrup.com
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گروه کــوزو
در یک نگاه

 | 12خالصهای از گروه کوزو
 | 16درباره گروه کوزو
 | 22چشمانداز ،ماموریت و سیاست کیفیت ما
 | 24پیشرفتهای کلیدی در سال 2020
 | 26نقاط عطف
 | 30پیام رئیس هیئت مدیره
 | 34هیئت مدیره
		
 | 36پیام مدیرعامل
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گروه کوزو در یک نگاه

خالصهای از
گروه کوزو

گروه کوزو در  77سال اخیر  ،همواره در حال پیشرفت بوده و با انجام پروژههایی
در سه قارۀ آسیا ،اروپا و آفریقا همواره در تالش بوده تا از پیشگامان در حوزۀ
فعالیت خود باشد.

شرکت های گروه کوزو

پروژه تکمیل شده

500
بیش از

> شرکت انبوه سازی ساختمان کوزو
> شرکت ساخت و ساز کوزو
> شرکت امالک و سرمایه گذاری کوزو
> شرکت ساخت و ساز Dört K
> شرکت صنعتی تجاری تولید انرژی کوزو
> شرکت عمرانی کوزو پارس

امالک و قرارداد ها
پروژه های در دست ساخت هتل

واحد مسکونی تکمیل شده

110ازهزار
بیش
مساحت ساخت و ساز تکمیل شده

 12.5میلیون
متر مربع

16
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> جمیرا – سیپــرل آتا کوی

پروژه های در دست ساخت هتل

پـروژه های قــراردادی تکمیل شده داخلی

> تاسیسات بهداشت و درمان
> محوطه های مسکونی
> مرا کز خرید و ساختمان های عمومی
> موسسات آموزشی
> پل
> تفرجگاه ها
> مجموعه های ورزشی

پــروژه هـای قــراردادی در دسـت ساخت
بینالمللی
> ایران
> پروژه مسکن مهر  -پردیس
> طرح اقدام ملی مسکن  -پرند
> طرح اقدام ملی مسکن  -بهارستان

> ِمدیسینا – سیپــرل آتا کوی

پروژه های تکمیل شده ملکی داخلی

> فاز غرب آتا کوی
> سیپــرل آتا کوی
> کوزو افکت
> مرکز خرید کوزو افکت
> کومــرو آنکارا
> مجتمع مسکونی اسپرادون وادی
> اسپرادون کوارتز
> مجتمع مسکونی تراس دار اسپرادون
> اقامتگاه های اسپرادون
> برج های اسپرادون
> مجتمع مسکونی اسپرادون
> اقامتگاه دیوان
> مجتمع مسکونی دیوان
> مجتمع مسکونی غرب پارک وادی
> مجتمع مسکونی پارک وادی /مجتمع مسکونی پارک وادی پریمیوم

> الجزایر
> رغایه
> بلیدا
> خمیس خشنه
> عنابه

پروژه های قراردادی تکمیل شده
بینالمللی
> ایران
> پروژه مسکن مهر  -پرند

KUZU GROUP AT A GLANCE

K UZU GRO U P
I N B R IEF

Rising steadily for the past 77 years, Kuzu Group adopts
the vision of being a leading player in all its business lines
through the projects undertaken on three continents,
namely Asia, Europe and Africa.

KUZU GROUP COMPANIES

PROJECTS
COMPLETED

500+

>
>
>
>
>

Kuzu Mass Housing Construction Co. Inc.
Kuzu Construction Co. Inc.
Kuzu Real Estate and Investment Co. Inc.
Dört K Construction Co. Inc.
Kuzu Energy Generation Industry and Trade Co. Inc.

REAL ESTATE AND CONTRACTS
ONGOING HOTEL PROJECTS
> Jumeirah – SeaPearl Ataköy

HOUSING UNITS PRODUCED

110
THOUSAND+

CONSTRUCTION AREA
COMPLETED

12.5
MILLION M2
17
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ONGOING HEALTHCARE PROJECTS
> Medicana – SeaPearl Ataköy
COMPLETED DOMESTIC
REAL ESTATE PROJECTS
> Ataköy West Phase
> SeaPearl Ataköy
> Kuzu Effect
> Kuzu Effect Shopping Center
> Kumru Ankara
> Spradon Vadi Houses
> Spradon Quartz
> Spradon Terrace Houses
> Spradon Residence
> Spradon Towers
> Spradon Houses
> Divan Residence
> Divan Houses
> Park Vadi West Houses
> Park Vadi Houses/Park Vadi
Premium Houses

COMPLETED DOMESTIC CONTRACT
PROJECTS
> Healthcare Facilities
> Housing Estate
> Shopping Centers and Public Buildings
> Educational Institutions
> Bridge
> Recreation Areas
> Sports Complexes
ONGOING INTERNATIONAL
CONTRACT PROJECTS
> Iran
> Maskan Mehr Project - Pardis
> National Action Plan - Baharestan
> Algeria
> Reghaia
> Blida
> Khemis El Khechna
> Annaba
COMPLETED INTERNATIONAL
CONTRACT PROJECTS
> Iran
> Maskan Mehr Project - Parand

گروه کوزو در یک نگاه

تصفیه و تاسیسات زیرساختی
عملیات ساخت تاسیسات تصفیه در بورسا
پروژه های در دست ساخت تاسیسات
تصفیه فاضالب
> تاسیسات تصفیه فاضالب شرق اداره آب و
فاضالب بورسا
> تاسیسات تصفیه فاضالب غرب اداره آب و
فاضالب بورسا
> تاسیسات احتراق لجن و تولید برق اداره آب و
فاضالب بورسا
> لوله تخلیه و تاسیسات ذخیره پسماند جامد
شهری و تصفیه شیرابه اداره آب و فاضالب
بورسا
> تاسیسات تصفیه آب آشامیدنی اداره آب و
فاضالب بورسا
> تاسیسات تصفیه آب آشامیدنی دوبروجا
> تاسیسات تصفیه چان MKP
> تاسیسات تصفیه آب آشامیدنی مرکز
کاراجابی
> تاسیسات پیش ساخته تصفیه آب آشامیدنی
نارلی
> تاسیسات پیش ساخته تصفیه آب آشامیدنی
چینارجیک
> تاسیسات پیش ساخته تصفیه آب آشامیدنی
کاراجابی گولجیک
> تاسیسات پیش ساخته تصفیه آب آشامیدنی
 MKPکارا دره
> تاسیسات پیش ساخته تصفیه آب آشامیدنی
کستل
> تاسیسات تصفیه فاضالب اورهان قاضی
> تاسیسات تصفیه فاضالب ایزنیک
> تاسیسات تصفیه فاضالب ینی شهیر
> تاسیسات تصفیه فاضالب اورها ِنلی
کاراجابی
> تاسیساتتصفیهفاضالب
ِ
> تاسیسات تصفیه فاضالب ینیجه
> تاسیسات تصفیه فاضالب کورشونلو
> تاسیسات تصفیه فاضالب آ کچاالر
18
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> تاسیسات تصفیه فاضالب کوچوک کومال
> تاسیسات تصفیه فاضالب MKP
> تاسیسات تصفیه فاضالب نیلوفر
> تاسیسات تصفیه فاضالب گملیک
> تاسیسات تصفیه فاضالب مودانیا
> تاسیسات پیش تصفیه و ایستگاه پمپاژ
پیشرفته مودانیا
> تاسیسات پیش تصفیه فاضالب گملیک
> تاسیسات پیش تصفیه فاضالب کومال
عملیات ساخت تاسیسات تصفیه در استانبول
پروژه های در دست ساخت تاسیسات تصفیه
فاضالب
> تاسیسات پیش تصفیه بالتالیمانی اداره آب و
فاضالب استانبول
> تاسیسات تصفیه بیولوژیکی پیشرفته چانتا
اداره آب و فاضالب استانبول
> تاسیسات تصفیه بیولوژیکی پیشرفته سیلیوری
اداره آب و فاضالب استانبول
> تاسیسات تصفیه فاضالب ینی کاپی اداره
آب و فاضالب استانبول
> تاسیسات تصفیه بیولوژیکی پیشرفته سلیم
پاشا اداره آب و فاضالب استانبول
> تاسیسات تصفیه بیولوژیکی پیشرفته آتا کوی
اداره آب و فاضالب استانبول
> تاسیسات پیش تصفیه فاضالب کوچوک
چکمجه
> تاسیسات تصفیه فاضالب بیولوژیکی
پیشرفته امبالی
> تاسیسات تصفیه بیولوژیکی پیشرفته بویوک
چکمجه اداره آب و فاضالب استانبول
> تاسیسات پیش تصفیه بویوک چکمجه اداره
آب و فاضالب استانبول
> تاسیسات تصفیه بیولوژیکی پیشرفته ترکوس
اداره آب و فاضالب استانبول

پروژه های تکمیل شده ساخت تاسیسات
تصفیه فاضالب
> تاسیسات پیش تصفیه فاضالب اوسکودار
اداره آب و فاضالب استانبول
> تاسیسات پیش تصفیه فاضالب کادیکوی
اداره آب و فاضالب استانبول
> تاسیسات تصفیه بیولوژیکی فاضالب باهچه
شهیر اداره آب و فاضالب استانبول
> تاسیسات پیش تصفیه فاضالب کوچوک سو
اداره آب و فاضالب استانبول
> تاسیسات تصفیه بیولوژیکی فاضالب
چانتا کوی اداره آب و فاضالب استانبول
> تاسیسات تصفیه بیولوژیکی فاضالب گوموش
یا کا اداره آب و فاضالب استانبول
> تاسیسات پیش تصفیه فاضالب پاشا باهچه
اداره آب و فاضالب استانبول
> تاسیسات تصفیه بیولوژیکی پیشرفته پاشا
کوی اداره آب و فاضالب استانبول
> تاسیسات تصفیه بیولوژیکی پیشرفته توزال
اداره آب و فاضالب استانبول
> تاسیسات تصفیه فاضالب گبزه اداره آب
استانبول
ساخت و ساز تاسیسات تصفیه خانه ای
پروژه های در دست ساخت تاسیسات تصفیه
فاضالب
> تاسیسات تصفیه فاضالب غرب تهران /
ایران
> تاسیسات تصفیه فاضالب دوره  -برج حمود
 /بیروت لبنان
> تاسیسات تصفیه بیولوژیکی فاضالب
بالتالیمانی اداره آب و فاضالب استانبول /
استانبول
پروژه های تکمیل شده ساخت تاسیسات
تصفیه فاضالب
> تاسیسات تصفیه بیولوژیکی پیشرفته دوزجه

اداره آب و فاضالب استانبول
> تاسیسات تصفیه بیولوژیکی پیشرفته پاشا کوی
اداره آب و فاضالب استانبول (فاز دوم)
> تاسیسات تصفیه بیولوژیکی پیشرفته توزال
اداره آب و فاضالب استانبول (فاز دوم)
>تاسیسات خشکانیدن لجن توزال اداره آب و
فاضالب استانبول
> تاسیسات تصفیه بیولوژیکی پیشرفته بویوک
چکمجه اداره آب و فاضالب استانبول
> تاسیسات تصفیه بیولوژیکی پیشرفته چانتا
اداره آب و فاضالب استانبول
> تاسیسات تصفیه بیولوژیکی پیشرفته سیلیوری
اداره آب و فاضالب استانبول
> تاسیسات تصفیه بیولوژیکی پیشرفته
فاضالب هورما  / ASATآنتالیا
> تاسیسات احتراق لجن بستر سیال و تولید برق
اداره آب و فاضالب بورسا  /بورسا
ساخت تاسیسات زیرساختی
پروژه های تکمیل شده ساخت تاسیسات
زیرساختی
> ساختزیرساختشمالپردیس/تهران-ایران
> احیاء چینچین جریک و ساخت راه و ایجاد
زیرساخت  /استانبول

KUZU GROUP AT A GLANCE

TREATMENT AND
INFRASTRUCTURE
BURSA WASTEWATER PLANT
OPERATIONS
ONGOING WASTEWATER
TREATMENT PLANT OPERATION
PROJECTS
> BUSKİ East Wastewater
Treatment Plant
> BUSKİ West Wastewater
Treatment Plant
> BUSKİ Sludge Incineration and
Power Generation Plant
> BUSKİ Municipal Solid Waste
Storage
Area Leachate Treatment Plant
and Discharge Line
> BUSKİ Drinking Water Treatment
Plants
> Dobruca Drinking Water
Treatment Plant
> MKP Çan Treatment Plant
> Karacabey Merkez Drinking
Water Treatment Plant
> Narlı Drinking Water Package
Treatment Plant
> Çınarcık Drinking Water
Package Treatment Plant
> Karacabey Gölecik Drinking
Water Package Treatment Plant
> MKP Karadere Drinking Water
Package Treatment Plant
> Kestel Drinking Water Package
Treatment Plant
> Orhangazi Wastewater Treatment
Plant
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> İznik Wastewater Treatment Plant
> Yenişehir Wastewater Treatment
Plant
> Orhaneli Wastewater Treatment
Plant
> Karacabey Wastewater Treatment
Plant
> Yenice Wastewater Treatment
Plant
> Kurşunlu Wastewater Treatment
Plant
> Akçalar Wastewater Treatment
Plant
> Küçükkumla Wastewater
Treatment Plant
> MKP Wastewater Treatment Plant
> Nilüfer Wastewater Treatment
Plant
> Gemlik Wastewater Treatment
Plant
> Mudanya Wastewater Treatment
Plant
> Mudanya Advanced Pumping
Station and Pretreatment Plant
> Gemlik Wastewater Pretreatment
Plant
> Kumla Wastewater Pretreatment
Plant
ISTANBUL WASTEWATER PLANT
OPERATIONS
ONGOING WASTEWATER
TREATMENT PLANT OPERATION
PROJECTS
> İSKİ Baltalimanı Wastewater
Pretreatment Plant
> İSKİ Çanta Advanced Biological
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Wastewater Treatment Plant
> İSKİ Silivri Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant
> İSKİ Yenikapı Wastewater
Pretreatment Plant
> İSKİ Selimpaşa Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant
> İSKİ Ataköy Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant
> İSKİ Küçükçekmece Wastewater
Pretreatment Plant
> İSKİ Ambarlı Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant
> İSKİ Büyükçekmece Advanced
Biological Wastewater Treatment
Plant
> İSKİ Büyükçekmece Wastewater
Pretreatment Plant
> İSKİ Terkos Biological Wastewater
Treatment Plant

Pretreatment Plant
> İSKİ Paşaköy Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant
> İSKİ Tuzla Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant
> İSU Gebze Wastewater Treatment
Plant

COMPLETED WASTEWATER
TREATMENT PLANT OPERATION
PROJECTS
> İSKİ Üsküdar Wastewater
Pretreatment Plant
> İSKİ Kadıköy Wastewater
Pretreatment Plant
> İSKİ Bahçeşehir Biological
Wastewater Treatment Plant
> İSKİ Küçüksu Wastewater
Pretreatment Plant
> İSKİ Çantaköy Biological
Wastewater Treatment Plant
> İSKİ Gümüşyaka Biological
Wastewater Treatment Plant
> İSKİ Paşabahçe Wastewater

COMPLETED WASTEWATER
TREATMENT PLANT CONSTRUCTION
PROJECTS
> İSKİ Düzce Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant
> İSKİ Paşaköy Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant (2nd
Phase)
> İSKİ Tuzla Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant (2nd
Phase)
> İSKİ Tuzla Sludge Dryer Plant
> İSKİ Büyükçekmece Advanced
Biological Wastewater Treatment
Plant
> İSKİ Çanta Advanced Biological

WASTEWATER CONSTRUCTION
ONGOING WASTEWATER
TREATMENT PLANT CONSTRUCTION
PROJECTS
> Western Tehran Wastewater
Treatment Plant/Iran
> Daoura/Bourj Hammoud
Wastewater Treatment Plant/
Beirut-Lebanon
> İSKİ Baltalimanı Biological
Wastewater Treatment Plant/
Istanbul

Wastewater Treatment Plant
> İSKİ Silivri Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant
> ASAT Hurma Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant/
Antalya
> BUSKİ Fluidized Bed Sludge
Incineration and Power Generation
Plant/Bursa
INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION
COMPLETED INFRASTRUCTURE
CONSTRUCTION PROJECTS
> Pardis Infrastructure Construction/
Tehran-Iran
> Çinçin Creek Rehabilitation, Road
and Common Infrastructure
Construction/Istanbul

گروه کوزو در یک نگاه

A BO U T
K UZU GR O U P

The management
of the second
generation
continues today at
Kuzu Group, which
constantly supports
the development
dynamics of Turkey.

دربارۀ گروه کوزو
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2015
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2015
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1713

شماره ثبت
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ISO 9001

شماره گواهینامه
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Phone

+90 212 663 26 66

Fax
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Website

ISO 14001
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شماره گواهینامه

)1400  آبان10 ( )01.11.2021(
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Abdülkerim

Growing steadily for the past

Kuzu and his three siblings

77 years, Kuzu Group adopts

as a family company in 1943,

the vision of being a leading

Kuzu İnşaat Ltd. Şti. advanced,

player in all its business lines

growing stronger with Garip,

via projects undertaken on

Gökçen,

Özen

three continents, namely Asia,

the

Europe and Africa. Kuzu Group

business following the death of

is committed to sustainability

Abdülkerim Kuzu.

across all its projects: the

The management of the second

Group represents quality and

generation continues today at

trust in the sector and directs

Kuzu Group, which consistently

its

supports

contributing to human welfare

Established

Kuzu,

تاریخ گواهینامه

)1400  مهر18( )10.10.2021( K-QM-4703

Certificate No.
Certificate No.

ا کنون مدیریت نسل دوم گروه
 همواره،کوزو در جریان است که
پویایی و توسعۀ کشور ترکیه را
.مورد حمایت خود قرار میدهد

بودجه به ثبت رسیده

)1400  آبان10 ( )01.11.2021( K-QM-4711

2007

عنوان تجاری
سال ثبت

K-EM-2029 (10.10.2021)

Head Office Address

4.2
TL BILLION

1981

Certificate No.
OHSAS 18001 Certification Date

TOTAL ASSETS

Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş     

by

Güven,

who

and

took

the

over

development

dynamics of Turkey.

investments

towards

and a more inhabitable world.

 اروپا و آفریقا را،فعالیت خود در سه قارۀ آسیا
.ارتقا میدهد
 رویکرد توسعۀ پایدار را در تمامی،گروه کوزو
 کیفیت و، گروه.پروژههای خود اعمال میکند
اعتماد در حوزۀ کاری را سرلوحۀ فعالیت خود
 با هدف،قرار داده و به سرمایهگذاریهای خود
کمک به رفاه مردم و ساخت دنیایی بهتر برای
. ادامه میدهد،زندگی

ا کنون مدیریت نسل دوم گروه کوزو در جریان
 همواره پویایی و توسعۀ کشور ترکیه را،است که
.مورد حمایت خود قرار میدهد
) توسط1322( 1943 شرکت کوزو در سال
«عبدالکریم کوزو» و سه برادرش به عنوان یک
شرکت خانوادگی تأسیس شده و با مدیریت
،» «گوون» و «اوزن کوزو،» «گوکچن،»«گاریپ
 مسئولیت،»که پس از فوت «عبدالکریم کوزو
 پیشرفت کرده و به،شرکت را بر عهده گرفتند
.قدرت هر چه بیشتر رسید
ا کنون مدیریت نسل دوم گروه کوزو در جریان
 همواره پویایی و توسعۀ کشور ترکیه را،است که
.مورد حمایت خود قرار میدهد
 گروه، سال گذشته77 با پیشرفت تدریجی در
کوزو بینش نقش پیشرو بودن در تمامی حوزۀ

دارایی کل

4.2

میلیارد لیر ترکیه
www.kuzugrup.com
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KUZU GROUP AT A GLANCE

T h a n k s t o i t s v a st
e x p e rie nce i n
th e c o nst r uct i o n
s e c t o r a nd w o r l d c l a s s i nno v a t i v e
i d e a s , K uzu Gr o up
i s e x pa nd i ng i t s
T u rk e y - w i d e
proj e ct s t o t he
i n te rna t i o na l
a re n a .

به لطف تجربیات گسترده در زمینۀ
ساخت و ساز و ایدههای نوآورانۀ
 گروه کوزو در حال گسترش،جهانی
دامنۀ فعالیتهای خود از ترکیه به
.سطح جهانی است
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گروه کوزو در یک نگاه

دربارۀ گروه کوزو

همچنین ،گروه کوزو نقش بسزایی
در فناوریهای محیط زیستی
دارد ،که یکی از مهمترین بخشها
در آینده است .با پروژههای
تصفیهخانهای که از سال 2003
عملیاتی و یا ساخته شدهاند؛
مجموعه به یک آیندۀ پایدارتر
کمک میکند.

گروه کوزو ضمن کمک به توسعۀ اجتماعی ،اقتصادی و زیباییشناختی مناطقی که
در آن سرمایهگذاری میکند ،با ساخت مناطق مسکونی ،مدارس ،بیمارستانها و
ساختمانهای دولتی ،به حمایت از توسعۀ اجتماعی و اقتصادی نیز میپردازد.

گروه کوزو با تمرکز بر طراحی قوی ،کیفیت ،ایدههای نوآورانه و
تعادل زیستمحیطی جهت انطباق زندگی پرشکوه با زندگی
روزمره و بهبود کیفیت زندگی ،به فعالیتهای خود اعتبار
میبخشد .همچنین ،بهعنوان بخشی از پروژههای زیرساختی،
روبنایی و تکنولوژیهای زیستمحیطی ،جدیدترین فناوریها
را در خط تولید خود ،اعمال میکند .گروه کوزو ،به لطف دانش
جمعآوری شده در حوزۀ فعالیتی خود طی  77سال ،بهعنوان
یک شرکت جهانی ،به سرعت در حال تکمیل پروژههای
خود در ترکیه و خارج از کشور است .نام گروه ،از سال 2015
( ،)1394هر سال در لیست « 250پیمانکار جهانی برتر» که
توسط مؤسسه بینالمللی ( ENRمرجع اخبار مهندسی) تهیه
میشود ،قرار گرفته است.
همچنین ،گروه کوزو با تبدیل شدن به یکی از  20شرکت
ساختمانی برتر جهان ،به ساخت پروژههای توسعۀ پایدار
و پروژههای عملیاتی با کیفیت باال ،سازگار با محیط زیست
و مجلل ادامه میدهد .در حال حاضر ،گروه ،مشغول به
ساخت و ساز در  7.700.000متر مربع زمین در خاورمیانه و
آفریقا و  466.000متر مربع در ترکیه است.
این ساخت و سازها شامل پروژههای زیر هستند:
مجتمع مسکونی اسپرادون ،برجهای اسپرادون ،مجتمع
مسکونی تراسدار اسپرادون ،اقامتگاههای اسپرادون،
اسپرادون کوارتز ،مجتمع مسکونی اسپرادون وادی،
اقامتگاههای دیوان در استانبول ،مجتمع مسکونی پارک
وادی ،مجتمع مسکونی پارک وادی پریمیوم ،مجتمع مسکونی
غرب پارک وادی ،مجتمع مسکونی دیوان و مرکز خرید دیوان
در آنکارا .گروه کوزو ،ساخت این پروژهها را با ارائۀ فضاهای
مسکونی راحت ،با کیفیت باال و تجهیزات اجتماعی گسترده
تکمیل نمود.
عالوه بر این ،گروه ،پروژههای «کوزو افکت» و «کومرو
آنکارا» به عنوان اولین پروژههای پایتخت ،با هدف دریافت
گواهی « »LEED GOLDتکمیل نموده است؛ و بدین ترتیب
فضاهای مسکونی معتبر و با کیفیت را به پایتخت ترکیه ،یعنی
آنکارا ارائه نمود.
به لطف ایدهها و مفاهیم جدید در مسکنسازی ،سازههای
ّ
سازگار با محیط زیست ،معماری خلقانه و تمرکز بر ایجاد
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فضاهای قابل سکونت ،گروه کوزو به یک برند تجاری برای
کسانی که به دنبال خانۀ رؤیاهای خود هستند ،تبدیل شد.
گروه ،تحویل  631واحد مسکونی فاز اول سیپرل آتا کوی،
تنها پروژۀ اختصاصی رو به دریا را ،با موفقیت به پایان رساند.
پیشبینی شده است تحویل فاز دوم پروژه ،که از  770واحد
مسکونی تشکیل شده است ،تا سال  )1400( 2021به اتمام
برسد .این پروژه ،بودجهای معادل با  2.7میلیارد دالر آمریکا
را به خود اختصاص داده و همچنین ،شامل یک هتل با 203
اتاق و  62اقامتگاه میشود که با معماری خاص و فوق مجلل
خود به یکی از نمادهای استانبول تبدیل خواهد شد .هتل ،در
سال  )1400( 2021شروع به کار کرده و توسط گروه «جمیرا»،
که با هتلهای زنجیرهای خود در سطح جهانی معروف است،
اداره خواهد شد.
به لطف تجربیات گسترده در زمینۀ ساخت و ساز و ایدههای
نوآورانۀ جهانی ،گروه کوزو در حال گسترش دامنۀ فعالیتهای
خود از سطح ترکیه به سطح جهانی است.
همچنین ،گروه کوزو به توسعۀ شهرهای جدید در ایران و
الجزایر و ساخت  30.500واحد مسکونی در الجزایر ادامه
میدهد .در سال  )1389( 2010گروه ،برندۀ مناقصۀ مسکن
مهر ،بزرگترین پروژۀ مسکونی تک عاملی جهان در ایران شد؛
و ساخت  20.000واحد مسکونی در شهر پرند استان تهران
را در سال  )1392( 2013به پایان رساند .همچنین37.000 ،
واحد مسکونی در پردیس در دست ساخت است .بیش از
 10.000واحد مسکونی نیز در قالب طرح اقدام ملی مسکن در
بهارستان استان اصفهان در حال ساخت است.
همچنین ،این پروژه ،شامل ساخت زیرساختها و توسعۀ
نواحی اجتماعی است .عالوه بر این ،بزرگترین تأسیسات
تصفیۀ فاضالب در ایران با ظرفیت  520هزار متر مکعب در
روز ،توسط گروه کوزو در حال ساخت است.

KUZU GROUP AT A GLANCE

A BOUT
K UZU GRO U P

Contributing to the social, economic and aesthetic development of each region it
invests in, Kuzu Group supports Turkey’s social and economic development with
housing estate, schools, hospitals and government buildings it has constructed.

Kuzu Group also
holds a leading role
in environmental
technologies, one of
the most important
sectors of the future.
With treatment plant
projects it operates
or constructs since
2003, the Group
also contributes to a
sustainable future.

Kuzu Group creates value by focusing
on strong designs, quality, innovative
ideas and ecological balance to adapt
luxury to everyday life and improve the
quality of life. It also integrates latest
technological trends into its line of
production as part of its infrastructure,
superstructure
and
environmental
technologies projects. Thanks to 77
years of accumulated sector knowhow, Kuzu Group as a global company
is rapidly carrying on with its project
activities both in Turkey and abroad.
The Group has grabbed a place in the
“Top 250 International Contractors” list
compiled by ENR (Engineering News
Record) each year since 2015.
Kuzu Group continues to undertake
sustainable, functional, high-quality,
eco-friendly, modern and luxurious
projects with the aim of becoming
one of the world’s top 20 construction
companies. The Group is currently
carrying out construction on 7,700,000
m2 of land in the Middle East and Africa
on 466 thousand m2 of land within
Turkey.
These
include
Spradon
Houses,
Spradon Towers, Spradon Terrace
Houses, Spradon Residence, Spradon
Quartz, Spradon Vadi Houses and
Divan Residence in Istanbul; and Park
Vadi Houses, Park Vadi Premium, Park
Vadi West Houses, Divan Houses and
Divan Shopping Center in Ankara. Kuzu
Group completed projects that offered
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customers a combination of highquality, comfortable living spaces and
vast social reinforcements.
Furthermore, Kuzu Group completed
Kuzu Effect and Kumru Ankara
projects as the capital city’s first LEED
GOLD targeted projects, and therefore
offered prestigious living spaces to the
capital city, Ankara.
Thanks to its novel housing concepts,
eco-friendly
structures,
creative
architectural designs, and the focus
on creating livable spaces, Kuzu
Group became the go-to brand for
people looking for their dream houses.
The Group completed the firstphase delivery of 631 housing units
at SeaPearl Ataköy, Istanbul’s only
seafront premium project. The secondphase delivery of 770 housing units is
planned to be completed by 2021. The
project boasts a budget worth USD 2.7
billion, and incorporates a hotel with
203 rooms and 62 residences, which
is to become one of the new icons of
Istanbul with its unique architecture
and ultra-luxury concept. It will open
its doors in 2021 and will be managed
by the world-renowned hotel chain,
Jumeirah Group.
Thanks to its vast experience in
the construction sector and worldclass innovative ideas, Kuzu Group is
expanding its Turkey-wide projects to
the international arena.

Kuzu Group also continues its satellite
city constructions in Iran and Algeria
and a construction of 30,500 housing
units in Algeria. In 2010, the Group
won the tender for Maskan Mehr, the
largest social housing estate project
won in Iran with a single contract, and
completed 20,000 housing units in the
city of Parand in 2013. 37,000 housing
units are currently being constructed
in Pardis. More than 10,000 housing
units in a form of National Action
Plan currently is being constructed in
Baharestan-Isfahan. The project also
involves infrastructure construction and
development of social areas. In addition,
the largest wastewater treatment plant
of Iran with a daily capacity of 520
thousand m3 is being constructed by
Kuzu Group.

گروه کوزو در یک نگاه

حقوق سهامداران

1.2

میلیارد لیر ترکیه
گروه کوزو با هدف تبدیل شدن
به یکی از  20شرکت ساختمانی
برتر جهان به ساخت پروژههای
توسعۀ پایدار و پروژههای عملیاتی با
کیفیت باال ،سازگار با محیط زیست و
مجلل ادامه میدهد.

شاخص های مالی کلیدی (به میلیارد لیر ترکیه)
2017

2018

2019

2020

دارایی کل
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3.0
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0.7

1.0

1.1

1.2

سود عملیاتی

0.2

0.4

0.2

0.2

درآمد خالص

0.1

0.3

0.1

0.6

دارایی جاری

2.2

2.4

3.3

3.3

گروه کوزو پیشرو در تکنولوژیهای محیطی ،یکی از مهمترین
جنبههای ساخت و ساز در آینده است .گروه ،با ساخت و
عملیاتی کردن تأسیسات تصفیه از سال  )1392( 2003متعهد
بودنش به توسعۀ پایدار را نشان داده است.

سوزانده میشود.

فعالیتهای ساخت و ساز گروه در استانبول شامل 68
ایستگاه پمپاژ 9 ،تأسیسات پیش تصفیه و  41تأسیسات
تصفیه بیولوژیکی آب و فاضالب با کارکنانی بالغ بر  650نفر
است .همچنین ،فعالیت گروه در بورسا شامل  5تأسیسات
تصفیه بیولوژیکی پیشرفتۀ فاضالب 4 ،تأسیسات پیش
تصفیه 67 ،ایستگاه پمپاژ 42 ،تأسیسات پیش ساخته تصفیه،
 65تأسیسات تصفیه فاضالب طبیعی با تعداد کارکنان بالغ
بر  300نفر است.
گروه ،تا کنون طراحی و ساخت  9تأسیسات را به انجام رسانده
و روزانه در مجموع  4میلیون متر مکعب آب را در استانبول و
بورسا تصفیه نموده و به جمعیتی بالغ بر  15میلیون نفر خدمت
رسانی کرده است .با برد مناقصه در سال  ،)1398( 2019گروه
کوزو عملیات ساخت تمامی تصفیه خانه های بخش اروپایی
استانبول تا سال  )1401( 2022را عهده دار شده است .گروه
کوزو عالوه بر استانبول ،چندین تأسیسات تصفیۀ فاضالب را
در شهرهای بورسا و آنتالیا ساخته و اداره میکند .در سال 2012
( ،)1391گروه شروع به همکاری با ادارۀ آب و فاضالب بورسا
کرد و ساخت تأسیسات شرق ،غرب و پسماند جامد شهری را
عهده دار شد .در سال  ،)1396( 2017گروه کوزو طبق مناقصۀ
برنده شده در بورسا ،عملیاتی کردن تمامی تأسیسات مربوطه
را آغاز کرد.
همچنین ،گروه به عنوان اولین شرکت در ترکیه ،ساخت و ساز و
عملیاتی کردن تأسیسات احتراق لجن بستر ّ
سیال و تولید برق
را آغاز کرد .این تأسیسات ،شامل تأسیسات تصفیۀ فاضالب
ً
تحت ادارۀ آب و فاضالب بورسا بوده و ظرفیت روزانه جمعا
 400تن لجن در بستر ّ
سیال را دارا است؛ که جهت تولید انرژی
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با منتقل کردن تجربیات داخلی گستردۀ خود به خارج از
کشور ،گروه ،برندۀ مناقصۀ ساخت بزرگترین تأسیسات
تصفیۀ فاضالب ایران شد؛ که در غرب تهران ایجاد شده و به
بهره برداری خواهد رسید.
عالوه بر این ،گروه کوزو در سال  )1398( 2019برندۀ مناقصۀ
تأسیسات تصفیۀ فاضالب «برج حمود» شد که تأمین بودجۀ
آن بر عهدۀ بانک سرمایهگذاری اروپا ( )EIBبوده و مهمترین
سرمایه گذاری محیطی در بیروت ،پایتخت لبنان است .در
حال حاضر ،گروه اولین شرکت ترک است که پروژۀ ساخت
تأسیسات تصفیۀ فاضالب برای شورای توسعه و بازسازی
لبنان ( )CDRرا عهده دار شده است.
در تصدیق عملیات گروه کوزو در سطح جهانی ،گواهینامۀ
کیفیت مدیریت ایزو  ،9001گواهینامۀ مدیریت محیط زیست
ایزو  14001و گواهینامۀ مدیریت ایمنی و سالمت شغلی
 18001 OHSASبه این گروه اعطا شده است .گروه ،به عنوان
یکی از معدود شرکتهای ساختمانی و ایجاد تأسیسات
زیربنایی که تحت سیستم مدیریت یکپارچه فعالیت میکنند،
شناخته شده است.
گروه کوزو به لطف درک کامل از خدمات به مردممحور از
پیشگامان حوزه ساخت و ساز در ترکیه و در جهان می باشد.
گروه در تمامی حوزه های فعالیت خود با دقت و حساسیت
باال و با هدف ایجاد فضاهای مسکونی سازگار با طبیعت
مسئوالنه به فعالیت می پردازد.
گروه کوزو به دنبال نوآوری ها و حفظ جایگاه خود در این
حوزه ،کمک شایانی به توسعه و پویایی ترکیه می کند .گروه
کوزو ساالنه دستاورد های جدیدتر از قبل کسب کرده و بدین
ترتیب به توسعه و رشد پایدار خود ادامه می دهد .در زمان

های آتی ،گروه بر فعالیت های حوزه تحقیق و توسعه ()R&D
متمرکز شده و سرمایه گذاری های متنوع تری را انجام خواهد
داد.

KUZU GROUP AT A GLANCE

SHAREHOLDERS’
EQUITY

1.2
TL BILLION
Striving to rank
among the top
20 construction
companies in the
world, the Group
continues producing
sustainable,
functional,quality,
environmentallyfriendly, modern and
luxury projects.

Key Financial Indicators (TL billion)

Total Assets
Shareholders' Equity
Operating Profit
Net Income
Current Assets

2018
3.0
1.0
0.4
0.3
2.4

2019
3.7
1.1
0.2
0.1
3.3

Kuzu Group also holds a leading role in
environmental technologies, one of the
most important sectors of the future.
With treatment plant projects it operates
or constructs since 2003, the Group also
contributes to a sustainable future.

cities such as Bursa and Antalya. In 2012,
the Group started working together with
BUSKİ in Bursa, and commissioned East,
West and Municipal Solid Waste Plants.
In 2017, Kuzu Group started operating all
the plants with the tender won in Bursa.

Kuzu Group’s operations in Istanbul
include 68 pumping stations, nine
pretreatment plants, and 41 advanced
biological wastewater treatment plants,
with more than 650 employees. In the
meantime, the Group’s presence in
Bursa includes five advanced biological
wastewater treatment plants, four
pretreatment plants, 67 pumping
stations, 42 package treatment plants, 65
natural wastewater treatment plants, and
eight drinking water treatment plants,
with over 300 employees.

The Group also began constructing
and operating a Fluidized Bed Sludge
Incineration and Power Generation
Facility as a first in Turkey. This facility
includes wastewater treatment plants
within BUSKİ and has a total daily
capacity of processing 400 tons of
sludge in fluidized beds which is then
incinerated to generate energy.

The Group has undertaken the design
and construction of nine plants up to
date, treating a total 4 million m3 of
water per day in Istanbul and Bursa
and serving a population of 15 million.
With the tender won in 2019, the Group
has taken over the operation of all the
wastewater treatment plants on the
European side of Istanbul until January
2022. In addition to Istanbul, Kuzu Group
constructs and operates wastewater and
drinking water treatment plants in other
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2017
3.0
0.7
0.2
0.1
2.2
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Carrying
its
extensive
domestic
experience to overseas, the Group won
the tender for the construction of Iran’s
largest wastewater treatment plant to be
erected in Western Tehran.
Furthermore, in 2019 Kuzu Group won
the tender for the construction of the
Bourj Hammoud Wastewater Treatment
Plant, financed by the European
Investment Bank (EIB), and the most
significant environmental investment in
the Lebanese capital, Beirut. The Group
is now the first Turkish company to
undertake a wastewater treatment plant
project with the Lebanese Council for

2020
4.2
1.2
0.2
0.6
3.3

Development and Reconstruction (CDR).
In recognition of its world class
operations, Kuzu Group has been granted
ISO 9001 Quality Management, ISO 14001
Environmental Management and OHSAS
18001 Occupational Health and Safety
certifications. The Group stands out
as the Construction and Infrastructure
Company that operates within an
integrated management system.
Kuzu Group – thanks to its peopleoriented service understanding – holds
a leading role in the construction sector
both in Turkey and abroad. The Group
sensitively operates in all its activity areas
with a strong sense of social responsibility
aiming at creating nature-friendly living
spaces.
Following innovations and sustaining
its prominent place in the sector, Kuzu
Group contributes to the development
dynamics of Turkey. Kuzu Group
continues to steadily grow by attaining
new achievements each year. In the
upcoming periods, the Group will focus
on R&D activities and undertake more
diversified investment activities.

گروه کوزو در یک نگاه

O U R VISIO N ,
M ISSIO N AN D
Q U AL IT Y
P O L ICY

Kuzu Group strives to
improve its research
and innovation
capabilities and maintain
its leading position in
the sector, capitalizing
on its qualified human
resources, its workforce
and its quality policy.

Our Vision

Our Quality Policy

To contribute to our country’s
strengths in an increasingly
competitive global market;
to develop our research and
innovation capabilities; and to
maintain our industry leadership
position with our highly qualified
workforce and quality policy.

As a leading construction company, we
are committed to improving customer
and employee satisfaction, and the
efficiency of our Quality Management
System by:
•Fully complying with the specifications
and requirements set forth in customer
contracts,
•Delivering projects in a timely and
accurate manner,
•Hiring well-qualified staff,
•Keeping abreast of technological
developments,
•Focusing on quality in design,
production, construction and business
management,
•Fostering employee engagement and
motivation,
•Taking all necessary health and safety
measures to protect our staff and the
environment,
•Preventing errors before they occur.

Our Mission
To contribute to a more
harmonious, balanced and
sustainable environment by
producing people-oriented
structures and solutions, giving
top priority to human capital and
know-how, and using advanced
technology in accordance with our
cultural heritage.

گروه کوزو در تالش است تا با بهره گیری
 نیروی کار و،از منابع انسانی واجد شرایط
 تواناییهای پژوهش،سیاست کیفیت خود
و نوآوری خود را بهبود بخشیده و موقعیت
.پیشرو خود را در این بخش حفظ کند

،چشمانداز
ماموریت و
سیاسـ ـ ــت
کیفی ــت ما

سیاست کیفیت ما

چشمانداز ما

،به عنوان یکی از برترین شرکت ها در حوزۀ ساخت و ساز
 و،تعهد خود به باال بردن میزان رضایت مشتری و کارکنان
کارایی سیستم مدیریت کیفیت را از طریق این موارد حفظ
:نموده ایم
• تعهد کامل به توضیحات و ملزومات درج شده در
قراردادها؛
• تحویل پروژه ها در وقت تعیین شده و به دقیق ترین
نحو ممکن؛
• استخدام کارکنان واجد شرایط؛
• پیشروی همگام با تحوالت در تکنولوژی؛
 ساخت و مدیریت، تولید،• تمرکز بر کیفیت در طراحی
کسب و کار؛
• پرورش انگیزه و تعامل کارمندان؛
• انجام تمامی اقدامات ایمنی و بهداشتی الزم جهت
حفاظت از کارکنان و محیط؛
. قبل از وقوع آنها،• پیشگیری از اشتباهات

کمک به تقویت نقاط قوت کشورمان در بازار جهانی
که رقابت در آن روز به روز در حال افزایش است؛
بهبود توانایی های خودمان در پژوهش و نوآوری؛
 به کمک نیروی کار،حفظ جایگاه برتر خود در صنعت
.ماهر و سیاست کیفیت محور گروه

ماموریت ما

 متعادل تر و،کمک به ایجاد محیطی یکپارچه تر
پایدارتر به واسطۀ تولید سازه ها و راهکارهای مردم
، اولویت دادن به سرمایه و دانش انسانی،محور
و استفاده از تکنولوژی پیشرفته منطبق با میراث
.فرهنگی خودمان

www.kuzugrup.com
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گروه کوزو در یک نگاه

پیشرفتهای
کلیدی در
سـال 2020

گروه کوزو تفسیر جدیدی از مجلل سازی را با پروژۀ سیپرل آتا کوی ،تنها پروژۀ
برتر دریایی در استانبول را ارائه میدهد و پروژه های نفیس از این دست را
ادامه خواهد داد.

زمانی که مجموعه ،در حال تأمین
اقامتگاههای امن هوشمند و
دوستدار محیط زیست است ،که
در سال  2020بسیاری از پروژه ها را
برای سرمایه گذاران خود اجرا کرد.
گروه کوزو ّ
مصمم است تا تجارت
خود را از سال  2020به سال 2021
به عنوان یک مهرۀ اصلی در این
صنعت انتقال دهد.

پروژههایبلندپروازانه

ارزش کل سرمایهگذاری

3.3

میلیارد دالر
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گروه کوزو با داشتن  77سال تجربه و دانش در بخش ساخت
و ساز ،در سه قارۀ آسیا ،اروپا و آفریقا فعالیت میکند .این گروه
یکی از بزرگترین شرکتهای ساختمانی در ترکیه و خارج از آن
است؛ بنابراین ،با افتخار نمایندۀ این کشور است.
این گروه ،پروژه های کوزو افکت و کوزو آنکارا را با سرمایه
گذاری یک میلیارد دالری ،در معتبرترین مکانهای پایتخت
آنکارا به اتمام رساند .در صورتی که در حال حاضر ،عملیات
ساخت و فروش سیپرل آتا کوی ،تنها پروژۀ برتر ساحلی
استانبول را ادامه میدهد .گروه کوزو مرحلۀ اول سیپرل آتا کوی
را متشکل از  631واحد مسکونی تکمیل کرد و تحویل داد؛ و در
حال کار بر روی مرحلۀ دوم  770واحد مسکونی و واحد هتل
است که توسط گروه جمیرا اداره خواهد شد .عالوه بر پروژه
های داخلی ،گروه کوزو در ساخت و ساز  7.700.000متر مربع
در منطقۀ خاورمیانه و آفریقا حضور دارد.
تا پایان سال  ،2019دارایی های جاری و سبد زمین و امالک
گروه کوزو به  3.3میلیارد دالر رسیده است.
در حال حاضر ،در مرحلۀ اول سیپرل آتا کوی ،در  631واحد
مسکونی از  4بلوک  20طبقه ،زندگی آغاز شده است .این
پروژه ،با نمای کامل و زیبا از دریای مرمره در همۀ اتاقها ،در
مجموع  1401واحد مسکونی را شامل میشود .مرحلۀ دوم این
پروژه که بر تفاوت زندگی در استانبول و سکونت در استانبول
تأ کید دارد ،در سال  2021به پایان خواهد رسید .گروه کوزو با
بیشترین سرعت مرحلۀ دوم ،که شامل  770واحد مسکونی و
یک هتل پنج ستاره است و توسط گروه جمیرا اداره میشود را
به پایان خواهد رسانید؛ و استانداردهای زندگی در استانبول را
با سیپرل آتا کوی که با شکوه خود میدرخشد ،تغییر میدهد.
از طریق دریا میتوان به سیپرل آتا کوی دسترسی پیدا کرد،
بدون اینکه مشکل مواجهه با ترافیک وجود داشته باشد.
گروه کوزو با سیپرل آتا کوی ،تنها پروژۀ برتر دریایی در استانبول،
مجلل بودن را تفسیر میکند؛ بنابراین ،یک پروژۀ نفیس دیگر
نیز در این بخش انجام داده است.
این پروژه تقاضای زیادی از طرف کشورهای حوزۀ خلیج فارس
را به خود جلب کرده است و با اصالح که در قانون شهروندی

ترکیه انجام شد ،مورد توجه سرمایهگذاران خارجی قرار گرفت.
در حال حاضر ،سرمایه گذاران خارجی 20درصد از کل فروش
پروژه را تشکیل میدهند.

مشارکتدر اشتغالزایی

قسمت مرکز خرید خرده فروشی کوزو افکت در سال  2019به
بهره برداری رسید .این مرکز خرید ،بخشی از پروژۀ کوزو افکت
است که توسط گروه ،همراه با ادارۀ مسکن انبوه در آنکارا
انجام شده است .مجتمع کوزو افکت با تهیۀ  30.000متر مربع
منطقۀ قابل اجاره در اوران ،چانکایا ،دارای کافه ها ،رستورانها
و هشتاد برند برتر است .این مجموعه ،از زمان افتتاح تا کنون
بیش از هزار شغل ایجاد کرده است و همچنان به اقتصاد و
اشتغال ترکیه کمک میکند.
به عنوان اولین پروژه در آنکارا که توسط معمار مشهور
«امره آروالت» طراحی شده است ،کوزو افکت نقاط دیدنی
با ظرفیت باال را در پایتخت ارائه میدهد؛ که دارای یک
اسکای النژ (فضایی با سقف آسمان) در پشت بام ساختمان
محل اقامت با چشماندازهای درخشان آسمان و یک سالن
 ،VIPکه یک محل جدید برای جلسات معتبر است ،میباشد.
در راستای اهداف  ،LEED GOLDپایداری و بهره وری آب و
انرژی در خط مقدم کوزو افکت هستند ،جایی که یک رویکرد
دوستدار محیط زیست ،مواد و منابع قابل بازیافت ،ترجیح
داده میشود.

پروژههایبرندهجایزه

کومرو آنکارا با ارائۀ دو زندگی متفاوت در یک مفهوم در
چانکایا ،تعریف زندگی راحت را با چشم انداز منحصر به فرد
خود ،برای زندگی در شهر آنکارا ارائه میدهد؛ و عالوه بر یک
محل اقامت منحصر به فرد ،یک «آ گورا» را ارائه میدهد ،که
نفس تازهای را به شهر می آورد .کومرو آنکارا دارای البی های
ورودی مختلف است که به طور جدا گانه برای آپارتمانهای
با چیدمان  2+1و  1.5+1و  1+1و برای آپارتمانهای با چیدمان
 5+1و  3+1 ، 4+1طراحی شده است .اینجا براساس دو مفهوم
مختلف زندگی ،تنظیم شده است :ارائۀ زندگی نزدیکتر به

پویایی آ گورا در طبقات پایین و گزینه های ویژه برای خانواده
های بزرگتر در طبقات باال.
پروژۀ کومرو آنکارا جایزۀ «بهترین معماری بلندمرتبه در ترکیه»
در جوایز امالک اروپا را کسب کرده است و همچنین ،برندۀ
جایزۀ «بهترین پروژه های چند طبقۀ ساخته شده در حیطۀ
مسکن» در جوایز نشان شهر (،)Sign of the City Awards
شده است ،که معتبر ترین پلتفرم امالک و مستغالت ترکیه
است.

یکبرندجهانی

گروه کوزو در لیست « 20پیمانکار برتر بینالمللی» که از سال
 2015توسط  ENRتهیه شده است ،جایگاه خود را کسب
کرده و نشان تجاری ساخت و ساز ترکیه در خارج از کشور را
به بهترین شکل نشان میدهد .گروه کوزو با داشتن پروفایل
فعال در ایران و الجزایر ،پروژه های شهرهای اقماری را در
زمینی به مساحت 7.750میلیون را در سال )1389( 2010
متر مربع احداث میکند .این گروه برندۀ پروژۀ مسکن مهر ،که
بزرگترین پروژۀ مسکن اجتماعی با یک قرارداد مشترک در
جهان است ،شد؛ و ساخت 20.000واحد مسکونی در شهر
ً
پرند و  35000واحد مسکونی در شهر پردیس را مجموعا با 6
میلیون متر مربع مساحت در ایران به پایان رساند .همچنین،
همراه با آن ،ساخت  76مدرسه 31 ،مجموعۀ ورزشی17 ،
مسجد 7 ،خانۀ بهداشت 7 ،فرهنگسرا و  3پارک را انجام داد.
در سال  ،)1398( 2019گروه کوزو در مناقصه برنده شد
و فعالیتهای پروژه ای را برای ساخت کارخانۀ تصفیۀ
فاضالب برج حمود ،سرمایه گذاری کلیدی زیست محیطی
در بیروت لبنان ،توسط بانک سرمایه گذاری اروپا ( )EIBرا
آغاز کرد.

Project, the world’s largest singlecontract social housing project, and
completed the construction of 20
thousand housing units in the city of
Parand, with a total of 6 million m2
construction area in Iran. Along with
the construction of 35 thousand
housing units in the city of Pardis, Kuzu
Group also undertook infrastructure
works of the project and carried out
construction of 76 schools, 31 sports
complexes, 17 mosques, 7 health
centers, 7 culture centers and 3 parks.
In 2019, Kuzu Group won the tender
and commenced project activities
for the construction of the Bourj
Hammoud Wastewater Treatment
Plant, a key environmental investment
in Beirut, Lebanon, financed by the
European Investment Bank (EIB).
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KEY
DEVELOPMENTS
IN 2020

Kuzu Group reinterprets luxury with SeaPearl
Ataköy, the only seafront premium project
in Istanbul, and thus continues undertaking
exquisite projects in the sector.

While providing
safer, smart and
environmentally
friendly residences
to its investors in
many projects it
has implemented in
2020, Kuzu Group
is aiming to carry its
business in 2020 to
2021 as an important
player of the
industry.

Ambitious Projects
Boasting 77 years of experience and
know-how in the construction sector,
Kuzu Group operates on 3 continents
– in Asia, Europe and Africa. The Group
is one of the largest construction
companies in and outside Turkey and
thus represents the country with pride.

THE VALUE OF CURRENT
ASSETS

3.3
TL BILLION

The Group completed Kuzu Effect
and Kumru Ankara projects, with an
investment of TL 1 billion, in the most
prestigious locations of the capital
city Ankara, while currently continuing
construction and sale operations
for SeaPearl Ataköy, Istanbul’s only
seafront premium project. Kuzu Group
completed and delivered the first stage
of SeaPearl Ataköy, consisting of 631
housing units, and is working on the
second stage of 770 housing units and
the hotel unit, which will be operated
by Jumeirah Group. In addition to
domestic projects, Kuzu Group boasts
a presence in a total 7,700,000 m2 of
construction area in the Middle East
and Africa.
As of the end of 2019, the current assets
and the land and property portfolio of
Kuzu Group reached TL 3.3 billion.
Life already started in the first stage
of SeaPearl Ataköy, consisting of 631

housing units in 4 20-storey blocks.
Offering full and gorgeous views of
the Marmara Sea in all rooms, the
project features 1,401 housing units in
total. The second stage of the project,
which emphasizes the difference
between living in Istanbul and living
Istanbul, is planned to be completed
in 2021. Working at full speed on the
construction of the second stage,
which involves 770 housing units
and a 5-star hotel to be operated by
Jumeirah Group, Kuzu Group reshapes
the standards of living in Istanbul with
SeaPearl Ataköy that shines out with
its splendor. SeaPearl Ataköy can be
reached by seaway, without being
stuck in traffic. Kuzu Group reinterprets
luxury with SeaPearl Ataköy, the only
seafront premium project in Istanbul,
and thus has undertaken yet another
exquisite project in the sector.
The project attracted high demand
from the Gulf Countries, and became
a spotlight for foreign investors upon
the amendment made to the Turkish
Citizenship Code. Currently, foreign
investors represent 20% in the total
sales of the project.
Contribution to Employment
The Kuzu Effect retail complex’s
shopping mall part became operational

in 2019. The mall is part of the Kuzu
Effect project, carried out by the
Group together with the Mass Housing
Administration in Ankara. Providing 30
thousand m2 of leasable area in Oran,
Çankaya, the Kuzu Effect complex also
incorporates cafes, restaurants and
80 premium brands. The complex has
created more than 1,000 jobs since its
opening, and continues to contribute
to Turkey’s economy and employment.
As the first project in Ankara designed
by renowned architect Emre Arolat,
Kuzu Effect offers top-caliber meeting
points in the capital city, featuring a
rooftop Skylounge in the residence
building with sparkling skyline views,
and a VIP lounge, the new address for
prestigious meetings.
In line with LEED GOLD targets,
sustainability and water and energy
efficiency are at the forefront in Kuzu
Effect, where an eco-friendly approach
and recyclable materials and resources
are preferred.
Award-Winning Projects
Offering two different lives in one
concept in Çankaya, Kumru Ankara
re-defines the comfort of living with
its unique perspective to city life in

Ankara, and provides - in addition to
an exclusive residence - an Agora that
will bring a breath of fresh air to the
city life. Kumru Ankara has different
entrance lobbies designed separately
for 1+1, 1,5+1 and 2+1 apartments and
for 3+1, 4+1 and 5+1 apartments. It
is set up according to two different
concepts of living, offering a life closer
to the dynamism of the agora in the
lower floors and special options for
large families in the upper floors.
Granted “The Best High-Rise Housing
Architecture in Turkey” award at
European Property Awards, Kumru
Ankara Project also won the “Best MultiStorey Housing-Completed Projects”
award at Sign of the City Awards,
deemed as the most prestigious real
estate platform of Turkey.
A Global Brand
Kuzu Group grabs a place in the
“Top 250 International Contractors”
list compiled by ENR since 2015,
and represents the brand of Turkish
construction business overseas in the
best manner.
Boasting an active profile in Iran
and Algeria, Kuzu Group constructs
satellite city projects on a construction
area of 7,750 million m2 In 2010,
the Group won the Maskan Mehr
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نقاطعطف

1980
1970
1960
1950
1940

1990
ساختسایتهایصنعتیبیتلیس،موشو
دیار بکر به پایان رسیده است.
پس از زلزله های که دینار را لرزاند ،گروه
کوزو مسئولیت اجتماعی خود را با ساخت
پناهگاه های کمک به حادث ه دیدگان به
انجامرساند.
این گروه ،مرمت دبیرستان آفیون و همچنین
ساخت ساختمان الحاقی ،اولین پروژۀ
دبیرستانی خود را به پایان رساند.

این شرکت کارخانه تولید
سیگار بیتلیس ،فرودگاه باتمان،
بزرگراههای سیلوان ماآلبادی و
بایکان زیارت را احداث کرد.

۱۹۵۰-۱۹۵۹

۱۹۸۰-۱۹۸۵

با مدیریت نسل دوم ،اولین قرارداد رسمی ساختمانی
به گروه اعطا شد .ساختمان اداری شهرداری سیرت،
که ساخت آن از سال  1982تا  1985ادامه داشت.
این گروه به عنوان اولین قرارداد دولتی خود ،ساخت
ساختماناداریشهرداریسیرت،ایستگاههاینظامی
در شرق و جنوب شرقی آناتولی را عالوه بر انبارهای
دخانیات ،در همان مناطق به پایان رساند.

۲۰۰۳

۱۹۴۳

ساخت پناهگاه های کمک به حادثه
دیدگان بالیای طبیعی در دینار به پایان
رسید .از هر چهار خانه که در این زلزله
ویران شد ،یکی توسط گروه کوزو ساخته
شد.

با هدف انتقال دانش کامل ساخت و ساز
خود به حوزۀ فناوری های محیط زیست،
گروه کوزو قرارداد بهره برداری از کل تصفیه
خانه های فاضالب  ISKIدر استانبول را به
خود اختصاص داد.
این گروه ،ساخت یک مجموعۀ ورزشی در
سینجان ،اولین پروژۀ تأسیسات ورزشی خود
را به پایان رساند.

گروه
در سال  1943توسط عبد الکریم کوزو و سه نفر از
برادران او پایه گذاری شد.

۱۹۸۰

گاریپ ،گوکچن ،گوون و اوزن پس از درگذشت پدرشان
عبدالکریم کوزو ،سکان هدایت شرکت را به دست گرفتند.
آنها از عموهای خود جدا شدند و به تنهایی شروع به
هدایت گروه کردند.

۲۰۱۰

گروه کوزو در مناقصۀ پیمانکاری ساخت
 20.000واحد مسکونی به عنوان بخشی از
پروژۀ مسکن مهر در پرند ایران ،برنده شد.
این پروژه به عنوان بزرگترین پروژۀ مسکن
اجتماعی که تحت یک قرارداد واحد اعطا
شد ،تأثیر شگرفی در سراسر جهان گذاشت.
پروژه های مسکونی اسپرادون کوارتز و
سکونتگاه های دیوان تحویل داده شدند.

۲۰۰۹

۲۰۰۱

کوزو با تأسیس Kuzu İnşaat Ltd. Şti
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گروه کوزو اولین پروژۀ زیربنایی
خود ،یعنی ساخت سیستم
آبیاری در دشت میالس را به
دست آورد.

ساخت مرا کز بهداشتی در
باتمان ،سیرت ،موش ،بیتلیس و
شیرنا ک به پایان رسید.

گروه کوزو با شروع ساخت مرحلۀ دوم در
تصفیه خانۀ فاضالب بیولوژیکی پیشرفته
پشا کوی ،اولین تصفیه خانۀ بازیابی کامل
فاضالب ترکیه و اولین مرکز همزمان تولید و
خشک کردن لجن در کشور ،نقش پیشگام
در صنعت را ایفا کرد.
ساخت پروژه کوارتز اسپرادون آغاز شد.
 | 2008ساخت پروژه مسکونی دیوان
آغاز شد.
برای اولین بار ،گروه ساخت فاز دوم تصفیه
خانه فاضالب بیولوژیکی پیشرفته توزال را
آغاز کرد ،اولین تصفیه خانه ی تولید بیوگاز
از ضایعات لجن که در داخل کشور طراحی
شد.
تصفیه خانه فاضالب بیولوژیکی پیشرفته
دوزکه اولین تاسیسات تصفیه فاضالب در
جهان می باشد که ظرف مدت چهار ماه
تکمیلشد.

ساخت مجتمع مسکونی اسپرادون وادی
آغاز شد.
ساخت کارخانۀ تصفیۀ فاضالب بیولوژیکی
پیشرفتۀ آسات هورما ،که توسط بودجۀ
جهانی تأمین میشود ،به پایان رسید.

۱۹۹۶

این شرکت کلینیکهای روستایی را در
آناتولی شرقی و جنوب شرقی احداث
کرد.

www.kuzugrup.com

2000

۱۹۶۰-۱۹۷۰

2010

۱۹۹۰-۱۹۹۷

۱۹۹۷

۲۰۰۴

۲۰۰۷-۲۰۰۸

۲۰۱۱

گروه کوزو با ساخت واحدهای مسکونی
کوجاعلی از تالشهای
در یالووا و
ِ
امدادی پس از زلزله  1999مارمارا
پشتیبانیقابلتوجهی کرد.

۲۰۰۶

گروه کوزو ساخت مجتمع مسکونی دیوان
و مرکز خرید را در آنکارا ،اولین پروژۀ مسکن
سطحباال آغاز کرد.
این گروهساختوساز در مجتمعمسکونی
اسپرادون،برجهایاسپرادون،اقامتگاههای
اسپرادون و مجتمع مسکونی تراس دار در
استانبول را آغاز کرد.

گروه کوزو پروژه های مجتمع مسکونی باهچه شهر
اسپرادون ،مجتمع مسکونی اسپرادون ،برجهای
اسپرادون ،اقامتگاه های اسپرادون و مجتمع مسکونی
تراس دار در استانبول را تکمیل و خانه ها را به صاحبان
آنها تحویل داد.
ساخت مجتمع مسکونی دیوان آنکارا به پایان رسید.
ساخت کارخانۀ تصفیۀ فاضالب بیولوژیکی پیشرفته
پاشا کوی به پایان رسید.
ساخت مجتمع مسکونی پارک وادی ،پارک وادی
پرمیوم و پارک وادی غرب به پایان رسید.

KUZU GROUP AT A GLANCE

2017

۲۰۱۳

گروه کوزو مناقصۀ ساخت یک ملک
(سازمان انبوه سازی) در اوران آنکارا ،که
ً
کامال متعلق به وزارت دارایی بود ،برنده شد.
پروژۀ مسکن مهر در ایران پرند با 20.000
واحد مسکونی به پایان رسید.
این گروه برندۀ مناقصۀ  35.000واحدی
مسکونی پروژۀ ایران مسکن مهر در پردیس
شد.
گروه کوزو ساخت کارخانۀ خشک کردن
لجن «تورال» را که ظرفیت  150تن در روز را
دارد ،به پایان رساند.
واحدهای مسکونی اسپرادون وادی ،که
به طور مشترک توسط گروه کوزو و امالک
کونون ریت ساخته شدهاند ،به صاحبان آنها
تحویل داده شد.

2018

گروه کوزو عملیات و نگهداری کلیۀ تصفیه
خانه های فاضالب بوسکی (اداره آب و
فاضالب بورسا) را بر عهده گرفت.
پس از زلزله وان ،این گروه ساخت پناهگاه
های کمک به حادثه دیدگان و تجهیزات
مدرسه را در مدت زمان بسیار کوتاهی به
پایان رساند؛ بنابراین ،نقشی اساسی در
کمک به بازگشت قربانیان زلزله به زندگی
روزمره خود داشت.

گروه کوزو با همکاری شرکت قطر دیار ،غول
امالک و مستغالت قطر ،ساخت سیپرل
آتا کوی ،یکی از معتبرترین پروژه ها در
استانبول را آغاز کرد.
این گروه پروژۀ ساخت  30.500واحد در
شهرهای بلیدا ،رغایه و خمیس آل خشنه
را در الجزایر در مناقصۀ توسعۀ مسکن به
دست آورد.
ساخت در هر دو پروژۀ کوزو افکت ،یعنی
توسعۀ ترکیبی در اروان و کومرو آنکارا واقع در
منطقۀییلدیزاولر پایتخت آغاز شد.
بیمارستان عمومی جدید سیرت که توسط
گروه کوزو ساخته شده بود ،افتتاح شد.

پروژه های این گروه در پایتخت ترکیه ،کوزو
افکت و کومرو آنکارا در نوامبر  2015آغاز شد.
بیمارستان 300تختخوابی ماردین احداث و
به بهره برداری رسید.
گروه کوزو در لیست « 250پیمانکار برتر
بین المللی  »2015که توسط مجلۀ جهانی
ساخت و ساز  ENRتهیه شده است ،در
رتبۀ  151قرار گرفت.
پروژه سیپرل در نظرسنجی « 50پروژۀ برتر
امالک و مستغالت استانبول با باالترین
درآمد بالقوه» در مجلۀ  Forbes Turkeyدر
سال  2015قرار گرفت.
قرارداد ساخت تأسیسات سوزاندن لجن
بستر ّ
سیال ادارۀ آب و فاضالب بورسا با
ظرفیت  400تن در روز و نیروگاه تولید برق در
طول سال امضا شد.

گروه کوزو در مناقصۀ ساخت تصفیه خانۀ
فاضالب غرب تهران ،پروژۀ  125میلیون
یورویی که توسط بانک توسعۀ اسالمی
تأمین میشود ،برنده شد .این ،بزرگترین در
 WWTPایران خواهد بود.
کارخانه های تصفیۀ فاضالب بیولوژیکی
پیشرفته بویوک چکمجه ،سیلیوری و چانتا با
حضور رئیس جمهور ،رجب طیب اردوغان
با یک مراسم افتتاحیه فعالیت خود را آغاز
کردند.
پروژه سیپرل برای دومین سال متوالی ،در
لیست « 50پروژۀ برتر امالک و مستغالت
استانبول با باالترین درآمد» در رتبۀ اول فوربز
قرار گرفت.
گروه کوزو در فهرست « 250پیمانکار برتر بین
المللی جهان»  ENRدر سال  2016به مکان
 141صعود کرد.
توافقنامه با گروه جمیرا ،یک اپراتور هتل
جهانی ،برای بهره برداری از هتل پنج ستاره
و  62اقامتگاه در پروژۀ سیپرل آتا کوی امضا
شد.

2020

۲۰۱۲

۲۰۱۴

۲۰۱۵

۲۰۱۶

۲۰۱۷

2019

کارخانۀ سوزاندن و تولید لجن ادارۀ آب
و فاضالب بورسا تکمیل و به بهره برداری
رسید.
پس از برنده شدن در مناقصه ،برای بهره
برداری از ُنه تصفیه خانۀ فاضالب اسکی،
گروه کوزو فعالیت کلیۀ تصفیه خانه های
فاضالب در سمت اروپایی استانبول را بر
عهده گرفت.
گروه کوزو با برنده شدن در مناقصۀ 201
تصفیه خانۀ فاضالب و آب آشامیدنی ادارۀ
آب و فاضالب بورسا ،فعالیت کلیۀ نیروگاه
های استان بورسا را بر عهده گرفت.
گروه کوزو در مناقصۀ ساخت تصفیه خانۀ
فاضالب بیولوژیکی اسکی بالتیمان برنده
شد.
 631واحد مسکونی در مرحلۀ اول سیپرل
آتا کوی به صاحبان آنها تحویل داده شد و
زندگی در سیپرل آتا کوی آغاز شد.
در لیست « 250پیمانکار برتر بین المللی»
مجلۀ  ،ENRگروه کوزو به رتبۀ  130صعود
کرد.

گروه کوزو در مناقصه برنده شد و فعالیت
های پروژه ای را برای ساخت تصفیه خانۀ
برج حمود ،یک سرمایه گذاری کلیدی
زیست محیطی در بیروت پایتخت لبنان ،که
توسطبانکسرمایه گذاریاروپا()EIBتأمین
می شود ،آغاز کرد.
گروه کوزو کلیۀ عملیات تصفیه خانه های
فاضالب در سمت اروپایی استانبول را که
تا ژانویه  2022ادامه دارد ،به عهده گرفت.
مجتمعخردهفروشی کوزوافکتافتتاحشد.

ساخت  770واحد مسکونی در فاز
غربیسیپرل آتا کویتکمیلشد.
ساخت ِمدیسینا،بیمارستانسیپرل
آتا کوی آغاز شد.

۲۰۱۸
در لیست « 250پیمانکار برتر بین المللی»
مجلۀ  ،ENRگروه کوزو در رتبۀ  142قرار
گرفت.
زندگی در کوزو افکت و کومرو آنکارا آغاز شد.
به پروژۀ کومرو آنکارا در جوایز نشان شهر یک
جایزه اهدا شد.
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Kuzu Group undertook the
operation and maintenance
of all wastewater treatment
plants of BUSKİ (Bursa
Water and Sewage
Administration).
After the Van earthquake,
the Group completed the
construction of disaster
relief shelters and school
facilities in a very short
time, thus playing a key
role in helping earthquake
victims return to their daily
lives.

2013
Kuzu Group won the tender
to build on a TOKİ property
in Oran, Ankara, which was
formerly owned by the
Ministry of Finance.
Iran Maskan Mehr–Parand
Project with 20,000
residential housing units was
completed.
The Group won the tender
for the 35,000-housing units
Iran Maskan Mehr–Pardis
Project.
Kuzu Group completed the
construction of İSKİ’s Tuzla
Sludge Drying Plant, which
has a capacity of 150 tons/
day.

2020

2018

2017
2012

2014

2015

2016

2017

2019

Kuzu Group
commenced
construction on
SeaPearl Ataköy, one
of the most prestigious
projects in Istanbul,
in collaboration with
Qatari Diar, Qatar’s real
estate giant.

The Group’s signature
projects in the Turkish
capital city – Kuzu Effect
and Kumru Ankara – were
launched in November
2015.

Kuzu Group won the
tender for the construction
of Western Tehran
Wastewater Treatment
Plant, a EUR 125 million
project financed by the
Islamic Development
Bank. It will be the largest
WWTP in Iran.

BUSKİ Sludge Incineration
and Power Generation
Plant was completed and
became operational.

Kuzu Group won the tender
and commenced project
activities for the construction
of the Bourj Hammoud
Wastewater Treatment
Plant, a key environmental
investment in Beirut, the
Lebanese capital, financed
by the European Investment
Bank (EIB).

The Group won a
tender for housing
developments with
30,500 units in the
Algerian cities of Blida,
Reghaia and Khemis Al
Khechna.
Construction
commenced on both
Kuzu Effect, a mixeduse development
in Oran, and Kumru
Ankara, located in the
capital’s Yıldızevler
district.
The new Siirt Public
Hospital, built by Kuzu
Group, opened its
doors.

The 300-beds Mardin
Public Hospital was
constructed and became
operational.
Kuzu Group ranked 151st
on the “2015 Top 250
International Contractors”
list compiled by the
global construction sector
magazine ENR.
SeaPearl Project placed
first in the “Istanbul’s
Top 50 Real Estate
Projects with the Highest
Income Potential” survey
conducted by Forbes
Turkey magazine in 2015.
The construction contract
for BUSKİ’s Fluidized
Bed Sludge Incineration
Facility, with 400 tons/day
capacity, and the Power
Generation Plant was
signed during the year.

The Büyükçekmece, Silivri
and Çanta Advanced
Biological Wastewater
Treatment Plants started
operations with an opening
ceremony, attended by
President Recep Tayyip
Erdoğan.
SeaPearl Ataköy Project
ranked first in Forbes’ list
of “Istanbul’s Top 50 Real
Estate Projects with the
Highest Income Potential”
for the second consecutive
year.
Kuzu Group climbed to
141st place in ENR’s 2016 list
of the “World’s Top 250
International Contractors.”
The agreement was signed
with Jumeirah Group, a
global hotel operator, for
the operation of the 5-star
hotel and 62 residences
within the SeaPearl Ataköy
Project.

After winning the tender to
operate 9 İSKİ wastewater
treatment plants, Kuzu
Group took on the
operation of all wastewater
treatment plants on the
European side of Istanbul.
Winning the tender for 201
BUSKİ wastewater and
drinking water treatment
plants, Kuzu Group
took on the operation
of all plants in the Bursa
province.

Kuzu Group undertook the
operation of all wastewater
treatment plants on the
European side of Istanbul, in
effect until January 2022.

The construction of
770 residences were
completed in the Sea
Pearl Ataköy West
Phase.
The construction of
Medicana/SeaPearl
Ataköy Hospital
started.

The Kuzu Effect retail complex
was inaugurated.

Kuzu Group won the İSKİ
Baltalimanı Biological
Wastewater Treatment
Plant Construction Tender.
631 housing units in the 1st
stage of SeaPearl Ataköy
were delivered to their
owners and life started in
SeaPearl Ataköy.
In the “Top 250
International Contractors”
list of the ENR Magazine,
Kuzu Group climbed to
rank 130.

2018
In the “Top 250 International
Contractors” list of the ENR
Magazine, Kuzu Group
ranked 142nd.
Life started at Kumru Ankara
and Kuzu Effect.
Kumru Ankara Project was
granted an award at the
Sign of the City Awards.

Spradon Vadi Houses
residential units, built jointly
by Kuzu Group and Emlak
Konut REIT, were delivered
to their owners.
www.kuzugrup.com
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2010

1960-1970

1990-1997

1997

2004

2007-2008

2011

The Company
constructed the
Bitlis Cigarette
Factory, Batman
Airport, Silvan–
Malabadi and
Baykan–Ziyaret
motorways.

Construction of the
Bitlis, Muş and Diyarbakır
Industrial Sites was
completed.

Kuzu Group
won its first
infrastructure
project, the
construction
of an irrigation
system across
the Milas Plain.

Construction of
health centers in
Batman, Siirt, Muş,
Bitlis, and Şırnak
was completed.

Kuzu Group played a
pioneering role in the industry
by starting the second
phase construction on
Paşaköy Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant,
Turkey’s first full-recovery
wastewater treatment plant
and the first combined
co-generation and sludge
drying facility in the country.

Construction of
Spradon Vadi Houses
started.

After the earthquake
that struck Dinar, Kuzu
Group assumed its social
responsibility by building
disaster relief shelters.
The Group completed
the restoration of Afyon
High School and the
construction of the annex
building, its first high
profile school project.

1950-1959
The Company built rural
clinics in Eastern and
Southeastern Anatolia.

1980 – 1985
Under the management of the
second generation, the Group
was awarded its first official
construction contract, the Siirt
Municipal Office Building, which
lasted from 1982 to 1985.
As its first government
contracts, the Group
completed the construction
of the Siirt Municipal Office
Building, military outposts
in Eastern and Southeastern
Anatolia in addition to tobacco
warehouses in the same
regions.

1943
Kuzu Group’s
foundations were laid
with the establishment
of Kuzu İnşaat Ltd. Şti.
in 1943 by Abdülkerim
Kuzu and his three
siblings.
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2000
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1980
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1950

1940

MI L ES TO NES

1980
After their father Abdülkerim
Kuzu passed away, Garip,
Gökçen, Güven and Özen Kuzu
took the helm of the Company.
They parted ways with their
uncles and started to lead the
Group on their own.
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2003
1996
Construction of disaster
relief shelters in Dinar
was completed. One
in every four homes in
the earthquake struck
city was built by Kuzu
Group.

With the aim of
transferring its
in-depth construction
know-how to the
field of environmental
technologies, Kuzu
Group was awarded the
operation contract for
İSKİ’s entire wastewater
treatment plants in
Istanbul.
The Group completed
construction of a sports
complex in Sincan –
its first sports facility
project.

Construction of Spradon
Quartz project started.
2008 | Construction of Divan
Residence project started.
In another first, the Group
commenced second stage
construction on Tuzla Advanced
Biological Wastewater
Treatment Plant, the first
domestically designed facility
to produce biogas from sludge
waste.
Düzce Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant
became the world’s first
wastewater treatment facility
to be completed in just four
months.

2001
Kuzu Group provided
significant support for
relief efforts after the
1999 Marmara earthquake
by building housing units
in Yalova and Kocaeli.

2006
Kuzu Group commenced
construction on the Divan Houses
and Shopping Center in Keçiören,
Ankara – its first high-end housing
project.
The Group commenced
construction on Spradon Houses,
Spradon Towers, Spradon
Residence, Spradon Terrace
Houses in Istanbul.

Construction of ASAT
Hurma Advanced
Biological Wastewater
Treatment Plant, which
is financed by World
Bank, was completed.

2010
Kuzu Group won the
contracting tender for the
construction of 20,000
housing units as part of
the Maskan Mehr project
in Parand, Iran. The project
made a tremendous impact
across the world as the
largest social housing
project awarded under a
single contract.
Housing units in Spradon
Quartz and Divan Residence
projects were delivered.

2009
Kuzu Group completed Bahçeşehir
Spradon Houses, Spradon Terrace
Houses, Spradon Towers, Spradon
Residence projects and delivered the
homes to their owners.
Construction of Ankara Divan Houses
was completed.
Construction of Paşaköy Advanced
Biological Wastewater Treatment Plant
was completed.
Construction of Park Vadi, Park Vadi
Premium and Park Vadi West Houses
were completed.

گروه کوزو در یک نگاه

پیام رئیس هیئت مدیره

به لطف بینشی که طی  77سال دانش و تجربه به دست آمده ،ما بر روی
مدرن تر نمودن محیط زندگی کار می کنیم و سازگاری با این دوره در آینده
مد نظر ماست.

گروه کوزو از رتبۀ  147به رتبۀ 142
و از رتبۀ  18به رتبۀ  16در بین 44
پیمانکار ترکیه ،در لیست مجلۀ
 250« ENRپیمانکار برتر بین
المللی» قرار گرفت.

سهامداران محترم:
سالی که تغییرات بزرگی در زندگی و کار ما ایجاد کرد و دنیایی
که می شناختم را به کلی متحول نمود.
قبل از هر چیز دوست دارم از طرف خود و گروه کوزو ،از
تمامی کارکنان مؤسسات دولتی و خصوصی ،به خصوص
متخصصان درمانی ،کسانی که برای سالمتی ما در همه گیری
سال  2020سخت کار کردند ،ابراز سپاسگزاری نمایم.
در طول این فرآیند ،شاهد بودیم که دو خطر مهم ،بشر را
تهدید میکند :یکی شیوع بیماری و دیگری تغییرات جهانی
آب و هوا.

نرخ رشد اقتصاد ترکیه در
سال 2020

٪1.8
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ا کثر ما بیشتر این سال را در زمان همه گیری با اقدامات
موجهی که مسئولین انجام داده اند ،در خانه سپری کردهایم.
در این مدت ،فرصتی پدیدار گشت تا این تفکر بر ما اثبات
کرد که «فضای زندگی بسیار پر اهمیت تر از مقوله ساختمان و
خانه است»  .شاهد این بودیم که خانه های ما نه تنها پناهگاه
ما هستند ،بلکه از اهمیت زیادی در زندگی ،درک زندگی و
آیندۀ ما برخوردار هستند.

ساختمان و اینکه آنها را آماده کنیم تا با زیرساخت شهر
هوشمند در آینده یکپارچه شوند ،در چارچوب طرحهای جامع
که توسط دولت اجرا میشود .فکر میکنیم که شرکت کردن در
طرح های ملی ،مخصوصا در زمان همه گیری تصمیم صحیح
ً
و مناسب است ،مخصوصا در زمان همه گیری .خوشحال
هستیم که وظیفۀ خود را در راستای خدمت به کشور انجام
میدهیم.

به لطف بینشی که طی  77سال دانش و تجربه به دست
آمده ،ما برای مدرنتر کردن زندگی و نهایت انطباق با این دوره
در آینده ،کار میکنیم .در چارچوب طرح کشوری شهرهای
هوشمند که در سال  2019بیان شد ،ما در حال تولید پروژه
های جدیدی هستیم که تمرکز اصلی آن ،بر روی نیازهای
اولیه شهرها و توسعۀ استراتژی جدا گانه برای هر شهر است.
به عنوان یک مهرۀ اصلی در بخش تولید مسکن ،در تالش
هستیم پروژه های در حال ساخت خود را مطابق با ایجاد
زیرساخت هوشمند توسعه دهیم .یکی از اجزای اصلی

متأسفانه ،به صورت جد تغییرات آب و هوایی را در کشورمان
حس میکنیم ،همانطور که در کل جهان حس میشود.
بالهای طبیعی مانند سیالب ،رانشهای زمین و گردبادها
که به شدت به زیرساخت شهرها آسیب میرسانند؛ ا گر
اقدامات الزم را انجام ندهیم ،در آینده مشکالت جدی تری
را به وجود می آورند .به عنوان مدیر ارشد گروه کوزو ،با آ گاهی
بر وظایف بخش ساخت مربوط به تغییرات آب و هوایی ،ما
گواهی  LEED GOLDرا تنظیم نموده ایم ،که گواهی میکند
ساختمانها و داخل آنها طراحی ،ساخت یا اجرای آنها مطابق

با معیارهای پایداری و سازگار با محیط زیست در زمینۀ پروژه
مسکن سازی است که عملی میکنیم؛ که اولین مورد ،پروژۀ
ترکیبی کوزو افکت در اوران آنکارا است .ما این موضوع را
اولویت اول قرار داده ایم که محیط زندگی ،با استانداردهای
باالی محیطی و بهره وری مفید انرژی تولید کنیم.
در زمینۀ فناوری محیط زیستی ،به عنوان بزرگترین مجری
خصوصی در زمینۀ فعالیت تصفیه خانۀ فاضالب در ترکیه،
 500.000تن لجن را به بیوانرژی در واحد تصفیۀ لجن که
ساخت و اجرای عملیات آن در ادارۀ آب و فاضالب استانبول
در دست گرفتیم ،تبدیل کردیم .همچنین 100.000 ،مگاوات
برق تولید کردیم .به لطف این منبع پایدار تولید انرژی که از
تصفیه خانۀ داخلی نشأت میگیرد ،کمترین سهم در تولید
کربن دی ا کسید اضافی ،که ساالنه از سوختن صدها هزار
تن انرژی فسیلی به وجود می آید و تأثیر منفی غیرمستقیم در
تغییرات آب و هوایی دارد ،داشتیم .به لطف فناوری پیشرفته
و مؤثر تصفیه که دنبال و اجرا کردیم ،به موفقیت قابل توجهی

در کاهش هزینۀ برق و آب آشامیدنی و تصفیۀ آب و فاضالب
رسیده ایم؛ یکی از آیتم های پرمصرف انرژی در یک شهر
مدرن.

KUZU GROUP AT A GLANCE

C HAIRMAN’S
ME SSAGE

Kuzu Group rose
from 147th rank to
142nd rank, and
from 18th to 16th
rank among 44
Turkish contractors
in the “World’s Top
250 International
Contractors” list of
ENR.

Thanks to the insight provided by our 77 years of
knowledge and experience, we have been working on how to
make our living spaces even more modern and compatible with
the current period in the future.

Esteemed Stakeholders,
We are leaving behind a year that we
will all remember during our lifetime,
that changed the world we know, and
reshaped our lives and businesses.
First of all, I would like to express my
gratitude on behalf of myself and Kuzu
Group to all official and private institution
employees,
especially
healthcare
professionals, who worked so hard for
the health of all of us throughout the
pandemic in 2020.
During this process, we have seen that
there are two great risks for human
beings. One of them is the pandemic and
the other is the global climate change.

TURKISH ECONOMY’S
GROWTH RATE IN
2020

1.8%
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We spent most of this year in our homes
with the justified measures taken by
authorities during the pandemic process.
During the long periods we stayed
at home, we had the opportunity to
experience once again the importance
of the “living space is more than a
building or construction” approach. We
have seen that our homes are not only a
means of shelter, but also how important
they are for our life, our perception of life
and our future.
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Thanks to the insight provided by
our 77 years of knowledge and
experience, we have been working
on how to make our living spaces
even more modern and compatible
with the current period in the
future. Within the framework of
the National Smart Cities Action
Plan announced in 2019, we are
producing new projects to focus
on the emergency action needs of
cities and to develop a separate
strategy for each city. As one of
the playmakers of the housing
sector, we strive to develop our
projects that are currently under
construction in accordance with
smart building infrastructures,
one of the main building blocks
of smart cities, and to make them
ready to be integrated into smart
city infrastructures in the future,
within the framework of master
plans to be implemented by
administration
We think that taking part in the
Action Plan is a correct and
appropriate decision, especially
during the pandemic process, and
we are happy to fulfill our duty in

order to serve our country.
Unfortunately, we have been
seriously feeling the effects of
climate change in our country,
as in the whole world. Natural
disasters such as floods, landslides
and tornadoes that seriously
damage
the
infrastructures
of the cities will bring greater
problems in the future if we
do not take measures. As Kuzu
Group, with the awareness of
the duties of the construction
sector regarding climate change,
we have set the LEED GOLD
Certification,
which certifies
that the buildings and interiors
are designed, built or operated
according
to
environmentally
friendly
and
sustainability
criteria in the housing projects
we carry out, and carried out its
first application in Kuzu Effect
mixed project in Oran, Ankara.
Thus, we have made it our top
priority to produce living spaces
with high environmental standards
and energy efficiency.
In the field of Environmental
Technologies, as the largest

private operator in the field of
operating waste water treatment
facilities in Turkey, we transformed
500 thousand tons of sludge
into bioenergy in the treatment
sludge units that we undertook
to construct and operate in the
ISKI’s and BUSKI’s treatment
facilities, and we generated 100
thousand MW of electricity.
Thanks to this sustainable energy
source originating from domestic
wastewater, we have made a
modest contribution to reducing
the additional carbon dioxide
production to be generated by
hundreds of tons of fossil waste
annually and its indirect negative
effects
on
climate
change.
Thanks to the advanced efficient
treatment technologies we have
followed and implemented, We
have achieved remarkable success
in reducing the electricity costs of
drinking water and waste water
treatment facilities, one of the most
important energy consumption
items of a modern city.

گروه کوزو در یک نگاه

ما همزمان با اجرای پروژه هایی که به اشتغال کمک میکنند ،به لطف فعالیتهای سه قارۀ
خود ،اشتغال مستقیم ایجاد میکنیم.

در تصفیه خانۀ شهر بالتیمانی استانبول ،که همچنان در
دست ساخت است ،ما به ساخت شش مخزن هضم لجن
تخممرغی شکل با حجم ده هزار متر مکعب ادامه میدهیم؛
که روزانه چهل هزار متر مکعب بیوگاز تولید خواهد کرد .این تنها
60درصد نیاز مجموعه را فراهم میکند .باعث افتخار است که
ساخت این مخزن های تخم مرغی شکل را در دست گرفتیم،
که برای اولین بار در کشور ما ساخته میشود و تنها نمونه های
کمی از آن ،در اروپا و آمریکا موجود است .با تمام این زحمات،
هدف ما این است که یک نقش کوچک ،اما مؤثر در مبارزه با
تغییرات آب و هوایی کشورمان داشته باشیم.
برای موفقیت بیشتر ،ما به تالشها و سرمایه گذاری ها
بدون کاهش سرعت در این سال ادامه دادیم .عالوه بر
تجارت فعلی ما ،به عنوان گروه کوزو ،با شرکتهای پیشرو
در کشورهایی همچون مونته نگرو ،مقدونیه ،بالروس ،اردن،
کویت ،بنگالدش و ازبکستان رقابت میکنیم و مناقصات
پروژه های تصفیه خانه را به دقت زیر نظر داریم .ما با آ گاهی
از موقعیت خود عمل میکنیم که بخش زیرساخت و تصفیه
خانه را به جلو هدایت میکند.
در نهایت ،به نظر من اصالحات اقتصادی و حقوقی نقش
بسزا و مهمی در جذب سرمایه گذار خارجی خواهد داشت.
بدین ترتیب ،هر دو بخش امالک و مستغالت و هر بخشی
که ارزش افزوده فراهم میکند ،توسعه یافته و قابلیت تولید
محصوالت و خدماتی میشود که میتوانند در دنیا رقابت
کنند.
بخش ساخت و ساز نقش مهمی در حفظ محرک اخیر و
دستیابی به اهداف کوتاه مدت و میان مدت دارد.
انتظارات این بخش برای دور آینده ،افزایش ابتکارات تحول
شهری و اولویت بندی مشارکتهای دولتی و خصوصی ()PPP
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و همچنین اجرای PPPها مطابق با معیارهای کارایی و
دسترسی به بودجه های مقرون به صرفۀ خارجی برای پروژه
های بزرگ زیربنایی است.
در دوره اخیر ،اقداماتی جهت توسعۀ مسکن آغاز شده است.
همچنین ضروری است بانکها تسهیالت مناسب و مقرون به
صرفه ای را جهت راه اندازی کسب و کار و تشویق به اشتغال
در اختیار متقاضیان قرار دهد.
تعداد پروژه های انجام شده در خارج از مرز  10.0000مورد
پیش بینی شده است.
از سال  )1351( 1972زمانی که پیمانکاران ترک برای اولین بار
وارد بازارهای خارجی شدند -تا پایان سال ( 2020دی ،)1399
آنها  10.108پروژه خارج از کشور را با ارزش  401میلیارد دالر در
 126کشور انجام داده اند .با ثبت  438پروژۀ خارج از کشور
به ارزش  18میلیارد دالر در سال  ،2019پیش بینی پروژه های
جدید در سال  2020در حدود 20میلیارد دالر می باشد.

برای همۀ شما موفقیت آرزو میکنم.
سال  ،2021که با امید ،انتظارش را میکشیم ،سالی میشود که
ما به عنوان گروه کوزو سختتر کار خواهیم کرد .تالش خواهیم
کرد تا ثابت کنیم که قویترین هستیم .در این مسیر ،ما قدرت
خود را از عشق به مردم به دست می آوریم.
در پایان از شما سهامدارن محترم ،از شما که هیچوقت پشت
ما را خالی نکردهاید ،بسیار قدردانیم.

ما در راستای اهداف سال  2023به اقتصاد و اشتغال کمک
میکنیم.
همزمان با اجرای پروژه هایی که به اشتغال کمک میکنند،
به لطف فعالیتهای سه قارۀ خود ،اشتغال مستقیم ایجاد
میکنیم .امسال ،جاه طلبانه ترین پروژۀ آنکارا ،مرکز خرید کوزو
افکت ،افتتاح شد و بیش از هزار شغل ایجاد کردیم .در این
اوقات ،تالش برای بخش خود ،با همان اعتمادی که به
قدرت کشور خود داریم ،در کنار کارمندان خود ایستاده ایم .در
دورۀ آینده ،به مشارکت خود در اقتصاد ادامه خواهیم داد و از
طریق پروژه های مسکونی مجلل و زیرساخت ها ،مهر بخش
ساخت و ساز فعال را در مناطق مختلف جهان خواهیم زد.

ارادتمند شما،

با استفاده از این فرصت ،میخواهم از کارمندان فدا کار و
ذینفعان ما ،برای اعتماد آنها به کیفیت گروه کوزو تشکر کنم.

گوکـچ ــن ک ــوزو
رئيس هیئت مدیره

KUZU GROUP AT A GLANCE

We provide direct employment thanks to our operations spanning three
continents, while executing projects that contribute to employment.

In
the
Istanbul
Baltalimanı
wastewater treatment facility,
which is still under construction,
we are continuing the construction
of 6 Sludge Digestion Tanks with
egg shaped and 10 thousand
m3 volume, which will produce
40 thousand m3 of biogas per
day, that will meet 60% of the
electricity need of the facility. We
are proud to have undertaken
the construction of these highly
efficient Egg-Shaper Digesters,
which were made for the first time
in our country and have only a few
examples in Europe and the USA.
With all these efforts, we aim to be
a small but effective player in the
fight against climate change in our
country.
In order to represent our success
in the best possible way, we
continued
our
efforts
and
investments without slowing down
this year as well. In addition to our
ongoing business, we, as Kuzu
Group, compete with the world’s
leading companies in countries
such as Montenegro, Macedonia,
Belarus, Jordan, Qatar, Kuwait,
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Bangladesh and Uzbekistan, and
closely follow many treatment
project tenders. We act with
the awareness of our position
that guides the treatment and
infrastructure sector.

taken to develop housing sector. As well,
public banks should provide suitable
facilities to applicants with affordable
conditions to encourage employment.

All in all, I think that the economic
and legal reforms will have
a great role and importance in
making our country attractive
for foreign investors. Thus, both
the real estate sector and every
sector that provides added
value will develop and will be able
to produce services and products
that compete with the world.

The number of projects undertaken
overseas exceeded the targeted
10 thousand.
From 1972 – when Turkish contractors
first ventured into foreign markets – to
the end of 2020, they have undertaken
10,108 overseas projects worth USD 401
billion in 126 countries.
Recording 438 overseas projects
worth USD 18 billion in 2019 alone, the
sector anticipates USD 20 billion in new
projects for the coming year.

The construction sector plays a
vital role in maintaining the recent
stimulus and achieving short- and
medium-term goals.
The sector’s expectations for the
coming period include a boost in
urban transformation initiatives and
the prioritization of public-private
partnerships (PPP), as well as the
execution of PPPs in line with efficiency
criteria, and access to affordable foreign
funds for large infrastructure projects.
In the recent period, Measures were

We contribute to the economy
and employment in line with 2023
targets.
We provide direct employment thanks
to our operations spanning three
continents, while executing projects
that contribute to employment. This
year, we inaugurated Ankara’s most
ambitious project, the Kuzu Effect
Shopping Center, and created more
than 1,000 jobs. In these trying times
for our sector, we have stood by our
employees with the same confidence
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we have in the strength of our country.
In the coming period, we will continue
our contributions to the economy and
employment levels and leave the stamp
of the construction sector on different
parts of the world through luxury
housing and infrastructure projects.
Taking this opportunity, I would like to
thank our devoted employees and our
stakeholders for their trust in the quality
of Kuzu Group. I wish a successful
operating period to you all.
2021, which we are waiting for with
hope, will be a year in which we will work
harder as Kuzu Group. We will work to
prove that we are the strongest. In this
route, we will take our strength from our
love to the people, and then from you,
our esteemed stakeholders.
We cannot thank you enough for not
leaving us alone.

Sincerely yours,
GÖKÇEN KUZU
Chairman

گروه کوزو در یک نگاه

BOARD O F
D IR ECTO RS

هيئت مدیره

GÖKÇEN KUZU
Chairman

GÜVEN KUZU
Board Member

Gökçen Kuzu still acts the Chairman
of the Board of Directors of Kuzu
Group.

گوکچن کوزو
رئيسهیئتمدیره
 به عنوان رئیس هیئت مدیره گروه کوزو،گوکچن کوزو هنوز هم
.فعالیت می کند

ÖZEN KUZU
Board Member and CEO

Güven Kuzu is the Chairman of the
Board of Directors of Siirt Chamber
of Trade and Industry. A Board
Member of the Group, Güven Kuzu
is also a Member of the Board of
Dicle Development Agency and
holds a management position at
the International Chambers of
Commerce (ICC) Turkey National
Committee.

گوون کوزو
عضو هیئتمدیره
گوون کوزو رئیس هیئت مدیره اتاق تجارت و صنعت سیرت
 همچنین عضو، گوون کوزو عضو هیئت مدیره گروه.است
) است و دارایDicle( هیئت مدیره آژانس توسعۀ دیکل
سمت مدیریتی در کمیتۀ ملی اتاق های بازرگانی بین المللی
.) ترکیه استICC(

Özen Kuzu serves as Board
Member and CEO at Kuzu Group.
He is also a Board Member at
the Siirt Chamber of Commerce,
Member of the Turkish Contractors
Association, Board Member of
KONUTDER (Housing Developers
and Investors Organization) and
Executive Board Member of
GYODER.

اوزن کوزو
عضو هیئتمدیره
اوزن کوزو به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت
 عضو هیئت مدیره، وی همچنین.گروه کوزو فعالیت میکند
 عضو، عضو انجمن پیمانکاران ترکیه،اتاق بازرگانی سیرت
 (سازمان توسعهدهندگان مسکنKONUTDER هیئت مدیره
 (سازمانGYODER و سرمایهگذاران) و عضو هیئت اجرایی
.مشارکت امالک و سرمایهگذاری امالک) است

www.kuzugrup.com
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گروه کوزو در یک نگاه

پیام مدیر عامل

در گروه کوزو ،در بخشهای مسکن مجلل و پروژه های زیربنایی ،پیشگام
هستیم و با پیشرفتهای فناوری ،همسو هستیم .این همان چیزی است که ما
را به سمت انجام کارهای با کیفیت در داخل و خارج ترکیه سوق میدهد.

ما پروژۀ ِمدیسینا را آغاز کردیم که
شامل  218اتاق 31 ،بخش73 ،
کلینیک درمانگاهی 8 ،اتاق جراحی،
 2اتاق زایمان و یک بخش اورژانس
در آتا کوی استانبول است.

سهامداران محترم:

مساحت ساخت و ساز انجام شده
توسط گروه کوزو در خارج از کشور:

7.7
میلیون کیلومترمربع
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ما به عنوان گروه کوزو ،با هر فونداسیونی که کندیم ،و هر
بتنی که ریختیم ،در این  77سال تجربه ،کمک به مردم و
اقتصاد کشور را در اولویت قرار دادیم؛ و در دوران همه گیری
بیماری نیز ،سرعت کار خود را در سرمایهگذاری و ساخت
کم نکردیم .پروژه های داخلی و بین المللی خود را همواره
ادامه دادیم .بهخصوص در استانبول و آنکارا ،با همکاری و
پشتیبانی همکاران مصمم و سختکوش.
سال پیش ،فاز غربی سیپرل آتا کوی در استانبول که 770
واحد مسکونی دارد را تکمیل کردیم؛ که به سا کنین آن،
تجربه ای از شهر استانبول را میدهد که هیچوقت تا کنون
تجربه نکرده اند .بدون کاهش سرعت ،ما به ساخت جمیرا
سیپرل ،که اولین پروژۀ هتل مجموعه است ،ادامه دادیم و
این پروژه را در سال  2021تحویل خواهیم داد.
در حالی که ما از تمامی این پروژه ها احساس غرور میکنیم؛
به عنوان گروه کوزو ،از شروع پروژه ای متفاوت که برای ما
بسیار حائز اهمیت است ،نیز احساس غرور میکنیم .در این
دوره ،شاهد کار صادقانۀ کادر متخصصین پزشکی بودیم.
در حقیقت ،ساخت پروژۀ درمانی گروه کوزو که مصادف با
همه گیری بیماری شده است ،ما با اشتیاق بیشتر برای این
پروژه کار کنیم.
پروژۀ ِمدیسینا را آغاز کردیم که شامل  218اتاق 31 ،بخش،
 73کلینیک درمانگاهی 8 ،اتاق جراحی 2 ،اتاق زایمان و یک
بخش اورژانس در آتا کوی استانبول است .ما این پروژه را که
به سیستم درمانی قدرت میبخشد ،تا سال  2022تحویل
میدهیم.
جدا از فعالیتهای ا کنون ،ما به عنوان گروه کوزو ،تمامی
مناقصه های بین المللی پروژۀ تصفیه خانه ای بزرگ که
به محیط زیست کمک میکند را ،در کشورهایی همچون
مونته نگرو ،مقدونیه ،بالروس ،اردن ،قطر ،کویت ،بنگالدش
و ازبکستان در رقابت با تمامی شرکتهای بین المللی
پیشرو ،رصد میکنیم .با آ گاهی به عصر فناوری اطالعات
ما به حفظ جایگاه پیشرو خود در بخش زیرساخت و تصفیه
خانه ادامه میدهیم و خود را به بهترین شکل ممکن با
امضای کارهای با کیفیت کوتاه مدت ،در جوامع خارجی
معرفی میکنیم.

ما با داشتن  77سال تجربه ،پروژه هایی را انجام
میدهیم که نمایشگر شکوه در سراسر جهان به شکلی
مثالزدنی هستند.
فقط در طی یک دهه ،به لطف پروژه هایی در نقاط مختلف
جهان ،به یک نشان جهانی تبدیل شده ایم .تا کنون ما
مساحتی به اندازه  7.7میلیون متر مکعب ساخت و ساز
در نقاط مختلف انجام داده ایم .همچنین ،در سال ،2019
به عنوان اولین شرکت خارجی موفق شدیم یک قرارداد
زیرساختی را در بیروت انجام دهیم؛ تصفیه خانۀ فاضالب
برج حمود دائورا ،مهمترین سرمایه گذاری زیست محیطی
بیروت است .ما به طور مداوم مطابق با هدف خود برای
رتبه بندی در بین  20شرکت برتر در سراسر جهان ،خطوط
جدید تجاری را دنبال میکنیم .ما با مسکن مجلل و پروژه
های زیربنایی خود در این بخش ،پیشگام هستیم و با
پیشرفتهای فناوری همسو هستیم؛ این عوامل ما را به
سمت انجام کارهای با کیفیت در داخل و خارج سوق
میدهد.
به عنوان اولین و تنها مجری خصوصی فاضالب و فعالیت
های تصفیۀ آب آشامیدنی ،به ما قرارداد بهره برداری از همۀ
برنامه های تصفیۀ فاضالب در حوزه های اسکی و بوسکی
عطا شد .ما یک رویکرد سازگار با محیط زیست را در پیش
میگیریم و از نزدیک در همۀ فرآیندهایی که در پروژه های
خود اجرا میکنیم ،فناوری را رصد میکنیم .در کل ،هدف
از تمام فعالیتهای ما ،بهبود رفاه انسانها و ایجاد جهانی

قابل سکونتتر مطابق با رویکرد پایداری ما است.
ما به میزان رکورد فروش مسکن به خارجی ها در دهۀ
گذشته رسیده ایم.
در سال  67.322 ،2019واحد مسکونی به خارجی ها در
ترکیه فروخته شده است ،که سرمایه گذاران خارجی را با
موقعیت ،آب و هوای مناسب خود جذب میکنند .براساس
داده های وزارت محیط زیست و شهرسازی ،شهروندان
عراق ،انگلستان ،آلمان ،روسیه و عربستان سعودی به ترتیب
ترکیه را به عنوان مقصد اصلی مسکن ترجیح میدهند.
سیپرل آتا کوی ،تنها پروژۀ برتر دریایی در استانبول ،توجه
سرمایه گذاران خارجی را نیز به خود جلب میکند .به ویژه با
تقاضای زیاد از طرف کشورهای حوزۀ خلیج فارس20 ،درصد
از پروژۀ سیپرل ،توسط سرمایه گذاران خارجی خریداری شده
است .من معتقد هستم که ما با پروژۀ سیپرل آتا کوی که
تعریف جدیدی از مجلل بودن را ارائه داده است ،تغییری
در این بخش ایجاد کردیم .زندگی در  631واحد مسکونی
این پروژه آغاز شده است .ساخت و ساز برای فاز دوم در
حال انجام است که شامل  770واحد مسکونی و یک هتل
است که توسط گروه جمیرا اداره میشود.

گروه کوزو با تمام قوا به فعالیت های خود جهت توسعۀ
مثبت در زندگی شهروندان ،اقتصاد کشور و زیرساخت هر

کشوری در سراسر جهان که پروژه ای در آن انجام میدهد،
ادامه میدهد .همه گیری بیماری در کشور ،تأثیر منفی
در بخش امال ک و مستغالت همانند تمامی بخشهای
مختلف سایر کشورها داشته است .در حالی که ،ابتدا با
دید و تصمیمات آ گاهانه دولت و بعد با رویکرد محتاطانۀ
خودمان ،کمترین میزان تأثیر منفی را داشتیم .سال 2020
همانند یک ورزشکار در مسابقۀ پرش در این صنعت است
که یک قدم به عقب برمیدارد تا پرش بلندتری را انجام
دهد .من ایمان کامل به بخش امالک و مستغالت دارم و
گروه کوزو در سال  2021پرش هایی بلندتر و فراتر از آن نسبت
به گذشته ،انجام میدهد.
من دوست دارم که از تمامی سهامداران و خانواده های
ایشان بابت حمایت در طول سال تشکر کنم و برای همه
آرزوی سالمتی و روزهای شاد در دورۀ این همه گیری دارم.

ارادتمند شما،
اوزن کوزو
ِ
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

KUZU GROUP AT A GLANCE

C E O’S
ME SSAGE

Kuzu Group continues to work with all its strength to contribute positively to
the lives of its citizens, the economy of the country and the infrastructure of
every country where its projects are located around the world.

We started the
Medicana Project,
which will host
218 rooms, 31
departments, 73
outpatient clinics,
8 operating rooms,
2 delivery rooms
and an emergency
department in
Ataköy, Istanbul.

KUZU GROUP’S OVERSEAS
CONSTRUCTION AREA

7,7
MILLION KM2
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Esteemed Stakeholders,

As Kuzu Group, which has made
it a priority to contribute to the
people and the economy of the
country in every project it drew,
every foundation it dug, and every
concrete it poured with its 77 years
of experience, we did not slow down
our investments and constructions
during the pandemic process. We
continued our international and
domestic projects, especially in
Istanbul and Ankara, with the support
of our hardworking and devoted
colleagues.
Last year, we completed the Western
Phase of 770 residences of the
SeaPearl Ataköy Project in Istanbul,
which offers residents an experience
of Istanbul that they have never
experienced before. We continued
the
construction
of
SeaPearl
Jumeriah, the first hotel project of our
group, without slowing down. We will
deliver this project in 2021.
While we are proud of all these
projects, we, as Kuzu Group, also
experienced the pride of starting
a project that has a different
importance for us. During this period,
we witnessed the faithful work of our
healthcare professionals. The fact
that Kuzu Group’s hospital project
coincided with the pandemic process
made us work more enthusiastically
on this project.
We started the Medicana Project,
which will host 218 rooms, 31
departments, 73 outpatient clinics,

8 operating rooms, 2 delivery rooms
and an emergency department in
Ataköy, Istanbul. We will deliver our
project, which will strengthen the
health system, in 2022.
Apart from our current business, we,
as Kuzu Group, follow the tender
processes of many large treatment
projects in internationally funded
environmental projects in countries
such as Montenegro, Macedonia,
Belarus, Jordan, Qatar, Kuwait,
Bangladesh and Uzbekistan in
competition with the world’s leading
multinational companies. With the
awareness that we are in the age of
information technologies, we continue
to maintain our leading position in the
treatment and infrastructure sector
and to represent ourselves in the best
way abroad, by signing quality works
in a short time.
Boasting 77 years of experience,
we undertake projects that
represent magnificence in an
exemplary manner around the
world.
In just a decade, we have become a
global brand, thanks to our projects in
different parts of the world. To date, we
have operated on a total 7.7 million m2
of construction area abroad. In 2019, we
also became the first foreign firm to win
and undertake an infrastructure contract
in Beirut: the Daoura/Bourj Hammoud
Wastewater Treatment Plant is Beirut’s
pivotal environmental investment. We
consistently pursue new business lines
in accordance with our goal of ranking

among the top 20 companies worldwide.
We take the lead in the sector with our
luxury housing and infrastructure projects
and we are aligned with technological
developments: these factors drive us to
undertake quality works in and outside
country.We were awarded the contract
for the operation of all wastewater
treatment plans within İSKİ’s and BUSKİ’s
remit as the first and only private
operator of wastewater and drinking
water treatment activities. We adopt
an eco-friendly approach and monitor
technology closely in all the processes we
run at our plants. Across all our activities,
we aim to improve human welfare and
create a more inhabitable world in line
with our sustainability approach.

We reached the last decade’s
record volumes for housing sales
to foreigners.
In 2019, 67,322 housing units were sold to
foreigners in Turkey, which draws foreign
investors with its advantageous location
and climate. According to data from the
Ministry of Environment and Urbanization,
citizens of Iraq, the United Kingdom,
Germany, Russia and Saudi Arabia prefer
Turkey as a top housing destination,
respectively. SeaPearl Ataköy, the only
premium seafront project in Istanbul,
also attracts attention from foreign
investors. With great demand from the
Gulf countries in particular, 20% of the
SeaPearl project has been purchased by
foreign investors. I believe that we have
made a difference in the sector with
SeaPearl Ataköy, which re-interprets
luxury. life has already started in the 631

housing units of the project. Construction
is ongoing for the second phase,
comprising 770 housing units and a hotel
to be operated by Jumeirah Group.
Kuzu Group continues to work with all
its strength to contribute positively to
the lives of its citizens, the economy of
the country and the infrastructure of
every country where its projects are
located around the world. The pandemic
negatively affected the real estate sector
in country as well as every sector in every
country of the world. However, we were
least affected by this negative effect, first
with the visionary steps and decisions of
our government and our state, and then
with our prudent approach. 2020 is like
an athlete in a long jump competition for
our industry taking a step back to jump
longer. I have full faith in the real estate
sector and the Kuzu Group that we will
jump longer distances in 2021 and beyond
than we have ever jumped before.
I would like to thank all our stakeholders
and their families for their support
throughout the year, and I wish everyone
a healthy and happy day during the
pandemic process.

Sincerely yours,

ÖZEN KUZU
Board Member and CEO
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امالک و مستغالت و
قراردادها
اولین بار در ترکیه و جهان ...
بزرگترین پروژه تک قرارداری انبوه سازی مسکن
اولین پروژه  LEED GOLDآنکارا (طراحی
پیشرو در حوزه صرفه جویی انرژی و سازه
سازگار با محیط زیست)
تنها پروژه برتر ساحلی استانبول
اولین پروژه مسکن مجلل مبتنی بر سهیم در
درآمد در آنکارا
اولین پروژه مسکن مجلل مبتنی بر سهیم در
درآمد در استانبول

مساحت کل ساخت و ساز:

12.5
میلیون متر مربع

اندازهی

1,751
زمین فوتبال
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REAL ESTATE AND
CONTRACTS
A First in Turkey
and the World...
The world’s largest single-contract
mass housing project
Ankara’s first LEED GOLD project
Istanbul’s only seafront premium
project
Ankara’s first revenue-sharing
model luxury housing project
Istanbul’s first revenue-sharing
model luxury housing project

TOTAL COMPLETED
CONSTRUCTION AREA

12.5
MILLION M2

SIZE OF

1,751
FOOTBALL FIELDS
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فعالیت های سال 2020

گروه ک ــوزو
در صنعت امالک و
مستغالتدر
سال 2020

مشارکت های انجام شده در
بخش ساخت و ساز نقش مهمی
در حفظ انگیزه های اخیر در
اقتصاد ترکیه و دستیابی به اهداف
کوتاه مدت و میان مدت دارد.

خانههای فروخته شده به خارجی ها:

۴۵,۴۸۳
واحد
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گروه کوزو به توسعه در ترکیه با پروژه های برگزیده در مناطق مسکونی ،مدارس،
بیمارستانها و ساختمانهای اداری که از زمان تأسیس تا کنون ساخته ،کمک
کرده است.

تاثیر همه گیری کرونا بر روی بخش امالک و مستغالت
به دلیل شیوع ویروس کرونا ،سال  2020در صنعت ساخت
و ساز همانند بخشهای دیگر ،سال عدم قطعیت بود.
دست و پنجه نرم کردن با مشکل همه گیری ،که از مارس
در کشور ما مشاهده و از طریق اقدامات دولت ،سعی در
کنترل آن شد ،همچنان در کشور ما مانند دیگر نقاط جهان
ادامه دارد.
بازیابی در صنعت امالک و مستغالت
با ایجاد تقاضا برای بیش از  200زیربخش ،بخش ساخت و
ساز در سال  2019به دلیل عدم تعادل بین تقاضا و عرضۀ
ناشی از موانع تأمین مالی و کاهش تقاضا11 ،درصد کاهش
یافت .با این حال ،کاهش نرخ بهره و سیگنالهای مثبت
برای بهبود شاخص های اقتصادی ،به ویژه به بخش مسکن
کمک کرد تا اواخر سال رشد کند .در حالی که پیمانکاران در
سه ماهۀ آخر سال  2019با موانع تأمین مالی روبرو بودند،
دادههای  BRSAنشان میدهد که بخش ساخت و ساز
بیشترین سهم را (8.6درصد) در گسترش اعتباری داشته
و باالترین نسبت 7.7( NPLدرصد) را در سپتامبر ثبت کرد.
انقباض در بخش باعث کاهش سهم اشتغال از 7درصد
به 5.8درصد شد ،در حالی که براساس آمار نیروی کار
 ،TurkStatتعداد افراد شاغل در بخش ،با  1.6میلیون نفر
در ماه ا کتبر مطابقت داشت .دولت بستۀ تشویقی اعتباری
را با تمرکز بر اشتغال اعالم کرد ،که در پایان ماه ا کتبر ،در
برنامۀ جدید اقتصادی معرفی شد .پروژه های در حال
انجام مسکن و پروژه های ساختمانی خارج از کشور نیز
مشمول این بستۀ تشویقی هستند ،که وامهای سرمایه در
گردش طوالنی مدت توسط بانکهای دولتی به شرکتهای
دارای پتانسیل اشتغال بیشتر ،ارائه میشوند .این اقدامات
با هدف ایجاد کانالهای جدید اعتباری با اقدامات CBRT
کاهش نرخ بهره را معرفی کرد ،که به بهبود -البته به صورت
متوسط -شرایط مالی در بخش ساخت و ساز کمک کرد .در
اواخر سال  ،2019وزیر خزانه داری و دارایی «برات آلبابرا ک»
اعالم کرد که بانکهای دولتی نرخ بهرۀ وام مسکن را از
 0.99به 0.79درصد کاهش میدهند؛ که از اول ژانویه (11
دی) اعمال میشود .تخفیف در هزینه های سند مالکیت
و مالیات بر ارزش افزوده در فروش مسکن ،که در تاریخ 31
دسامبر  2019منقضی میشود ،باعث عالقۀ شدید سرمایه
گذاران خارجی شده و در نتیجه ،تأثیر مثبتی بر فروش خواهد

داشت .در ماه دسامبر (آذر ) ،فروش مسکن 47.7درصد
نسبت به سال قبل افزایش داشت .پس از پایان مهلت
بستۀ تشویقی ،هزینه های سند مالکیت از 3درصد به
4درصد افزایش یافت؛ در حالی که مالیات بر ارزش افزودۀ
واحدهای مسکونی بزرگتر از  150متر مربع از 8درصد به
18درصد افزایش یافت .در سال  ،2019فروش واحدهای
مسکونی به خارجیها 14.7درصد افزایش نسبت به سال
گذشته برابر با  45.483واحد مسکونی داشته است.
بیشترین فروش ،به شهروندان عراقی ،ایرانی ،روسی،
عربستان سعودی و افغانستان انجام شد و مشارکتهای
بخش ساخت و ساز نقش مهمی در حفظ انگیزه های اخیر
در اقتصاد ترکیه و دستیابی به اهداف کوتاه مدت و میان
مدت دارد .در دورۀ آینده ،تقویت ابتکارات تحول شهری،
اولویت بندی پروژه های مشارکت دولتی و خصوصی،
اجرای این پروژه ها مطابق با معیارهای کارآیی و سهولت
دسترسی به بودجه های مقرون به صرفۀ خارجی برای پروژه
های بزرگ زیربنایی مهم است .گروه کوزو به عنوان یکی از
بزرگترین گروههای ساختمانی ترکیه ،پروژه های امالک و
مستغالت را با سرعت ادامه میدهد و از طریق توسعۀ پروژه
ً
های داخلی و خارجی ،که این پروژه ها عمدتا در استانبول و
آنکارا هستند ،از تحریک اقتصادی پشتیبانی میکند.
پروژه بیمارستان
تولید پروژهای ارزش افزوده هم در داخل کشور و هم در
خارج به مدت  77سال ،گروه کوزو ساخت پروژۀ بیمارستان
را آغاز کرده است؛ که برنامه ریزی شده است تا سال
 2021تکمیل شود ،به عنوان بیمارستانی دارای  218اتاق
خدمترسانی می کند.
مقصد مورد عالقۀ پایتخت
با انجام یکی از بلندپروازانه ترین پروژههای آنکارا در
سال ، 2019گروه کوزو ،کوزو افکت جدیدترین مجتمع
خردهفروشی در آنکارا را افتتاح کرد .کوزو افکت با لذت
بردن از افزایش تعداد بازدیدکنندگان از زمان افتتاح ،و
ارائه بازۀ انتخاب گسترده از نشانهای برتر ،یک مقصد
وسیع ،نفیس و قابل دسترسی برای زندگی با سه طبقه
شامل  80فروشگاه مجهز به آخرین روندها و طراحیها،
برای بازدیدکنندگان ارائه میدهد .در یک بازۀ زمانی کوتاه،
کوزو افکت به کانون توجه در آنکارا تبدیل شده و با ارائۀ

ترکیبی از برندهای مختلف که نیازهای مخاطبان وسیع را
برطرف میکند؛ همچنین ،با برگزاری رویدادهای هنری ،وجود
یک گالری هنری و یک مرکز هنری و مجموعۀ گسترده ای
از رستورانهای دارای فضای بزرگ تراسدار و گزینههای
ً
کامال خوشمزه در فهرست غذا به یک مجموعۀ ایدئال
تبدیل شده است .همچنین ،گروه کوزو نشانه ای مشهور و
انواع رستورانها را در کومرو آنکارا ،واقع در قلب آنکارا گرد
هم آورده است .کومرو آنکارا با منطقۀ تجاری خود -آ گورا
چشم انداز تازهای را به زندگی اجتماعی شهر ارائه میدهد.
در مرکز چانکایا ،کومرو آنکارا با عنوان «بهترین پروژۀ انجام
شدۀ چند طبقه» در جوایز نشان شهر که معتبر ترین پلتفرم
امالک و مستغالت ترکیه است ،شناخته شد .عالوه بر این،
کوزو افکت ،اولین پروژۀ استفادۀ ترکیبی آنکارا با تمرکز بر
 ، LEED GOLDباعث صرفهجویی در مصرف انرژی و آب
میشود .به عنوان خانهای برای یک فضای سبز با مساحت
 19.000متر مربع ،این پروژه براساس یک رویکرد سازگار با
محیط زیست ،توسعه یافته است و با درختان و تراس های
محافظت شدۀ خود ،به عنوان سقفهای سبز طراحی شده
است.
پروژههای بین المللی
گروه کوزو با توسعۀ پروژههای قابل توجه در ایران و الجزایر،
با حضور در خارج از کشور و انجام پروژههایی که دارای
مساحت  7.7میلیون متر مربع هستند ،دارای افتخار است.
گروه کوزو در سال  2013در مجموع 20.000 ،واحد مسکونی
به عنوان بخشی از پروژۀ مسکن مهر در پایتخت ایران –
تهران -احداث کرد .ساخت  37.000واحد مسکونی توسط
گروه کوزو در پروژۀ ایران مسکن مهر در پردیس در حال انجام
است .تقویت اعتبار بینالمللی گروه از دیگر قراردادهای آن
در خارج از کشور است که متشکل از  30.500واحد مسکونی
در پروژه های انجام شده در شهرهای الجزایر ،رغایه ،بلیدا،
خمیس خشنه و عنابه است .چشمانداز حرکت گروه کوزو از
زمان تأسیس ،در کنار کمک مداوم به توسعۀ اقتصادی ترکیه
با ساخت فضاهای مسکونی گسترده ،مدارس ،بیمارستانها
و ساختمانهای عمومی؛ ساخت فضاهای زندگی بادوام،
پایدار ،و زیبایی است .گروه کوزو به حمایت از توسعۀ بخش
امالک و مستغالت و رشد ارزشهای ترکیه در دورههای
آینده ،ادامه خواهد داد.

reputation are its other contracts
abroad, consisting of 30,500 housing
units in projects undertaken in the
Algerian cities of Reghaia, Blida, Khemis
El Khechna and Annaba. Since its
foundation, Kuzu Group’s driving vision is
the construction of durable, sustainable,
functional and aesthetic living spaces,
alongside a continuous contribution to
the economic development of Turkey
by constructing mass housing spaces,
schools, hospitals and public buildings.
Kuzu Group will continue to support
both the development of the real estate
sector and the growing values of Turkey
in the coming periods.

2020 ACTIVITIES

KUZU GROUP IN
THE REAL ESTATE
INDUSTRY
IN 2020

The construction
sector’s contributions
play a vital role in
maintaining the
recent stimulus in the
Turkish economy and
achieving short- and
medium-term goals.

HOUSING SALES TO
FOREIGNERS

45,483
UNITS
47
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Kuzu Group has contributed to the development dynamics in
Turkey with the collective housing areas, schools, hospitals and
official buildings it has constructed since its establishment.

Effect of Pandemic on the Real Estate
Sector
Due to the COVID-19 pandemic,
2020 was a year of uncertainty in
the construction industry, as in all
sectors. The struggle against the
pandemic, which started to be seen in
our country in March and tried to be
controlled by the measures taken by
the government, is still continuing in
our country as in the whole world.
Recovery in the Real Estate Industry
Creating demand for over 200 subsectors,
the
construction
sector
contracted by 11% in 2019 due to the
imbalance between demand and
supply, caused by financing obstacles
and shrinking demand. However,
interest rate cuts and positive signals
for recovery in economic indicators
helped the housing segment, in
particular, pick up towards the end of
the year. While contractors continued
to face financing hurdles in the last
quarter of 2019, BRSA data reveals that
the construction sector had the highest
share (8.6%) in credit extensions and
recorded the highest NPL ratios (7.7%)
as of September. Shrinkage in the sector
drove down the share of employment
from 7% to 5.8%, while the number
of people employed in the sector
corresponded to 1.6 million in October,
according to the workforce statistics of
TurkStat. The government announced
a credit incentive package with a focus
on employment, introduced in the
New Economic Program at the end of

October. Ongoing housing projects and
overseas construction projects are also
eligible for this incentive package, which
stipulates long-term working capital
loans by public banks to companies with
the potential to create more jobs. These
practices aimed at new credit channels
were followed by the CBRT’s steps, in
December, to adjust banks’ required
reserve ratios so as to promote longterm housing and commercial loans. Also
towards the end of the year, campaigns
were launched to reduce interest
rates for housing loans and the CBRT
introduced interest rate cuts, which
helped improve, albeit moderately,
financing conditions in the construction
sector. In late 2019, Treasury and Finance
Minister Berat Albayrak announced that
public banks would reduce interest
rates for new housing loans from 0.99
to 0.79%, effective as of January 1.
Discounts on title deed fees and VAT
in housing sales, expiring on December
31, 2019, generated intense interest from
foreign investors, resulting in a positive
impact on sales. In December, housing
sales went up by 47.7% compared to the
previous year. Following the deadline
for the incentive package, title deed
fees rose from 3% to 4%, while VAT on
housing units larger than 150 m2 went
up from 8% to 18%. In 2019, housing unit
sales to foreigners increased by 14.7%
year-on-year, equaling 45,483 housing
units. The majority of sales were to
Iraqi, Iranian, Russian, Saudi Arabian
and Afghan citizens. The construction
sector’s contributions play a vital role

in maintaining the recent stimulus in the
Turkish economy and achieving shortand medium-term goals. In the coming
period, it is important to boost urban
transformation
initiatives,
prioritize
public-private partnership projects,
execute PPPs in line with efficiency
criteria, and ease access to affordable
foreign funds for large infrastructure
projects. As one of Turkey’s largest
construction groups, Kuzu Group
proceeds with real estate projects at
full speed, and supports economic
stimulation through developing both
overseas and domestic projects, these
mainly in Istanbul and Ankara.
Hospital Project
Producing
value-added
projects
both in its country and abroad for 77
years, Kuzu Group has also started the
construction of the hospital project.
The project, which is planned to be
completed in 2021, will serve as a 218room hospital.
Favorite Destinations in the Capital
Having undertaken one of Ankara’s
most ambitious projects in 2019, Kuzu
Group inaugurated Kuzu Effect – the
newest retail complex in Ankara.
Enjoying escalating visitor numbers
since its inauguration, and offering a
broad selection of premium brands,
Kuzu Effect offers a spacious, exquisite
and accessible lifestyle destination for
visitors, with three floors featuring 80
stores equipped with the latest trends
and designs. In a short span of time, Kuzu

Effect has become a hotspot in Ankara,
offering a brand mix that addresses the
needs of a broad audience, as well as
events, an art gallery and an arts center,
and a wide array of restaurants with
spacious terraces and quite delicious
menu choices. Kuzu Group also brings
together renowned brands and a
variety of restaurants at Kumru Ankara,
located in the heart of Ankara. Kumru
Ankara brings a fresh perspective to
the city’s social life with its commercial
area – the Agora. Set in the center of
Çankaya, Kumru Ankara was recognized
with the “Best Multi-Story Completed
Project” title at the Sign Of the City
Awards, the most prestigious real estate
platform in Turkey. In addition, Kuzu
Effect, Ankara’s first mixed use project
with a focus on LEED GOLD, achieves
energy and water savings. Serving as a
home for a 19,000 m2 green space, the
project was developed based on an ecofriendly approach and stands out with its
preserved trees and terraces designed
as green roofs.
International Projects
Developing significant projects in
Iran and Algeria, Kuzu Group boasts
an overseas presence spanning a
construction area of 7.7 million m2.
Kuzu Group constructed a total of
20,000 housing units in 2013 as part of
the Maskan Mehr Project in Iran’s capital,
Tehran. Kuzu Group’s construction
of 37,000 housing units in the Iran
Maskan Mehr-Pardis Project is ongoing.
Reinforcing the Group’s international

پروژهها و
قراردادهای
امالک و
مستغالتداخلی

گروه کوزو از طریق پروژه های مسکن انبوه ،مرا کز خرید ،ساختمانهای
عمومی ،مرا کز درمانی و مؤسسات آموزشی که تا کنون تکمیل کرده ،به
توسعۀ ترکیه کمک کرده است.

پروژههای هتل در حال انجام

پروژههایامالکومستغالتتکمیلشده

پروژههایپیمانیتکمیلشده

سیپ ـ ــرل آتا کـ ــوی جمیـ ـ ــرا

فاز غربی آتا کـ ـ ــوی

مرا کز درمانی

سیپـ ـ ـ ــرل آتا ک ـ ـ ــوی

پروژههای مسکن انبوه

کـ ــوزو ِافکت

مرا کز خرید و ساختمانهای عمومی

مرکز خرید کـ ــوزو ِافکت

موسسات آموزشی

پروژههای درمانی در حال انجام

کومرو آنکارا

پل

ِمدیسینا  -سیپ ـ ــرل آتا کـ ــوی

خانههای اسپرادون وادی

مناطق تفریحی

اسپرادون کوارتز

مجتمعهای ورزشی

خانههای تراسدار اسپرادون
محل اقامت اسپرادون
برجهای اسپرادون
خانههای اسپرادون
محل اقامت دیوان
خانههای دیوان
خانههای غرب پارک وادی
خانههای پارک وادی /خانههای ویژه پارک وادی
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DOMESTIC REAL Kuzu Group has continued contributing to Turkey’s
ESTATE AND
development through the mass housing projects,
CONTRACT
shopping centers, public buildings, healthcare and
PROJECTS
educational institutions it has completed up to date.

ONGOING HOTEL
PROJECTS

COMPLETED REAL
ESTATE PROJECTS

COMPLETED CONTRACT
PROJECTS

Jumeirah SeaPearl Ataköy

Ataköy West Phase

Healthcare Facilities

SeaPearl Ataköy

Mass Housing Projects

Kuzu Effect

Shopping Centers and Public
Buildings

ONGOING HEALTHCARE
PROJECTS
Medicana - SeaPearl Ataköy

Kuzu Effect Shopping Center
Educational Institutions
Kumru Ankara
Bridge
Spradon Vadi Houses
Recreation Areas
Spradon Quartz
Sports Complexes
Spradon Terrace Houses
Spradon Residence
Spradon Towers
Spradon Houses
Divan Residence
Divan Houses
Park Vadi West Houses
Park Vadi Houses/Park Vadi
Premium Houses
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2020 ACTIVITIES

ONGOING HOTEL
PROJECTS

Jum e ir ah
S e aPe ar l
Ata köy

T he ne w
in t erp r e t at ion
of lu xu r y

203 rooms and 62
residences at SeaPearl
Jumeriah, the first hotel
project of Kuzu Group, are
scheduled for inauguration
in 2021.
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پروژههای هتل در حال انجام

سیپــــرل
آتا کــوی
جمیـــــرا

تعبیر جدیــد
مجلل بودن

 اقامتگاه در سیپرل62  اتاق و203
 قرار، اولین پروژۀ هتل گروه کوزو،جمیرا
. افتتاح شود2021 است در سال

REAL ESTATE AND CONTRACTS | DOMESTIC REAL ESTATE AND CONTRACT PROJECTS

فعالیت های سال 2020

203 rooms and 62 residences at
Jumeriah, the first hotel project
of Kuzu Group, are scheduled
for inauguration in 2021. The
residential units range from
44 m2 to 298 m2 in size, with
1+1 to 4.5+1 room layouts. The
hotel rooms range from 47 m2
to 480 m2 in size, and the room
formats include standard,
junior suite, executive suite and
presidential suite.
Located on the seafront, the hotel
also features a conference hall
(2,344 m2), VIP Club (2,800 m2),
VIP business center (244 m2),
food & beverage area (1,400 m2),
a seaside restaurant (500 m2),
sports center (3,265 m2), gourmet
market (900 m2), Turkish bath,
fitness & spa center, outdoor/
indoor swimming pools, and
exclusive shops. World-renowned
architect Khuan Chew is working
on the internal design of Jumeriah
Hotel.
 203اتاق و  62اقامتگاه در جمیرا ،اولین پروژۀ هتل گروه کوزو ،برای
افتتاح در سال  2021برنامهریزی شده است .محدودۀ واحدهای
مسکونی از  44متر مربع تا  298متر مربع با چیدمان اتاق 4.5 + 1
تا  1 + 1است .اندازۀ اتاقهای هتل از  47تا  480متر مربع است و
فرمت های اتاق شامل سوئیت استاندارد ،سوئیت جونیور (اتاق
خواب هتل با امکانات رفاهی بیشتر از اتاقهای استاندارد؛ محل
خواب قابلیت جدا شدن و تبدیل شدن به اتاق پذیرایی را دارد).
سوئیت دو خوابه و سوئیت مجلل (از نوع گرانترین اتاقهای
هتل)است.
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این هتل در کنار ساحل واقع شده است و دارای یک سالن
کنفرانس ( 2.344متر مربع) ،باشگاه 2.800(VIPمتر مربع) ،مرکز
تجاری  244(VIPمتر مربع) ،محدودۀ تعیین شده برای غذا و
نوشیدنی ( 1400متر مربع) ،یک رستوران ساحلی ( 500متر مربع)،
مرکز ورزش ( 3.265متر مربع) ،بازار خورا ک شناسی ( 900متر مربع)،
حمام ترکی ،مرکز تناسب اندام و آب گرم ،استخرهای شنا در فضای
باز  /داخل و فروشگاههای اختصاصی است .معمار مشهور جهان
«خوان چو» در حال طراحی داخلی هتل جمیرا است.

2020 ACTIVITIES

پروژههای هتل در حال انجام

ONGOING HOTEL
PROJECTS

سیپــــرل
آتا کــوی
جمیـــــرا

Jumei r ah
Se aPe ar l
Atak ö y

»معمار مشهور جهان «خوان چو
در حال طراحی داخلی هتل جمیرا
.است

World-renowned
architect Khuan Chew is
working on the internal
design of Jumeriah
Hotel.

14,900 m2

86,000 m2

Land Area

Construction Area

62

203

Residences

Rooms

2021

Jumeirah Group

Date of Delivery

Operator
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 مترمربع86,00 0

 مترمربع14,900

مساحت ساخت

مساحت زمین

203

62

اتاق

محل اقامت

2021

گروه جمیرا

تاریخ تحویل

سازنده
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2020 ACTIVITIES

ONGOING HEALTHCARE
PROJECTS

Me dic in a
S e aPe ar l
Ata köy

S u p por t t o
t he he alt h
s y s t em

Medicana Project,
which has 218 rooms, is
planned to start serving
in 2022.
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پروژههای درمانی در حال انجام

ِمدیسینا
سیپــــرل
آتا کــوی

حمایت از
سیستم
سالمت

 اتاق218 پروژۀ ِمدیسینا که دارای
 آغاز2022  قرار است در سال،است
.بهخدمترسانی کند
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2020 فعالیت های سال

Medicana, which is the first
hospital project of Kuzu Group,
has 218 rooms and 31 departments
in total, namely Endocrine,
Hematology, Nephrology, Chest
Diseases, Internal Medicine,
Dermatology, Plastic Surgery,
Medical Aesthetics, Dental,
Pediatrics, Gynecology, Check
Up, Orthopedics, General
Surgery, Chest Surgery, ENT,
Ophthalmology, Neurology,
Neurosurgery, Urology, Medical
Oncology, Radiation Oncology,
FTR, Cardiology, KVC, IVF
Gastroenterology, Nuclear
Medicine, Psychology, Psychiatry,
and Radiology. There are 73
polyclinic rooms, 8 operating
rooms, 2 delivery rooms, 2
LINACs, 1 cyberknife, 1 laboratory,
emergency department and angio
room. It is planned to start serving
in 2022.
 در مجموع دارای،ِمدیسینا که اولین پروژۀ درمانی گروه کوزو است
ّ  به عنوان مثال بخش اندوکرین. بخش است31  اتاق و218
(غدۀ
ِ
بیماری،) ِنفرولوژی(ابرشناسی،)هماتولوژی(خونشناسی،)درونریز
،) ِدرماتولوژی (پزشکی پوست، طب داخلی،های قفسۀ سینه
،اطفال،دندانپزشکی،زیباییشناسیپزشکی،جراحیپالستیک
ُ
،) ارتوپدی (پزشکی استخوان، معاینۀ عمومی،زنان و زایمان
 چشم، گوش و حلق و بینی، جراحی قفسۀ سینه،جراحی عمومی
، اورولوژی، جراحی مغز و اعصاب، عصب شناسی،پزشکی
ّ ،غدهشناسی پزشکی
ّ
(  احیای مجدد کالبد،غده شناسی اشعه
 پزشکی هسته،IVF  دستگاه گوارش،KVC ، قلب و عروق،)FTR
، اتاق پلی کلینیک73، روانپزشکی و رادیولوژی، روانشناسی،ای
 دستگاه پیشرفتۀ شتاب دهندۀ2 ، اتاق زایمان2، اتاق جراحی8
ّ
 بخش، آزمایشگاه1، دستگاه سایبرنایف1،)LINAC( خطی پزشکی
 برنامه ریزی شده.اورژانس و اتاق آنژیو در مجموعه موجود است
. آغاز به خدمت رسانی کند2022 است که مجموعه تا سال
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2020 ACTIVITIES

پروژههای درمانی در حال انجام

ONGOING HEALTHCARE
PROJECTS

ِمدیسینا
سیپــــرل
آتا کــوی

Me dic in a
S e aPe ar l
Ata köy

پروژۀ ِمدیسینا که به سیستم درمانی
 در سیپرل،کشورمان قدرت میبخشد
.آتا کوی واقع شده است

Medicana Project, which
will strengthen the health
system of our country,
is located in SeaPearl
Ataköy.

3,760 m2

35,507.77 m2

Land Area

Construction Area

218

2021

Rooms

Date of Delivery

Medicana
Operator
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 متر مربع35,507.77
مساحتساخت

مترمربع3,760
مساحتزمین

2021

218

تاریختحویل

اتاق

ِمدیسینا
سازنده
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2020 ACTIVITIES

COMPLETED REAL ESTATE
PROJECTS

Ataköy West
Phase

At the seaside
and the zenith
of life

SeaPearl Ataköy that
has a total investment
value of USD 2.7
billion, is being
constructed in two
phases and includes
a hotel as well as
1,401 housing units.
770 housing units in
the project’s western
phase are currently
under construction.
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پروژه های تکمیل شده
امالک و مستغالت

فاز غربی
آتـــــا کــوی

در ســـاحل
و بــــــــر اوج
زنــــــــــــدگی

سیپرل آتا کوی با ارزش سرمایه گذاری
 در دو، میلیارد دالر آمریکا2.7 کل
مرحله احداث میشود و شامل یک
 واحد مسکونی1401 هتل و همچنین
 واحد مسکونی در فاز770 .است
غربی پروژه در حال حاضر در دست
.ساخت است
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Kuzu Group has become a
representative of quality and
trust in the real estate sector.
Construction of 770 housing units
in the SeaPearl Ataköy project
worth USD 2.7 billion, with which
the Group has reinterpreted the
concepts of magnificence and
luxury, is ongoing at full pace.
All housing units in the project
coalesce with a spectacular view
of the Marmara Sea and are
between 114 and 463 m2 in size
with layout options of 2+1, 2,5 +1,
3+1, 3,5+1, 4+1, 4,5+1, 5+1. With its
social spaces attractive to all age
groups, landscape design and
its coastline, the project is being
holistically constructed on a total
area of 251,000 m2.
گروه کوزو به شاخصی از کیفیت و اعتماد در بخش امالک و
 واحد مسکونی در770  ساخت.مستغالت تبدیل شده است
، که گروه، میلیارد دالر آمریکا2.7 پروژۀ سیپرل آتا کوی به ارزش
مفاهیمعظمتومجللبودنرابااینواحدهایمسکونیمعنی
. با سرعت کامل ادامه دارد،کرده است
تمام واحدهای مسکونی این پروژه با منظرهای خارق العاده
463  تا114 از دریای مرمره آمیخته شده است و در ابعاد بین
2+1, 2.5 +1, 3+1, 3.5+1, 4+1, 4.5+1, مترمربع و با چیدمان
 این پروژه با داشتن فضاهای تفریحی جذاب، می باشد5+1
، طراحی چشم نواز و خط ساحلی آن،برای همه گروههای سنی
. مترمربع در حال ساخت است251،000در زمینی به مساحت کل
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2020 ACTIVITIES

پروژه های تکمیل شده
امالک و مستغالت

COMPLETED REAL ESTATE
PROJECTS

فاز غربی
آتـــــا کــوی

Ataköy West
Phase
With its social spaces
attractive to all age
groups, landscape
design and its
coastline, SeaPearl
Ataköy is being
holistically constructed
on a total area of
251,000 m2.

58,800 m2
Land Area

4

Number of Blocks

2021

Date of Delivery

سیپرل آتا کوی با فضاهای تفریحی
ّ
،جذاب برای همۀ گروههای سنی
طراحی چشم انداز و خط ساحلی
 در زمینی به مساحت کل،خود
 متر مربع در حال ساخت251.000
.است

251,000 m2

Construction Area

20

Number of Floors

770

Number of Housing Units

114 m2 - 463 m2
Apartment Sizes
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 مترمربع251,000
منطقه ساخت و ساز

20

تعداد طبقات

770

تعداد واحدهای مسکونی

 مترمربع58,800
مساحت زمین

4

تعداد بلوکها

2021

تاریخ تحویل

 مترمربع463-  مترمربع114

اندازهآپارتمانها
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2020 ACTIVITIES

COMPLETED REAL ESTATE
PROJECTS

Se aPe ar l
Atak ö y

The only
seafront
premium
project

With its location,
social spaces dotted
with privileges, and an
architecture
re-interpreting the concept
of luxury, SeaPearl Ataköy
was constructed in a
quality that will make a
name for itself for many
years.
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پروژه های تکمیل شده
امالک و مستغالت

سیپــــرل
آتا کــوی

تنهاپـــروژۀ
ویـــــــــــــــــژۀ
ساحـــــــلی

 و،سیپرل آتا کوی با موقعیتی که دارد
،همچنینفضاهایتفریحیموجود
دارای امتیازات و معماری است که
مفهوممجلل بودن راتفسیر میکند؛
و با کیفیتی ساخته شده است که
برای سالها نام و نشان خود را
.حفظ خواهد کرد
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Offering not only a sea view
but the privilege of living by
the seaside, SeaPearl Ataköy is
Istanbul’s only seafront premium
project. With its location, social
spaces dotted with privileges, and
an architecture re-interpreting
the concept of luxury, SeaPearl
Ataköy was constructed in a
quality that will make a name for
itself for many years.
Boasting some USD 2.7 billion
in investment value, SeaPearl
Ataköy spans 53,900 m2 and
incorporates four 20-storey
blocks. In addition to a
construction area of 217,000 m2,
the project also includes ponds
spanning 6,185 m2 and a green
space and walking trails spanning
33,000 m2.
The tones of green starting
from the lower floors of the
outer facades of the blocks,
inspired by the sea, shaped as
waves, transform into grays and
blues on the upper floors; thus,
creating a harmony from the
ground towards the sky. The
project, designed as a modern
interpretation of the Turkish
culture and traditions, has
modernized Seljukians motifs
on its back facade overlooking
Ataköy and adds a certain mood
to the skyline of Istanbul with its
splendid entrances. Featuring
terrace gardens with natural grass
overlooking the Sea of Marmara

on each floor, SeaPearl’s all
independent units have a direct
view of the sea.
There are fitness halls, yoga halls,
recreational areas ranging from
150 to 200 m2 reserved for the
separate use of each block and
also children’s play areas, seaside
walking tracks and running lanes,
tennis court, streetball court,
walk ways, biological pond,
viewing island. The 33 thousand
m2 baroque landscaping area,
inspired by the palace gardens
of the Ottomans and the French,
coalesces with the 1,200 meter
long coastline.
 بلکه امتیاز زندگی در کنار، در کنار ارائۀ مزیت منظرۀ دریا،این پروژه
.دریا را نیز به همراه خواهد داشت
 سیپرل.سیپرل آتا کوی تنها پروژۀ برتر ساحلی در استانبول است
 و همچنین فضاهای تفریحی موجود،آتا کوی با موقعیتی که دارد
دارای امتیازات و معماری است که مفهوم مجلل بودن را تفسیر
 و با کیفیتی ساخته شده است که برای سالها نام و نشان،میکند
 میلیارد دالر2.7  سیپرل آتا کوی با حدود.خود را حفظ خواهد کرد
 متر مربع مساحت دارد و چهار بلوک53.900 ،ارزش سرمایهگذاری
. طبقه را در خود جای داده است20
، متر مربع است217.000 عالوه بر مساحت ساخت و ساز که
 متر مربع و فضای6.185  حوضچههایی به مساحت،پروژه
 متر مربع را شامل33.000 سبز و مسیرهای پیادهروی با مساحت
.میشود
،امواج سبز که از طبقات پایین نمای بیرونی بلوکها شروع میشوند
 به رنگ آبی خا کستری در طبقات، به شکل موج،با الهام از دریا
 از زمین به سمت آسمان،فوقانی تبدیل میشوند؛ بنابراین
 این پروژه که به عنوان یک تفسیر.هماهنگی ایجاد شده است
 نقوش،مدرن از فرهنگ و سنتهای ترکی طراحی شده است
سلجوقی را در نمای پشتی خود مشرف به آتا کوی به صورت مدرن
 حال و هوای،درآورده است و با ورودیهای پر زرق و برق خود
 همۀ واحدهای مستقل.خاصی را به آسمان استانبول میبخشد
سیپرل با باغهای تراس با چمنهای طبیعی مشرف به دریای مرمره
، سالنهای تناسب اندام. دید مستقیم به دریا دارند،در هر طبقه
 متر مربع برای استفادۀ200 تا150  مناطق تفریحی از،سالنهای یوگا
 پیادهروی،جدا گانۀ هر بلوک و همچنین مناطق بازی کودکان
،زمینبسکتبالخیابانی،زمینتنیس،ساحلیومسیرهایدویدن
. چشمانداز جزیره است، حوضچۀ بیولوژیکی،راههای پیاده روی
 متر مربعی با الهام از باغهای کاخ33.000 محوطه سازی باروک
 متر نیز در ساخت1200  با خط ساحلی به طول،عثمانی و فرانسوی
.این هتل در نظر گرفته شده است
www.kuzugrup.com
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سیپــــرل
آتا کــوی
تمام بخشهای مستقل سیپرل آتا کوی دید
.مستقیم به دریا دارند

All independent sections
at SeaPearl have a direct
view of the sea.

631

20

Housing Units

Number of Floors

53,900 m2

USD 2.7 billion

Total Land Area

Investment Value*

July 2017
Date of Delivery

631
واحدهای مسکونی

 مترمربع53,900

 میلیارد دالر2.7

مساحت کل زمین

*ارزش سرمایه گذاری

1.2 km

 کیلومتر1.2

)1396  (تیر2017 جوالی

Coastline

خطساحلی

تاریختحویل

*The investment value includes the two
project phases and the hotel project.
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* ارزش سرمایه گذاری شامل دو
.مرحله پروژه و پروژه هتل است
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The project creates a
Mediterranean atmosphere with
the magnificent lavender gardens
in its landscaping area. The
project was designed by Evrenol
Architects. It also offers a design
variety to its users with different
interior design concepts such as
“Zen” in small apartments and
“Avangard” in large apartments
in the Eastern phase, and “Art”
concept in small apartments
and “Elegant” concept in large
apartments in the Western phase.
There are housing types with
layouts from 1+1 to 4.5+1 ranging
between 88 and 398 m2 in the
project consisting of 20 floors,
4 blocks and 631 units. The
housing units of the Project were
delivered in July 2017.
Strengthens the Image of
Istanbul
Along with all these amenities,
SeaPearl Ataköy stands out at
international fairs also with its
central location and transport
links, drawing attention of foreign
investors. Located on the coast of
Ataköy, one of the most luxurious
and elegant districts of Istanbul
and one of the most preferred
centers of the European side of
the city, the project is only at
three minutes’ walking distance
to the life and entertainment
complex Ataköy Marina and few
minutes to popular shopping
centers Aqua Florya, A-Plus,
Galleria, and Capacity. The worldfamous peninsula, where the
Grand Bazaar, Topkapı Palace,
Spice Bazaar, and Hagia Sophia
are located, is just 13 minutes
from SeaPearl Ataköy. Direct
transport to SeaPearl Ataköy is

2020 فعالیت های سال

through Rauf Orbay Boulevard,
known as the coastal road. The
project is also close to Marmaray,
a submerged railway connecting
Asia to Europe; the Eurasia Tunnel
offering transport to the Anatolian
side in 15 minutes; and to express
train and subway stations.
Boasting a special location and
unique architectural design while
also offering the privilege of living
by the seaside, SeaPearl Ataköy will
help highlight Istanbul’s image in
the international arena.
این پروژه با باغهای باشکوه اسطوخودوس در منطقۀ محوطهسازی
 این پروژه توسط معماران. یک فضای مدیترانهای ایجاد میکند،شده
 انواع مختلف طراحی را با، همچنین. طراحی شده استEvrenol
" در آپارتمانهای کوچکZen" مفاهیم مختلف طراحی داخلی مانند
" درArt" " در آپارتمانهای بزرگ در فاز شرقی و مفهومAvangard" و
" در آپارتمانهای بزرگ درElegant" آپارتمانهای کوچک و مفهوم
631  بلوک و4 ، طبقه20  پروژه متشکل از. پیشنهاد دادهاند،فاز غربی
 تا88  است که بین4.5 + 1  تا1 + 1 واحد انواع مسکن با چیدمان از
. متر مربع است398
تقویتتصویر استانبول
 سیپرل آتا کوی در نمایشگاههای بینالمللی،در کنار همۀ این امکانات
 توجه،با توجه به موقعیت مکانی و ارتباطات و حمل و نقل خود
 این پروژه در ساحل.سرمایهگذاران خارجی را به خود جلب میکند
 یکی از مجللترین و شیکترین مناطق استانبول و در یکی از،آتا کوی
مرا کز مورد توجه در طرف اروپایی این شهر واقع شده است و تنها به
»اندازۀ سه دقیقه پیادهروی تا مجتمع تفریحی و تفریحی«آتا کوی مارینا
Aqua  و با چند دقیقه پیادهروی به مرا کز خرید محبوب،فاصله دارد
 شبه جزیرۀ معروف.میرسدCapacity  وFlorya ، A-Plus ، Galleria
 بازار ادویه و ایاصوفیه واقع، کاخ توپکاپی، جایی که بازار بزرگ،دنیا
 حمل و نقل. دقیقه با سیپرل آتا کوی فاصله دارد13  فقط،شده است
مستقیم به سیپرل آتا کوی از طریق بلوار «رائوف اوربای» است که به
 این پروژه همچنین به«مارمارای» نزدیک.جادۀ ساحلی معروف است
 تونل اوراسیا: یک راه آهن معلق که آسیا را به اروپا متصل میکند،است
 دقیقه حمل و نقل به طرف آناتولی را ممکن ساخته و دارای15 در
 سیپرل آتا کوی با داشتن.ایستگاههای قطار و مترو سریعالسیر است
 ضمن داشتن،موقعیت خاص و طراحی منحصر به فرد معماری
 به برجستهسازی تصویر استانبول در صحنۀ،امتیاز زندگی در کنار دریا
.بینالمللی کمکمیکند

www.kuzugrup.com
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There are housing types
with layouts from 1+1 to
4.5+1 ranging between 88
and 398 m2 in the project
consisting of 20 floors, 4
blocks and 631 units.
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سیپــــرل
آتا کــوی

، طبقه20 پروژه متشکل از
 واحد631  بلوک و4
انواع مسکن با چیدمان از
 است که4.5 + 1  تا1 + 1
 متر مربع398  تا88 بین
.است
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Kuzu
Effect

The
fascinating
part of
the city

Located in Ankara’s Oran
district, a highly valued
part of the city, Kuzu
Effect is Ankara’s most
impressive mixed-use
development project.
Adjacent to the METU
Forest with views of
the Eymir Lake, it lies
at the heart of Çankaya
surrounded by nature, a
lake and a forest.
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کــــــــوزو
افـــکت

قسمت
جذاب
شـــهـر

،کوزو افکت در منطقه اوران آنکارا
بخش بسیار ارزشمند از شهر واقع شده
 کوزو افکت چشمگیرترین پروژۀ.است
.توسعهای با کاربرد ترکیبی در آنکارا است
در مجاورت جنگل «متو» با چشمانداز
 در قلب «چانکایا» واقع،»دریاچۀ «ایمیر
 دریاچه و،شده است که توسط طبیعت
جنگل احاطه شده است

REAL ESTATE AND CONTRACTS | DOMESTIC REAL ESTATE AND CONTRACT PROJECTS

 چهار سبک مختلف زندگی،یک پروژه
 کوزو، در آنکاراEmre Arolat اولین پروژۀ ترکیبی معمار معروف
، آنکارا را جذابتر میکند،افکت با ارائۀ چهار جنبۀ مختلف زندگی
:یعنی
،• اقامت
، • انبار
،• دفتر
،• مرکز خرید
 بخش بسیار ارزشمند از شهر،کوزو افکت در منطقۀ اوران آنکارا
 کوزو افکت چشمگیرترین پروژۀ توسعهای.واقع شده است
 در مجاورت جنگل «متو» با.با کاربرد ترکیبی در آنکارا است
 در قلب «چانکایا» واقع شده است،»چشمانداز دریاچۀ «ایمیر
. دریاچه و جنگل احاطه شده است،که توسط طبیعت
 این توسعه نه تنها،با توجه به معماری و طراحی منحصر به فرد
 بلکه،به منظور ارتقاء استاندارد سطح زندگی در پایتخت است
 پروژۀ کوزو افکت.باعث اضافه شدن چشمگیر افق شهر میشود
 متر مربع80  را از5 + 1 تا1 + 1 واحدهای مسکونی از آپارتمانهای
 متر مربع در بلوک اقامتگاه و اتاق زیر شیروانی ارائه میدهد؛408 تا
دفاتر کار یک محیط کار واجد شرایط و ایمن با اندازههای مختلف
، استخرهای روباز و داخلی،برای دفاتر خانگی و سایر مصارف
.سالن بدنسازی و امکانات تفریحی مختلف را فراهم میکنند
احترام به محیط زیست
 بهLEED GOLD کوزو افکت با هدف کسب اولین گواهینامۀ
 تمام معیارها را برآورده،عنوان یک پروژۀ استفاده ترکیبی در آنکارا
LEED GOLD کرد و به بزرگترین باالترین توسعۀ دارای گواهی
 کوزو افکت که به عنوان یک پروژۀ حساس به محیط.تبدیل شد
 به صرفهجویی در مصرف،زیست و ا کولوژی توسعه یافته است
19.000 انرژی و آب کمک میکند و دارای فضای سبز به مساحت
.متر مربعیاست
این پروژه با رویکردی سازگار با محیط زیست طراحی شده
 با درختان و تراسهای محافظت شدۀ خود که به عنوان.است
مفهوم،همچنین.برجستهاست،سقفهایسبز طراحیشدهاند
تنفس مرکز خرید با سقف جمع شونده در تابستانها را برجسته
.میکند
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One Project, Four Different Life
Styles
The first mixed project of famous
architect Emre Arolat in Ankara,
Kuzu Effect will make Ankara
more impressive by offering four
different living spaces, namely:
• Residence,
• Loft,
• Office,
• Shopping Center.
Located in Ankara’s Oran
district, a highly valued part of
the city, Kuzu Effect is Ankara’s
most impressive mixed-use
development project. Adjacent
to the METU Forest with views of
the Eymir Lake, it lies at the heart
of Çankaya surrounded by nature,
a lake and a forest.
Featuring a unique concept
and architectural design, the
development not only serves
to boost the living standards
in the capital, but also makes a
spectacular addition to the city’s
skyline. Kuzu Effect Project offers
housing units from 1+1 to 5+1
apartments ranging from 80 m2 to
408 m2 in the residence and loft
block, offices providing a qualified
and safe working environment

with different sizes for home
office and other uses, outdoor
and indoor swimming pools, a
gym and various social facilities.
Respect for the Environment
Kuzu Effect, aiming at earning
the first LEED GOLD certification
as a mixed use project in Ankara,
met all the criteria and became
Ankara’s largest/highest LEED
GOLD certified development.
Developed as an environmentally
and ecologically sensitive project,
Kuzu Effect helps save energy
and water, and features a
19,000 m2 green space.
Designed with an eco-friendly
approach, the project stands
out with its preserved trees and
terraces designed as green roofs.
It also highlights the concept of a
breathing shopping center with its
retractable roof in summers.
www.kuzugrup.com
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کــــــــوزو
افـــکت

Kuzu
Effect
Designed with an eco-friendly
approach, the project stands
out with its preserved trees
and terraces designed as
green roofs. It also highlights
the concept of a breathing
shopping center with its
retractable roof in summers.

212

41

Housing Units

Offices

3

30,730 m2

Commercial Units

Total Land Area

190,000 m2

December 2018

Total Construction Area

Date of Completion

33.200 m2

17 floors

Commercial Area

Loft-Apartment Building

46 floors

4 floors

Residential Tower Block

Office + Studio Tower

3
Floor Shopping Mall
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این پروژه با رویکردی سازگار با محیط زیست
 با درختان و تراسهای،طراحی شده است
محافظت شدۀ خود که به عنوان سقفهای
،همچنین.برجستهاست،سبز طراحیشدهاند
مفهوم تنفس مرکز خرید با سقف جمع شونده در
.تابستانهارابرجستهمیکند

۴۱

212

دفتر

واحد مسکونی

30,730

۳

مساحت کل زمین

واحد تجاری

)1397  (آذر2018 دسامبر

 مترمربع190,000

تاریخ تکمیل

مساحت کل ساخت و ساز

 طبقه17

 مترمربع33,200

انبار آپارتمان

مساحت تجاری

 طبقه4

 طبقه46

 برج استودیو+ دفتر

بلوک برج مسکونی

3
طبقهمرکز خرید
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Kuzu E ffe c t
Shopp in g
C e nte r

مرکز خریـد
کــــوزو افکت

Ankara’s most
ambitious
project

Featuring around 30,000
m2 of leasable area, the
Kuzu Effect Shopping
Center enjoys an escalating
visitor footfall and a broad
selection of premium
brands.
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بلندپروازانه ترین
پروژۀ آنکارا

 متر30.000 مرکز خرید کوزو افکت با حدود
 از امکان افزایش،مربع مساحت قابل اجاره
بازدیدکنندگان و انتخاب گسترده از نشان های
.برتر برخوردار است
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2020 فعالیت های سال

The newest shopping center in
Ankara, the Kuzu Effect Shopping
Center was inaugurated on
November 28, 2019. Featuring
approximately 30,000 m2 of
leasable area, Kuzu Effect enjoys
an escalating visitor footfall and
a broad selection of premium
brands.
The Kuzu Effect Shopping Center
is a component of the Kuzu Effect
Mixed Use Project, located in
Oran, the capital’s most popular
location. The Shopping Center
offers a spacious, elegant and
accessible lifestyle destination for
visitors, featuring three floors and
80 stores showcasing renowned
brands and new concepts.
Among the privileges that Kuzu
Effect Shopping Center offers
to visitors are a brand mix
that addresses the needs of an
extensive and diverse audience,
as well as events, an art gallery,
an arts center, and a wide array of
restaurants with spacious terraces
and quite delicious menu choices.
Although just a short time has
passed since its opening, the Kuzu
Effect retail complex has become
a hotspot, capturing the limelight
with its brand selection and
social spaces. Making a name for
itself in Ankara through a variety

of shopping, service and event
options, the complex will continue
to add acclaimed domestic
and international brands to its
portfolio.

 مرکز خرید کوزو افکت در،کوزو افکت جدیدترین مرکز خرید در آنکارا
 مرکز خرید کوزو افکت.) افتتاح شد1398  آذر7( 2019  نوامبر28
 از امکان افزایش، متر مربع مساحت قابل اجاره30.000 با حدود
بازدیدکنندگان و انتخاب گسترده در میان نشان های برتر برخوردار
.است
مرکز خرید کوزو افکت یکی از مؤلفه های پروژۀ ترکیبی کوزو افکت
. محبوبترین مکان پایتخت واقع شده است،»است که در «اوران
 فروشگاه دارای برندهای مشهور و موارد80 مرکز خرید با سه طبقه و
 شیک و قابل دسترسی برای زندگی را برای، یک مقصد جادار،جدید
.بازدیدکنندگانارائهمیدهد
از جمله امتیازاتی که مرکز خرید کوزو افکت به بازدیدکنندگان ارائه
 ترکیبی از عرضه کنندگان است که نیازهای مخاطبان،میدهد
 یک گالری،گسترده و متنوع را پوشش میدهد و همچنین رویدادها
 یک مرکز هنری و طیف وسیعی از رستورانها با تراسهای،هنری
ً
.بزرگ و گزینههای کامال دلچسب را در فهرست غذا ارائه میدهد
 مجتمع خرده فروشی،ا گر چه مدت کوتاهی از افتتاح آن میگذرد
کوزو افکت به کانون توجه تبدیل شد و با انتخاب برندها و نیز
 توجه مردم را به خود جلب کرده،فضاهای تفریحی موجود خود
، خدمات و رویدادها، از طریق وجود انواع گزینههای خرید.است
نامی را در آنکارا به خود اختصاص داده است و مجموعه همچنان
برندهای تحسین شدۀ داخلی و بینالمللی را به مجموعۀخود
.اضافه خواهد کرد
www.kuzugrup.com
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Kuzu E ffe c t
Shopp in g
C e nte r

مرکز خریـد
کــــوزو افکت
 مرکز خرید،جدیدترین مرکز خرید در آنکارا
)1398  آذر7( 2019  نوامبر28 کوزو افکت در
.افتتاح شد

The newest shopping
center in Ankara, Kuzu
Effect Shopping Center
was inaugurated on
November 28, 2019.

91,053.94 m2

80

Total Indoor Area

Stores

30.088 m2

7.659 m2

Total Leasable Area

Total Visitor Area (indoor) )کل منطقه بازدید کننده (داخلی

5 Floors

2

Total Number of Floors

Indoor Parking Lots

28,281.69 m2

819 Cars

Total Indoor Parking
Lot Area

Total Indoor Parking Lot
Capacity
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80  مترمربع91,053,94
مغازه

کل فضای داخلی

 مترمربع7,659

 مترمربع30,088
کل مساحت قابل اجاره

2

 طبقه5

گ داخلی
 پارکین

مجموع کل طبقات

 خودرو819  مترمربع28,281,69
ظرفیت کل پارکینگ داخلی

مساحت کل پارکینگ داخلی
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Kum ru
Ank ar a

Special life
in the middle
of the city

Shaping the future
standards of living, Kuzu
Group has offered a unique
proposition to those
wishing to live in and
experience the city with its
Kumru Ankara project in
Çankaya.
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کـــــــومرو
آنـــــــکارا

زندگی خاص
در وسط شهر

با شکل دادن به استانداردهای زندگی
 گروه کوزو با پروژۀ کومرو آنکارا در،آینده
«چاتکایا» پیشنهادی منحصر به فرد برای
کسانی که مایل به زندگی و تجربه در این
. ارائه داده است،شهر هستند
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Shaping the future standards
of living, Kuzu Group presents
a unique design for the urban
lifestyle with its Kumru Ankara
project in Çankaya.
Kumru Ankara was recognized
with the “Best Multi-Story
Completed Project” title at the
Sign of the City Awards, the most
prestigious real estate platform
in Turkey. Located in Yıldızevler,
the center of Çankaya, Kumru
Ankara is adjacent to the Barış
Manço Park. Situated in a prime
location in Turkey’s capital, Kumru
Ankara adds a new dimension to
the city’s dynamism with its dual
residential-commercial function.
Along with planted green roofs,
the insulation was applied to
the buildings to enhance energy
efficiency in Kumru Ankara
project. The apartments vary from
66 to 424 m2 in the project that
features 32 floors. Kumru Ankara
has two different entrances
designed separately for 1+1, 1,5+1
and 2+1 apartments and for 3+1,
4+1 and 5+1 apartments, which is a
first in Ankara.
The City’s New Meeting Point:
Kumru Agora
Located at the heart of Ankara,
Kumru Ankara brought new life
into the city’s social life with its
Agora, which brings together

famous brands and a variety of
restaurants with all its liveliness,
sparkle and pleasant moments it
offers to the residents. There are
various tastes at the Agora, which
never loses its energy throughout
the day and stands out as a first
in Ankara with its terrace offering
magnificent views on the tower
floor and its fitness hall, swimming
pool and sauna located on the
same floor.

کومرو آنکارا
 با پروژۀ کومرو،گروه کوزو با شکل دادن به استانداردهای زندگی آینده
آنکارا در«چانکایا» طراحی منحصر به فردی برای سبک زندگی شهری
.ارائهمیدهد
کومرو آنکارا با عنوان «بهترین پروژۀ انجام شدۀ چند طبقه» در جوایز
.معتبرترینپلتفرمامالکومستغالتترکیهشناختهشد،نشانشهر
 مجاور پارک «باریش، مرکز چانکایا،»کومرو آنکارا در «ییلدیز اولر
 کومرو آنکارا که در مکانی عالی در پایتخت.مانچو» واقع شده است
 ابعادی، با کاربری دوگانۀ مسکونی و تجاری،ترکیه واقع شده است
، سقفهای سبز کاشته شده.جدید به پویایی شهر بخشیده است
و عایق کاری شده برای افزایش بهرهوری انرژی در پروژۀ کومرو آنکارا
 متر424 تا66 آپارتمانها از متراژهای.به ساختمانها اعمال شد
 کومرو. متغیر هستند، طبقه هست32مربع در این پروژه که دارای
آنکارا دارای دو ورودی متفاوت است که به طور جدا گانه برای
 و3 + 1 ،4 + 1  و برای آپارتمانهای1.5 + 1 ،1 + 1  و1 + 2 آپارتمانهای
. طراحی شده؛ که اولین مورد در آنکارا است5 + 1
 بازار کومرو: چشمانداز جدید شهر
 با بازار خود که نشان،کومرو آنکارا که در قلب آنکارا واقع شده است
 درخشش و،های معروف و انواع رستورانها را با همۀ سرزندگی
 زندگی جدیدی را،لحظات دلپذیری که به سا کنان ارائه میدهد
 در «آ گورا» برای.در زندگی تفریحی این شهر به وجود آورده است
 موارد زیادی وجود دارد که باعث میشود شما،سلیقههای مختلف
هرگز انرژی خود را در طول روز از دست ندهید و اولین بار در آنکارا با
،تراسی که چشماندازهای باشکوهی از کف برج و سالن تناسب اندام
. برجسته شده است،استخر و سونا که در همان طبقه واقع شده
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Kum ru
Ank ar a

کـــــــومرو
آنـــــــکارا
 عایق کاری،همراه با فضای سبز در پشت بام
برای افزایش بهره وری انرژی در پروژۀ کومرو
.آنکارا در ساختمانها اعمال شده است

Along with planted
green roofs, the
insulation was applied to
the buildings to enhance
energy efficiency in
Kumru Ankara project.

165

10,609 m2

Housing Units

Total Land Area

60.216 m2

April 2018

Total Construction Area

Date of Completion

From 1+1 to 6+1

3,200 m2

Apartment Layouts

Total Green Space

32 floors

3,483 m2

Number of floors

Commercial Units
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۱۶۵

 مترمربع10,609

واحد مسکونی

مساحت کل زمین

)1397 (فروردین2018 آوریل

60,216

تاریخ تکمیل

مساحت کل ساخت و ساز

 مترمربع3,200

6+1  تا1+1 از

مجموع کل فضای سبز

چیدمان آپارتمانها

 مترمربع3,483

 طبقه32

واحد تجاری

تعداد طبقات
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Spradon Vadi, where aesthetics
meets comfort, features
prestigious housing units
designed to address residents’
all needs. Located in Bahçeşehir,
Istanbul, Spradon Vadi consists
of 7 blocks and 1,037 housing
units on 9, 15, and 33 floors. The
apartments of the development
range from 71 to 123 m2 in size.
Developed with a 70% green
space in land, the project offers
residents a landscape dotted
with parks, walking trails and a
waterfall that all blend green and
blue.
اسپرادون وادی جایی که زیباییشناسی و در عین حال راحتی را
 دارای واحدهای مسکونی معتبری است که برای،برآورده میکند
اسپرادون.پاسخگوییبهتمامنیازهایسا کنانطراحیشدهاند
 شامل، استانبول واقع شده است،وادی که در باهچه شهیر
. طبقه است33  و15 ،9  واحد مسکونی در1.037  بلوک و7
 این پروژه. مترمربع مساحت دارند123  تا71 آپارتمانها متراژ از
 منظرهای مملو از،همچنین، درصد فضای سبز است70دارای
 مسیرهای پیادهروی و یک آبشار را به سا کنان ارائه میدهد،پارک
.که سبز و آبی را با هم ترکیب میکند
www.kuzugrup.com

80

2020 ACTIVITIES
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S prad o n V adi
H ouses

مجتمعمسکونی
اسپرادون وادی

A functional &
elegant style

یک سبک کاربردی و
برازنـــــده

Located in Bahçeşehir, Istanbul,
Spradon Vadi consists of 7 blocks
and 1,037 housing units on 9, 15,
and 33 floors. The apartments of
the development range from 71 to
123 m2 in size.

 استانبول،اسپرادون وادی که در باهچه شهیر
1.037  بلوک و7  شامل،واقع شده است
. طبقه است33  و15 ،9 واحد مسکونی در
 متر مربع123  تا71 آپارتمانها متراژی از
.مساحت دارند

1,037

1

Housing Units

Commercial Unit

42,000 m2

July 2013

Total Construction Area

Date of Completion

70%

From 1+1 to 4+1

Green Space Ratio

Apartment Layouts

163,017 m2
Total Construction Area
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1

1,037

واحد تجاری

واحد مسکونی

)1392  (تیر2013 جوالی

 مترمربع42,000

تاریخ تکمیل

مساحت کل زمین

%70

۴+۱  تا۱+1 از

نسبت فضای سبز

چیدمان آپارتمان

مترمربع163,017
کل مساحت ساخت و ساز
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At Spradon Quartz – inspired
by the mineral widely believed
to emit positive energy – every
detail was designed to ensure the
peace, security and happiness
of residents. The project in
the Bahçeşehir district of
Istanbul counts 25 blocks that
vary between 5 and 23 floors
and 1,045 housing units with
apartments in the range of 66315 m2. Spradon Quartz features
a social facility composed of an
outdoor swimming pool, cafe and
restaurant, tennis court, parks,
fitness center, Turkish bath and
sauna, which further contribute
to the project’s core aim to offer
a “happy living space” for the
residents.
در اسپرادون کوارتز که در ساخت آن از مواد معدنی الهام
 به طور گستردهای انرژی مثبت منتشر،گرفته شده است
 امنیت،میکند و تمام جزئیات آن برای اطمینان از آرامش
 این پروژه در منطقۀ.و شادی سا کنان طراحی شده است
 تا5  بلوک را در بر میگیرد که بین25 باهچه شهیر استانبول
 واحد مسکونی با آپارتمان در محدودۀ1.045  طبقه و23
 اسپرادون کوارتز دارای. متر مربع متغیر است315
 و66
، کافه و رستوران،تسهیالت تفریحی متشکل از استخر روباز
 حمام ترکی و سونا، مرکز تناسب اندام، پارکها،زمین تنیس
است که بیشتر به هدف اصلی پروژه برای ایجاد «یک فضای
.زندگی شاد» برای سا کنان کمک میکند

www.kuzugrup.com
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Sprad o n
Qua rtz

اسپــرادون
کوارتــز

انرژی مثبت
شهر

The positive energy
of the city
At Spradon Quartz – inspired
by the mineral widely believed
to emit positive energy – every
detail was designed to ensure the
peace, security and happiness of
residents.

1,045

66 - 315 m2

Housing Units

Size of Housing Units

52,994 m2

August 2010

Total Land Area

Date of Completion

153,893 m2

From 1+1 to 6+1

Total Construction Area

Apartment Layouts
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در اسپرادون کوارتز که در ساخت آن از مواد
 به طور گسترده،معدنی الهام گرفته شده است
ای انرژی مثبت منتشر می کند و تمام جزئیات
 امنیت و شادی،آن برای اطمینان از آرامش
.سا کنان طراحی شده است

 مترمربع66 -1315

1,045

اندازهی واحدهای مسکونی

واحد مسکونی

)1389  (مرداد2010 آ گوست

 مترمربع52,994

تاریخ تکمیل

مساحت کل زمین

۶ +۱  تا1+1 از

 مترمربع۱۵۳,۸۹۳

چیدمان آپارتمان ها

مساحت کل ساخت و ساز
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Spradon Terrace Houses brings a
Mediterranean, natural ambiance
to the heart of Bahçeşehir in
Istanbul. In line with its motto “A
holiday mood in every season,”
the project features an ecofriendly architectural style with 78
housing units, ranging from 174
to 508 m2, in 7 blocks with 4, 5,
6, and 7 floors. Spradon Terrace
Houses is designed to enhance
residents’ lives with a wide array
of on-site amenities. These include
an outdoor swimming pool,
sunbathing terrace, cafeteria,
restaurant, fitness center, Turkish
bath, sauna, playgrounds and a
mini golf course.
مجتمع مسکونی تراسدار اسپرادون یک محیط طبیعی
.مدیترانهای را به قلب باهچه شهیر در استانبول میآورد
مجتمع مسکونی تراسدار اسپرادون در راستای شعار خود
«یک حال تعطیالتی در هر فصل» دارای یک سبک معماری
، واحد مسکونی78  که دارای،سازگار با محیط زیست است
 طبقه7  و6 ،5 ،4  بلوک با7  در، متر مربع508  تا174 از
 مجتمع مسکونی تراسدار اسپرادون برای ارتقاء زندگی.است
سا کنان با مجموعۀ وسیعی از امکانات در محل طراحی شده
 کافه، تراس آفتابگیر، این مجموعه شامل استخر روباز.است
 زمینهای، سونا، حمام ترکی، مرکز تناسب اندام، رستوران،تریا
.بازی و مینی زمین گلف است
www.kuzugrup.com
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مجتمعمسکونی
تراس دار
اسپرادون

Sprad o n
Te rrace
House s

A holiday mood
in every season

حال و هوای تعطیالت
تابستانی در هر فصلی

Spradon Terrace Houses brings a
Mediterranean, natural ambience to the
heart of Bahçeşehir in Istanbul. In line
with its motto “A holiday mood in every
season,” Spradon Terrace Houses features
an eco-friendly architectural style.

مجتمع مسکونی تراسدار اسپرادون یک
محیط طبیعی مدیترانه ای را به قلب باهچه
 مجتمع مسکونی تراس.شهیر استانبول میآورد
دار اسپرادون در راستای شعار خود «حس
»خوب تعطیالت تابستانی در تمام فصول
دارای یک سبک معماری سازگار با محیط
.زیست است

78

17,000 m2

Housing Units

Total Land Area

 مترمربع17,000

78

مجموع کل مساحت زمین

واحد مسکونی

26,000 m2

March 2009

Total Construction Area

Date of Completion

)1387  (اسفند2009 مارس

 مترمربع26,000

تاریخ تکمیل

مساحت ساخت و ساز

From 3+1 to 6+1
Apartment Layouts
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۶ +۱  تا۳+۱ از
چیدمان آپارتمان ها
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With the amenities including a
sunbathing terrace, cafeteria,
outdoor swimming pool, fitness
center, Turkish bath and sauna,
Spradon Residence situated
in Bahçeşehir, Istanbul offers
comfort and pleasure in an
elegant atmosphere. Consisting of
101 housing units, the project also
features cafes and restaurants
that welcome residents and their
guests, while offering entertaining
events for children and adults
alike with playgrounds and a mini
golf course.
 استخر، کافه تریا،با امکانات رفاهی از جمله تراس آفتابگیر
 محل اقامت، حمام ترکی و سونا، مرکز تناسب اندام،روباز
اسپرادون واقع در باهچه شهیر استانبول راحتی و لذت را
 واحد مسکونی101  این پروژه از.در فضای زیبا فراهم میکند
 دارای کافهها و رستورانهایی،تشکیل شده است؛ همچنین
 در حالی،است که از سا کنان و میهمانان آنها استقبال میکند
که برای کودکان و بزرگساالن با زمینهای بازی و یک مینی
.زمین گلف رویدادهای سرگرمکننده ارائه میدهد
www.kuzugrup.com
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اقامتگاه
اسپرادون

Sprad o n
Re side n c e

101 private living
spaces
Consisting of 101 housing units, Spradon
Residence features modern cafes and
restaurants that welcome the residents and
their visitors.

101

73–170 m2

Housing Units

Size of Housing Units

17,000 m2

March 2009

Total Construction Area

Date of Completion

9,000 m2

22

Total Land Area

Number of Floors

1+1, 2+1
Apartment Layouts
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 فضای زندگی101
شخصی
، واحد مسکونی101 اقامتگاه اسپرادون شامل
کافه ها و رستورانهای مدرنی است که از
.سا کنان و بازدیدکنندگان آنها استقبال میکنند

 مترمربع73 -170

101

اندازه واحدهای مسکونی

واحد مسکونی

2009 مارس

 مترمربع17,000

تاریخ تکمیل

مساحت کل ساخت و ساز

22

 مترمربع9,000

تعداد طبقات

مساحت کل زمین

2 +1  تا1+1 از
چیدمان آپارتمانها
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Spradon Towers is home to
families who want to lead a
peaceful and safe lifestyle with
their children, while keeping ties
with urban life. The project is
located in Istanbul’s Bahçeşehir
district and consists of 413 housing
units in 5 blocks between 91-298
m2 in size. Aside from residential
housing units, the project also
features carefully designed social
spaces such as cafe, restaurant,
viewing decks and seating areas.
In addition, the development
includes a social facility featuring
a fitness center, Turkish bath,
a sauna, as well as an outdoor
swimming pool, basketball
court, tennis court and children’s
playgrounds, which allow adults
and children to enjoy quality time
together.
 خانۀ خانوادههایی است که میخواهند،برجهای اسپرادون
 با فرزندان خود سبک،ضمن حفظ ارتباط با زندگی شهری
 این پروژه در منطقۀ.زندگی مسالمتآمیز و ایمنی داشته باشند
 واحد413 باهچه شهیر استانبول واقع شده است و شامل
 به. متر مربع است298 – 91  بلوک به مساحت5 مسکونی در
 این پروژه همچنین دارای فضاهای،غیر از واحدهای مسکونی
 دک ها و، رستوران،تفریحی با دقت طراحی شده مانند کافه
 توسعه شامل، عالوه بر این.مکانهایی برای نشستن است
 و، سونا، حمام ترکی،یک مرکز رفاهی شامل مرکز تناسب اندام
 زمین تنیس و زمینهای، زمین بسکتبال،همچنین استخر روباز
 که به بزرگساالن و کودکان امکان میدهد،بازی کودکان است
.از اوقات با کیفیت در کنار هم لذت ببرند
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برجهای
اسپرادون

Sprad o n
Tower s

اوقات
آرام و ایمن

Peaceful and safe
times
Spradon Towers is home to families who
want to lead a peaceful and safe lifestyle
with their children, while keeping ties with
urban life.

413

22 and 24

Housing Units

Number of Floors

35,000 m2

78,953 m2

Total Land Area

Total Construction Area

From 1+1 to 4+1

February 2009

Apartment Layouts

Date of Completion
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 خانۀ خانواده هایی است،برج های اسپرادون
که با فرزندان خود میخواهند ضمن حفظ
 سبک زندگی ایمن و،ارتباط با زندگی شهری
.مسالمت آمیزی داشته باشند

24  و22

413

تعداد طبقات

واحد مسکونی

 مترمربع78,953

 مترمربع35,000

مساحت کل ساخت و ساز

مساحت کل زمین

2009 فوریه

۴ +۱  تا1+1 از

تاریخ تکمیل

چیدمان آپارتمان ها
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Developed by Kuzu Group as the
first luxury project based on a
revenue-sharing model, Spradon
Houses is designed exclusively for
those who wish to lead a peaceful
and secure life at the heart of the
city. Consisting of 213 apartments,
23 detached and 86 twin villas,
Spradon Houses range from 86
to 456 m2 in size and feature 99
blocks on 3-, 4-, 5-, 6-, 9- and
11-storey layouts. The housing unit
options offered by the project
located in Istanbul’s Bahçeşehir
are 1+1, 4+1, 4+2, 6+2. The
project also features many other
amenities that enhance everyday
life, such as playgrounds, fitness
center, Turkish bath, and sauna.
مجتمع مسکونی اسپرادون توسط گروه کوزو به عنوان اولین
پروژۀ مجلل و مبتنی بر مدل سهیم در درآمد توسعه یافته
ً
است و منحصرا برای کسانی طراحی شده است که مایل
.هستند زندگی آرام و مطمئنی را در قلب شهر داشته باشند
 ویال23 ، آپارتمان213 مجتمع مسکونی اسپرادون متشکل از
 متر مربع مساحت456  تا86  ویالی دوقلو از86 مستقل و
 طبقه11  و9 ،6 ،5 ،4 ،3  بلوک در طرحهای99 دارد و دارای
، گزینههای واحد مسکونی ارائه شده توسط این پروژه.است
1 + 1  و4 + 1 ،4 + 2 ،6 + 2 واقع در باهچه شهیر استانبول
این پروژه همچنین دارای بسیاری از امکانات دیگر.است
 زمینهای: مانند،است که کیفیت زندگی روزمره را باال میبرد
. حمام ترکی و سونا، مرکز تناسب اندام،بازی
www.kuzugrup.com
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پروژه های تکمیل شده
امالک و مستغالت

COMPLETED REAL ESTATE
PROJECTS

مجتمعمسکونی
اسپرادون

Sprad o n
House s

Tranquil life in
the middle of the
city
Spradon Houses is designed exclusively
for those who wish to lead a peaceful and
secure life at the heart of the city.

213

23

Housing Units

Detached Villas

86

77,427 m2

Twin Villas

Total Land Area

91,228 m2

January 2009

Total Construction Area

Date of Completion

91
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زندگی آرام
در وسط
شــــهــر
مجتمع مسکونی اسپرادون به طور انحصاری
برای کسانی طراحی شده است که مایل به
.زندگی آرام و مطمئن در قلب شهر هستند

23

213

ویالی جدا از هم

واحد مسکونی

 مترمربع77,427

86

مساحت کل زمین

ویالی دوقلو

2009 ژانویه

 مترمربع91,228

تاریخ تکمیل

مساحت کل ساخت و ساز
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2020 فعالیت های سال

Thanks to its convenient location,
Divan Residence is widely
recognized as both a comfortable
living space and an excellent
investment opportunity. Located
in Istanbul’s Halkalı district, the
743 housing units in the project
range between 58-300 m2 in 18
blocks with five to 22 stories.
On-site amenities include a fitness
center, basketball and tennis
courts, and indoor and outdoor
swimming pools, in addition to
walking trails, all of which reflect
the development’s slogan, “The
first step into a colorful and
happy life.”

» اقامتگاه «دیوان،با توجه به موقعیت مکانی مناسب خود
به عنوان یک فضای زندگی راحت و یک فرصت عالی
 واحد مسکونی واقع در743 .سرمایهگذاری شناخته میشود
منطقۀ «هالکالی» استانبول واقع شده است و محدودۀ آن
. طبقه است22  تا5  بلوک با18  متر مربع در300  تا58 بین
 زمینهای، مرکز تناسب اندام،عالوه بر مسیرهای پیادهروی
بسکتبال و تنیس و استخرهای سرپوشیده و روباز و امکانات
تناسب اندام است که همگی منعکسکنندۀ شعار توسعۀ
.«اولین قدم برای زندگی خوش رنگ و شاد» است
www.kuzugrup.com

92

2020 ACTIVITIES

پروژه های تکمیل شده
امالک و مستغالت

COMPLETED REAL ESTATE
PROJECTS

اقامتگاه
دیوان

D ivan
R e side n c e

اولین قدم برای
First step to a happy and
colorful life
یک زندگی شاد و رنگارنگ
Thanks to its convenient location,
Divan Residence is widely known as
a comfortable living space and an
excellent investment opportunity.

743

26

Housing Units

Commercial Units

34,200 m2

88,451 m2

Total Land Area

Total Construction Area

From 1+1 to 3+1

July 2010

Apartment Layouts

Date of Completion

93
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 محل،با توجه به موقعیت مکانی مناسب خود
خانه های دیوان به عنوان یک فضای زندگی
راحت و یک فرصت عالی سرمایه گذاری شناخته
.میشود

26

743

واحد تجاری

واحد مسکونی

 مترمربع88,451

 مترمربع34,200

مساحت کل ساخت و ساز

مساحت کل زمین

2010 جوالی

۱+1  تا۳+1 از

تاریخ تکمیل

چیدمان آپارتمان ها

REAL ESTATE AND CONTRACTS | DOMESTIC REAL ESTATE AND CONTRACT PROJECTS

2020 فعالیت های سال

As Kuzu Group’s first residential
housing complex with social
amenities, Divan Houses features
a swimming pool, fitness center,
Turkish bath, sauna and steam
bath. Located in Ankara’s
Keçiören district and consisting of
428 housing units between
113-345 m2, Divan Houses’
residents comfortably take
pleasure at colorful social and
entertainment activities at the
Divan Shopping Center, sports
facilities and spacious parking
spaces. Children can have
fun in playgrounds, which are
surrounded by a rich green space
featuring waterfalls and camellias.
واحدهای مسکونی دیوان به عنوان اولین مجتمع مسکونی
 اقامتگاه دیوان.گروه کوزو با امکانات تفریحی درخشان است
 سونا و حمام، حمام ترکی، مرکز تناسب اندام،دارای استخر
» سا کنان خانههای دیوان که در منطقۀ «کچی اوران.است
 واحد مسکونی بین428 در آنکارا واقع شده و متشکل از
 به راحتی از فعالیتهای تفریحی، متر مربع است345  تا113
 امکانات ورزشی و،و تفریحی رنگارنگ در مرکز خرید دیوان
.پارکینگهای بزرگ لذت میبرند
کودکان نیز میتوانند در زمینهای بازی که توسط فضاهای
،سبز دلربایی که در آن آبشار و گیاهان کاملیا وجود دارد
.شادی کنند
www.kuzugrup.com
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پروژه های تکمیل شده
امالک و مستغالت

COMPLETED REAL ESTATE
PROJECTS

مجتمعمسکونی
دیوان

D ivan
H ouses

A world becoming
special in each
detail
Divan Houses shines out as Kuzu
Group’s first residential housing
complex with social amenities.

428

47

Housing Units

Commercial Units

8

36,000 m2

Blocks

Total Land Area

From 2+1 to 6+1

83,115 m2

Apartment Layouts

Building Construction Area

18,383 m2

101,498 m2

Six-Storey Shopping
Mall Construction Area

Total Construction Area

14, 15, 16

March 2009

Number of Floors

Date of Completion

95
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جهانی که از نظر
هر جزئیاتی خاص
میشود
واحدهای مسکونی دیوان به عنوان اولین
مجتمع مسکونی گروه کوزو با امکانات
. میدرخشد،تفریحی

47

428

واحد تجاری

واحد مسکونی

 مترمربع36,000

8

مساحت کل زمین

بلوک

 مترمربع83,115

6+1  تا۲+۱ از

مساحت ساخت ساختمان

چیدمان آپارتمان ه ا

 مترمربع101,498

 مترمربع18,383

مساحت کل ساخت و ساز

مساحت ساخت و ساز مرکز خرید
ششطبقه

2009 مارس

16، 15 ، 14

تاریخ تکمیل

تعداد طبقات
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Consisting of 256 housing units
in 11 blocks, Park Vadi West
Houses offer a comfortable living
opportunity in the city. The
project is located in Ankara’s
Batıkent district, and in addition
to landscape design areas,
encompasses playgrounds for
children, playfields, hiking trails
and parking areas.
 واحد256 مجتمع مسکونی غربی پارک وادی متشکل از
 فرصتی راحت برای زندگی در شهر را، بلوک11 مسکونی در
 این پروژه در منطقۀ «باتیکنت» آنکارا واقع.فراهم میکنند
،شده است و عالوه بر مناطق طراحی شده برای چشمانداز
 مسیرهای، زمینهای بازی،زمینهای بازی برای کودکان
.پیادهروی و پارکینگ را در بر میگیرد
www.kuzugrup.com
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پروژه های تکمیل شده
امالک و مستغالت

COMPLETED REAL ESTATE
PROJECTS

مجتمع مسکونی غربی
پارک وادی

Pa rk V adi
W e st Ho u s e s

Project relieving
life
Consisting of 256 housing units in 11 blocks,
Park Vadi West Houses offer a comfortable
living opportunity in the city.

256

16,852 m2

Housing Units

Total Land Area

44,838 m2

52-137 m2

Total Construction Area

Apartment Sizes

From 1+1 to 4+1

June 2009

Apartment Layouts

Date of Completion
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پروژه آرام بخش
زندگی
مجتمع مسکونی غرب پارک وادی متشکل
 فرصتی، بلوک11  واحد مسکونی در256 از
.راحت برای زندگی در شهر را فراهم میکند

 مترمربع16,852

256

کل مساحت زمین

واحد مسکونی

 مترمربع52 -137

 مترمربع44,838

اندازه آپارتمانها

مساحت کل ساخت و ساز

2009 ژوئن

1+۱  تا۴+1 از

تاریخ تکمیل

چیدمان آپارتمان ها
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Situated in Çankaya, Ankara,
Park Vadi Houses and Park Vadi
Premium Houses Project rise
on the two sides of the Dikmen
Valley. As such, it gives residents
the chance to live amid a lush
natural environment in the heart
of a large city.
Kuzu Group completed Park Vadi
Project – the first luxury housing
project in Ankara developed
under a revenue-sharing model
– in 2009. Ankara Park Vadi
Houses, comprising of 18 blocks
with 12, 17 and 23 floors, includes
all the components for a peaceful,
comfortable, yet engaging
social life. On-site amenities
include a swimming pool, tennis
court, children’s playground,
daycare center, basketball court,
landscaped areas, Turkish bath,
sauna, sports center, cafes and
sunbathing terrace. There are 1,131
housing units in the project.
Since Park Vadi Premium is an
intelligent housing complex,
the homes can be controlled
remotely via mobile phones
or the Internet, thanks to the
building automation system. The
complex uses the VRV system
for heating and cooling; as
such, temperatures can be set
individually for each room. Ankara
Park Vadi Premium’s smart homes
are equipped with fingerprint
recognition door locks, automatic

door locking systems as well as
magnetic window alarms. Park
Vadi Premium features duplex
and triplex houses in the range
of 261-517 m2 with room layouts
of 4+1 and 5+1. Park Vadi Houses,
additionally, consist of duplex
houses in the range of 100-468 m2
with room layouts of 2+1 to 6+2.
The project was delivered in March
2009.
مجتمع مسکونی پارک وادی و خانههای پریمیوم پارک وادی در
ّ  آنکارا واقع شدهاند و در دو طرف،چانکایا
«دره دیکمن» توسعه
 این فرصت را به سا کنان میدهد، به همین دلیل.یافتهاند
تا در میان یک محیط طبیعی سرسبز در قلب یک شهر بزرگ
.زندگی کنند
پروژ مسکونی مجلل در آنکارا
اولینوادی
پارک
پروژۀ
گروه کوزو
ِ
 در سال-را که تحت مدل سهم در درآمد توسعه یافته بود
 مجتمع مسکونی پارک وادی.) به پایان رساند1388( 2009
 شامل تمام، طبقه23  و17 ،12  بلوک با18  متشکل از،آنکارا
ّ
 جذاب، راحت و در عین حال،اجزای یک زندگی تفریحی آرام
 زمین، زمین تنیس، امکانات در محل شامل استخر شنا.است
، چشمانداز محوطه، زمین بسکتبال، مهد کودک،بازی کودکان
. کافهها و تراس آفتابگیر است، مرکز ورزشی، سونا،حمام ترکی
. واحد مسکونی در این پروژه وجود دارد1.113
از آنجا که واحدهای پریمیوم پارک وادی یک مجتمع مسکونی
 میتوان، به لطف سیستم اتوماسیون ساختمان،هوشمند است
از راه دور از طریق تلفنهای همراه یا اینترنت خانهها را کنترل
 برای گرمایش و سرمایشVRV  این مجموعه از سیستم.کرد
 دما میتواند به صورت، به همین ترتیب،استفاده میکند
 خانههای هوشمند پریمیوم.جدا گانه برای هر اتاق تنظیم شود
،پارک وادی آنکارا مجهز به قفل درب تشخیص اثر انگشت
سیستم قفل درب اتوماتیک و همچنین هشدارهای پنجرۀ
 خانههای پریمیوم پارک وادی دارای.مغناطیسی هستند
 متر517 - 261 خانههای دوبلکس و تریپلکس در محدودۀ
، عالوه بر این. است5 + 1 و4 + 1 مربع با چیدمان اتاق
خانههای پارک وادی شامل خانههای دوبلکس در محدودۀ
 این. است6 + 2  تا2 + 1  متر مربع با چیدمان اتاق468 - 100
.) تحویل داده شد1387  (بهمن2009 پروژه در مارس
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Park V adi Ho u s e s/
Park V adi
Premi u m Ho u s e s

روشی هوشمندانۀ
زندگی

An intelligent
way of life
Since Park Vadi Premium is an intelligent
housing complex, the homes can be
controlled remotely via mobile phones
or the Internet, thanks to the building
automation system.

1,131

10

Housing Units

Commercial Units

1,055

76

Park Vadi Houses
Housing Units

Park Vadi Premium Housing
Units

373,727 m2

90,808 m2

Total Construction Area

Total Land Area

99

مجتمعمسکونیپارک
 مجتمع مسکونی/ وادی
ویژه پارک وادی

CORPORATE PROFILE 2020

از آنجا که خانه های ویژۀ پارک وادی یک
 به لطف،مجتمع مسکونی هوشمند است
سیستم اتوماسیون ساختمان میتوان از راه
 خانه، از طریق تلفنهای همراه با اینترنت،دور
.ها را کنترل کرد

10

1,131

واحد تجاری

واحد مسکونی

76

1,055

واحدمسکونیویژه
پارک وادی

واحدمسکونیخانههای
پارک وادی

 مترمربع90,808  مترمربع373,727
مساحت کل زمین

مساحت کل ساخت و ساز
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2020 ACTIVITIES

پروژه های قراردادی تکمیل شده

COMPLETED CONTRACT
PROJECTS

مرا کز درمانی

H e al thc a r e F a c ilities

آفیونقرهحصار

Afyonkarahisar
A.K.Ü Ali Çetinkaya Campus Research
and Application Hospital Inpatient Unit
Auxiliary Building Renovation Work
Contract Date
February 2006

Date of Completion
May 2006

بیمارستان آموزشی پژوهشی «علی چتین کاپا» دانشگاه «آفیون» پردیس
 کار در زمینۀ نوسازی ساختمان کمکی واحد بستری،تحقیق

تاریختکمیل

)2006  (می1385 اردیبهشت

Contract Date
December 1993
101

Date of Completion
September 1998

CORPORATE PROFILE 2020

)2006  (فوریه1384 بهمن

A.K.Ü Campus Research and Application
Hospital Inpatient Unit Auxiliary Building
Renovation Work
Contract Date
May 2005

Date of Completion
July 2006

بیمارستان آموزشی پژوهشی «علی چتین کاپا» دانشگاه «آفیون» پردیس
 کار در زمینۀ نوسازی ساختمان کمکی واحد بستری،تحقیق

تاریختکمیل

)2006  (جوالی1385 تیر

تاریخقرارداد

)2005  (می1394 اردیبهشت

آفیونقرهحصار

Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Şırnak

 شیرنا ک، بتلیس، موش، سیرت،باتمان

 تختخوابی آفیون «باشما کچی» و یک مرکز50 ساخت بیمارستان عمومی
) واحد آپارتمانی10( اسکان

Construction of Five Academic
Medical Centers for the Ministry of
Health

ساخت پنج مرکز پزشکی دانشگاهی برای وزارت بهداشت

Afyonkarahisar
Construction of 50-bed Afyon Başmakçı
Public Hospital and a Lodging Facility (10
Apartment Units)

تاریخقرارداد

آفیونقرهحصار

Afyonkarahisar

تاریختکمیل

)1998  (سپتامبر1377 شهریور

تاریخقرارداد

)1993  (دسامبر1372 آذر

Contract Date
September 2002

Date of Completion
January 2004

تاریختکمیل

)2004  (ژانویه1384 دی

تاریخقرارداد

)2002 (سپتامبر1381 شهریور
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آفیونقرهحصار

Afyonkarahisar
Afyon City Center Oncology Hospital
Early Diagnosis Center
Contract Date
October 1997

Date of Completion
December 1997

Afyon Kocatepe University Blue Hospital
Building Annex Building Renovation Works
Ali Çetinkaya Campus
Contract Date
April 2004

Date of Completion
November 2004

A.K.Ü Ahmet Necdet Sezer Research and
Application Hospital Emergency and Surgery
Unit Auxiliary Building Construction
Contract Date
August 2004

Date of Completion
March 2005

2020 فعالیت های سال

A.K.Ü A.N.S Microbiology Lab and
Surgery Building Renovation

بیمارستان انکولوژی مرکز شهر افیون مرکز تشخیص اولیه

تاریختکمیل

)1997  (دسامبر1376 آذر

تاریخقرارداد

تاریختکمیل

Date of Completion
September 2005

)1997  (ا کتبر1376 مهر

ساختمان بیمارستان آبی دانشگاه آفیون «کوچاتپه» کارهای بازسازی
»ساختمانالحاقیه«علیچتین کاپا

)2004  (نوامبر1383 آبان

Contract Date
July 2005

آزمایشگاه میکروبیولوژی «احمد نجدت سزر» دانشگاه آفیون قره حصار
و نوسازی ساختمان جراحی

تاریخقرارداد

)2004  (آوریل1383 فروردین

تاریختکمیل

)2005  (سپتامبر1384 شهریور

تاریخقرارداد

)2005  (جوالی1384 تیر

سیرت

Siirt
Siirt - Maternity Unit 75-bed
Contract Date
December 1998

Date of Completion
August 2005

 تختخوابی75 واحد زایمان- سیرت

تاریختکمیل

)2005  (آ گوست1384 مرداد

تاریخقرارداد

)1998  (دسامبر1377 آذر

مرکز تحقیقاتی و اورژانس بیمارستان احمد نجدت سزر دانشگاه آفیون
قره حصار و ساخت ساختمان کمکی واحد جراحی

تاریختکمیل

)2004  (مارچ1383 اسفند

تاریخقرارداد

)2004  (ا گوست1383 مرداد

www.kuzugrup.com
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ماردین

Mardin
Mardin Public Hospital

بیمارستانعمومیماردین

Total Construction Area
45,973 m2

Total Capacity
300 beds

Contract Date
August 2011

Date of Completion
September 2014

تختخوابه300
ظرفیت کل

تاریختکمیل

)2014  (سپتامبر1393 شهریور

تاریخقرارداد

)2011  (آ گوست1390 مرداد

سیرت

Siirt
Construction of Pervari Public Hospital

Contract Date
December 1998
103

مترمربع45،973

مساحت کل ساخت و ساز

Date of Completion
September 2000

CORPORATE PROFILE 2020

ساختبیمارستانعمومیپرواری

تاریختکمیل

)2000  (سپتامبر1379 شهریور

تاریخقرارداد

)1998  (دسامبر1377 آذر

سیرت

Siirt
Siirt State Hospital and Infrastructure,
Landscaping Construction

 ساخت محوطه سازی،بیمارستان و زیرساختهای دولتی سیرت

تختخوابه300

مترمربع51،300

Total Construction Area
51,300 m2

Total Capacity
300 beds

ظرفیت کل

مساحت کل ساخت و ساز

Contract Date
July 2011

Date of Completion
تاریختکمیل
April 2014
)2014  (آوریل1393 فروردین

)2011 (جوالی1390 تیر

سیرت

Siirt
Construction of Siirt Baykan Public Hospital (30
beds)

Contract Date
February 1998

تاریخقرارداد

Date of Completion
June 2002

) تختخوابی30(ساختبیمارستانعمومیشهر سیرتبایکان

تاریختکمیل

تاریخقرارداد

)۲۰۰۲ (ژوئن۱۳۸۱ خرداد

)1998(فوریه۱۳۷۶بهمن
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COMPLETED CONTRACT
PROJECTS

پروژههای مسکن انبوه

M ass Ho u s in g P r oj e cts

آفیونقرهحصار

Afyonkarahisar
Post-disaster Housing Construction
of 213 Apartments and 53 Stables, in
Başmakçı, Afyonkarahisar

Contract Date
April 1996

Date of Completion
October 1996

،در باشما کچی، اصطبل53 آپارتمانو213 ساختمسکنپساز فاجعهاز
آفیونقرهحصار

تاریختکمیل

)1996  (ا کتبر1375 مهر

Contract Date
April 1996
105

Date of Completion
October 1996

CORPORATE PROFILE 2020

)1996  (آوریل1375 فروردین

آفیونقرهحصار

Afyonkarahisar
Afyonkarahisar Dinar Post-disaster
Housing Construction of 400 Apartments
and 32 Offices

تاریخقرارداد

32  آپارتمان و400 ساخت مسکن پس از فاجعۀ دینار آفیون قره حصار از
دفتر

تاریختکمیل

)1996  (ا کتبر1375 مهر

تاریخقرارداد

)1996  (آوریل1375 فروردین

آنکارا

Ankara
Ankara Altındağ Aktaş, 718 Houses, 1
Commercial Center, Mosque, Library,
Infrastructure and Landscaping Construction.
Ankara Gültepe 784 Houses, 8 Stores,
Primary School with 16 Classrooms, Health
Clinic, Mosque, and General Infrastructure
and Landscaping Construction

Contract Date
February 2006

Date of Completion
July 2008

، کتابخانه، مسجد، یک مرکز تجاری، خانه718 ،آنکارا آلتینداغ آ کتاش
، خانه784 ، گل تپه آنکارا،ساخت و سازهای زیربنایی و محوطهسازی
 مسجد و، کلینیک بهداشتی، کالس16  مدرسۀ ابتدایی با، فروشگاه8
زیرساختهای عمومی و محوطه سازی

تاریختکمیل

)2008  (جوالی1387 تیر

آنکارا

Ankara
Mamak 1,686 Houses, Primary School
with 16 Classrooms and Mosque, 1 Social
Facility, and General Infrastructure and
Landscaping Construction
Contract Date
Date of Completion
June 2011
April 2008

تاریخقرارداد

)2006  (فوریه1384 بهمن

 یک مرکز، کالس و مسجد16  مدرسۀ ابتدایی با، خانه1686 ماما ک
 و زیرساختهای عمومی و محوطه سازی،تفریحی

تاریختکمیل

)2011  (ژوئن1390 خرداد

تاریخقرارداد

)2008  (آوریل1387 فروردین
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ازمیر

İzmir
Izmir Uzundere 3rd Zone Construction
of 1,232 Housing Units
Contract Date
June 2005

Date of Completion
August 2007

 ازمیر اوزون دره3  واحد مسکونی در منطقه1232 ساخت

تاریختکمیل

)2007  (آ گوست1386 مرداد

تاریخقرارداد

)2005  (ژوئن1384 خرداد

کوجاعلی
- ازمیت
ِ

İzmit-Kocaeli
424 Houses, Inland Technical Infrastructure
and Landscaping Construction

Contract Date
February 2001

2020 فعالیت های سال

Date of Completion
December 2003

 زیرساختهای فنی داخلی و محوطه سازی، خانه424

تاریختکمیل

)2003  (فوریه1382 بهمن

تاریخقرارداد

)2001  (فوریه1379 بهمن
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دنیزلی

Denizli
Denizli Çivril Post-disaster Housing
Construction of 195 Apartments
Contract Date
April 1996

Date of Completion
October 1996

 آپارتمان195،دنیزلی چیوریل ساخت مسکن پس از حادثه

تاریختکمیل

)1996  (ا کتبر1375 مهر

استانبول

İstanbul
Istanbul Halkalı Phase 3 Construction of
2,784 Housing Units

Contract Date
May 2006
107

تاریخقرارداد

)1996  (آوریل1375 فروردین

Date of Completion
March 2008

CORPORATE PROFILE 2020

 واحد مسکن2،784 ساخت،3 استانبول هالکالی فاز

تاریختکمیل

)2008  (مارس1386 اسفند

تاریخقرارداد

)2006  (می1385 اردیبهشت

َ
اسکیشهر

Eskişehir
Eskişehir Çankaya Vadişehir 952 Houses,
Social Facilities, Infrastructure and
Landscaping Construction
Date of Completion
Contract Date
November 2009
April 2008

َ
، امکانات تفریحی، خانه952 اسکیشهر چانکایا وادیشهر
زیرساختها و محوطه سازی

تاریختکمیل

)2009  (نوامبر1388 آبان

استانبول

İstanbul
Istanbul Kayabaşı 3,140 Houses,
Infrastructure, Landscaping Construction

Contract Date
April 2009

تاریخقرارداد

)2008  (آوریل1387 فروردین

Date of Completion
February 2011

محوطهسازی،زیرساختها، خانه3140استانبول کایاباشی

تاریختکمیل

)2011  (فوریه1389 بهمن

تاریخقرارداد

)2009  (آوریل1388 فروردین
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Van

وان

Van Province Erciş District Disaster Area
Phase 12: 384 Houses, a High School
with 32 Classrooms, a Mosque with a
2,500 Person Capacity, a Commercial
Center, Infrastructure and Landscaping
Construction
Contract Date
February 2012

Date of Completion
August 2012

1  خانه و384 : منطقه حادثه دیده منطقه ارجیش استان وان12 فاز
، یک مرکز تجاری، نفر2500  مسجدی با ظرفیت، کالس32 دبیرستان با

Contract Date
January 1994

تاریختکمیل

)2012  (آ گوست1391 مرداد

تاریخقرارداد

)2012  (فوریه1390 بهمن

موعال

Date of Completion
January 1995

ُ
یال اوا

Yalova
Yalova Subaşı Construction of 450
Permanent Post-disaster Housing Units

ُ
 واحد مسکن دائمی پس از حادثه450 یال اوا سوباشی ساخت

زیرساختها و محوطه سازی

Muğla
Muğla - Special Provincial Administration
21-Apartment Housing Complex

2020 فعالیت های سال

21 اداره ویژه استانی- مجتمع مسکونی آپارتمانی-موعال

تاریختکمیل

)1995  (ژانویه1373 دی

تاریخقرارداد

)1994  (ژانویه1372 دی

Contract Date
June 2000

Date of Completion
February 2001

تاریختکمیل

)2001  (فوریه1379 بهمن

تاریخقرارداد

)2000  (ژوئن1379 خرداد

Siirt

سیرت

Siirt 50-Apartment Housing Complex for
Police Officers

Contract Date
October 1984

Date of Completion
May 1987

 آپارتمانیبرایافسرانپلیس50مجتمعمسکونی-سیرت

تاریختکمیل

)2001  (فوریه1379 بهمن

تاریخقرارداد

)1984  (ا کتبر1363 مهر
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COMPLETED CONTRACT
PROJECTS

پروژههای مسکن انبوه

M ass Ho u s in g P r o j e cts

قارص

Kars
Kars - Ardahan 372 Houses,
Infrastructure and Landscaping
Construction

Contract Date
January 2004

Date of Completion
September 2004

 زیرساختها و محوطه سازی، مسکن372  آرداهان-قارص

تاریختکمیل

)2004  (سپتامبر1383 شهریور

)2004  (ژانویه1383 دی

قونیه

Konya
Konya City Center 736 Houses, Commercial
Center, School, Mosque, Health Clinic,
Infrastructure, General Infrastructure,
Landscaping Construction
Date of Completion
Contract Date
January 2005
December 2005
109

تاریخقرارداد

CORPORATE PROFILE 2020

 کلینیک، مسجد، مدرسه، مرکز تجاری، خانه736 مرکز شهر قونیه
محوطهسازی،زیرساختهایعمومی،زیرساختها،بهداشت

تاریختکمیل

)2005  (دسامبر1384 آذر

تاریخقرارداد

)2005  (ژانویه1383 دی

وان

Van
Disaster Area Phase 8: 174 Permanent Houses
and 1 High School with 32 Classrooms; Phase
9: 302 Permanent Houses, 1 High School with
32 Classrooms, a Mosque with a 2,500 Person
Capacity, Infrastructure and Landscaping in
Edremit, Van
Contract Date
March 2012

Date of Completion
November 2012

32  دبیرستان با1  خانه دائمی و174 : منطقه حادثه دیده8 فاز
 مسجدی، کالس32  دبیرستان با1 ،  خانه دائمی302 :9 کالس؛ فاز
 وان، زیرساختها و محوطه سازی در ادرمیت، نفر2500 با ظرفیت

تاریختکمیل

)2012  (نوامبر1391 آبان

تاریخقرارداد

)2012(مارس1390اسفند

سیرت

Siirt
Siirt Kurtalan 132 Houses, Yağmurtepe
192 Houses, General Infrastructure and
Landscaping Construction
Contract Date

Date of Completion

June 2004

May 2005

 زیرساختهای عمومی، خانه192  یاغمور تپه، خانه132 سیرت کورتاالن
و محوطه سازی

تاریختکمیل

تاریخقرارداد

)2005  (می1384 اردیبهشت

)2004  (ژوئن1383 خرداد
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سیرت

Siirt
Construction of Siirt Special
Administration Building
Contract Date
July 1982

Date of Completion
September 1985

ساخت ساختمان ویژه اداری سیرت

تاریختکمیل

)1985  (سپتامبر1364 شهریور

Afyon Dinar Police Headquarters
Service Building Construction
Date of Completion
September 1999

تاریختکمیل

)1999  (سپتامبر1378 شهریور

تاریخقرارداد

)1998  (آ گوست1377 مرداد

بیتلیس

Bitlis-Nutki Warehouse Construction

Date of Completion
October 1986

ساختانبار نوتکی-بیتلیس

تاریختکمیل

)1986  (ا کتبر1385 مهر

تاریخقرارداد

)1984  (سپتامبر1363 شهریور

آنکارا

Ankara
Ankara - Afyonlular Guest House Construction
Contract Date
October 1998

Date of Completion
December 1999

اوشاک

Uşak
Uşak Power Distribution Center Service
Building
Contract Date
December 1996

Date of Completion
January 1999

ساختمان خدمات مرکز توزیع نیروی برق اوشا ک

تاریختکمیل

)1999  (ژانویه1377 دی

Afyonkarahisar Multi-Storey Car Park and
Bazaar

تاریخقرارداد

)1996  (دسامبر1375 آذر

پارکینگ طبقاتی و بازار آفیون قرهحصار

ساخت ساختمان خدمات ستاد پلیس دینار آیفون

Bitlis

Contract Date
September 1984

)1982  (جوالی1361 تیر

آفیونقرهحصار

Afyonkarahisar

Contract Date
August 1998

تاریخقرارداد

2020 فعالیت های سال

Contract Date
October 1995

Date of Completion
June 1998

Tatvan-Bitlis Small Industrial Zone 120
Workshops, Apprenticeship School and Social
Facilities Construction

Contract Date
November 1988

Date of Completion
August 1994

تاریختکمیل

)1998  (ژوئن1377 خرداد

تاریخقرارداد

)1995  (ا کتبر1374 مهر

 مدرسه، کارگاه120  بیتلیس منطقه صنعتی کوچک-تاتوان
کارآموزی و ساخت امکانات تفریحی

تاریختکمیل

)1994  (آ گوست1373 مرداد

Ankara-Elmadağ Rocket Factory

تاریخقرارداد

)1988  (نوامبر1367 آبان

 کارخانه موشک الماداغ-آنکارا

ساختمهمانسرای آفیونلوالر-آنکارا

تاریختکمیل

)1999  (دسامبر1378 آذر

تاریخقرارداد

)1999  (ا کتبر1377 مهر

Contract Date
November 2003

Date of Completion
June 2004

تاریختکمیل

)2004  (ژوئن1383 خرداد

تاریخقرارداد

)2003  (نوامبر1382 آبان
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پروژه های قراردادی تکمیل شده

COMPLETED CONTRACT
PROJECTS

مرا کز خرید و ساختمانهای
عمومی

Shopping Centers and
Public Buildings

آفیون قرهحصار

Afyonkarahisar
Afyon Treasury Building Construction

Contract Date
Date of Completion
September 1994 June 1997

ساخت ساختمان خزانه داری آفیون

تاریختکمیل

)1997  (ژوئن1376 خرداد

İstanbul
Istanbul Bayrampaşa Business Center
Construction
Contract Date
Date of Completion
May 1987
June 1991
111
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Contract Date
March 2006

استانبول

İstanbul

ساختمرکز تجاریبایرامپاشا استانبول

تاریختکمیل

)1991  (ژوئن1370 خرداد

6-Floor Divan Shopping Center Construction

تاریخقرارداد

)1994  (سپتامبر1373 شهریور

تاریخ قرارداد

)1987  (می1366 اردیبهشت

 کچی اورن- آنکارا

Ankara-Keçiören

Date of Completion
March 2009

تاریختکمیل

)2009  (مارس1387 اسفند

تاریخقرارداد

)2006  (مارس1384 اسفند

استانبول

Construction of Kuyumcukent Atelier
C Block
Contract Date
Date of Completion
January 2008

 طبقۀ دیوان6 ساخت مرکز خرید

December 2009

 کویومجوکونت آتلیهCساختبلوک

تاریختکمیل

)2009  (دسامبر1388 آذر

تاریخقرارداد

)2008  (ژانویه1386 دی
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Siirt Special Provincial Administration and
Municipality Office Building Construction
Contract Date
June 1988

Date of Completion
January 1990

Siirt Sason YTB and Processing Center
Phase 2 Construction
Contract Date
January 1984

Date of Completion
June 1988

اداره کل استانی ویژه و ساخت ساختمان اداری شهرداری سیرت

تاریختکمیل

)1990  (ژانویه1368 دی

تاریخقرارداد

)1988(ژوئن1368خرداد

 سیرت- ساسونYTB  مرکز پردازش و2 ساخت فاز

تاریختکمیل

)1988  (ژوئن1367 خرداد

تاریخقرارداد

)1984(ژانویه1362دی

2020 فعالیت های سال

Siirt - Şırnak Dereler Gendarmerie General
Command Squadron Building Construction
Contract Date
May 1987

Date of Completion
December 1987

Siirt Şırnak Police Officers Housing Complex
Construction
Contract Date
January 1987

Date of Completion
August 1989

 ساختمان ژاندارمری شیرنا ک درلر-سیرت

تاریختکمیل

)1987(می1366اردیبهشت

تاریخقرارداد

)1987(دسامبر1366آذر

 شیرنا ک سیرت-ساخت مجتمع مسکونی افسران پلیس

تاریختکمیل

)1989 (آ گوست1368 مرداد

تاریخقرارداد

)1987(ژانویه1366دی
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پروژه های قراردادی تکمیل شده

COMPLETED CONTRACT
PROJECTS

مرا کز خرید و ساختمانهای
عمومی

Shopping Centers and
Public Buildings
دیار بکر

Diyarbakır
Diyarbakır Tasiş Facilities Construction
Contract Date
April 1989

Date of Completion
October 1989

ساخت تاسیسات دیاربکر تاسیش

تاریختکمیل

)1989  (ا کتبر1386 مهر

تاریخقرارداد

)1989  (آوریل1368 فروردین

موش

Muş
Muş Small Industrial District Supply Center
Construction
Date of Completion
Contract Date
December 1992
August 1989

 ساخت مرکز تامین منطقه صنعتی کوچک- موش

تاریختکمیل

)1992  (نوامبر1371 آبان

سیرت

Siirt
S.S Silvan Kss 220 Workshops and Social
Facilities Construction

Contract Date
November 1989

Date of Completion
December 1992

 کارگاه آموزشی و امکانات اجتماعی۲۲۰ساخت

تاریختکمیل

)۱۹۹۲ (دسامبر۱۳۷۱ آذر

Erzurum Load Distribution Center Construction
Date of Completion
January 2002

تاریختکمیل

)2002  (ژانویه1380 دی

113

تاریخقرارداد

)2000  (جوالی1379 تیر

حکاری

Hakkâri-Üzümlü Gendarmerie General
Command Squadron Building Construction
Date of Completion
November 1988

CORPORATE PROFILE 2020

Siirt-Bağgöze Gendarmerie General Command
Squadron Building Construction

Contract Date
May 1987

Date of Completion
December 1987

 ساخت قسمت فرماندهی، باغ گوز-سیرت
عمومیژاندارمری

تاریختکمیل

)1987  (دسامبر1366 آذر

Siirt-Police Headquarters Echelon Building

Contract Date
September 1984

Date of Completion
November 1988

تاریخقرارداد

)1987  (می1366 اردیبهشت

ساختمانستادریاستپلیس-سیرت

ساخت مرکز توزیع بار ارض روم

Hakkâri

Contract Date
June 1988

)۱۳۸۹ (نوامبر۱۳۸۱آبان

ارض روم

Erzurum

Contract Date
July 2000

تاریخقرارداد

تاریخقرارداد

)1989  (آ گوست1368 مرداد

تاریختکمیل

)1988  (نوامبر1367 آبان

Siirt Special Provincial Administration Supply
Center Construction

تاریخقرارداد

)1984(سپتامبر1363شهریور

ساخت مرکز تأمین ویژه استانی سیرت

اوزوملوساختقسمتفرماندهیعمومیژاندارمری-حکاری

تاریختکمیل

)1988  (نوامبر1367 آبان

تاریخقرارداد

)1988  (ژوئن1367 خرداد

Contract Date
April 1990

Date of Completion
August 1990

تاریختکمیل

)1990 (آ گوست1369 مرداد

تاریخقرارداد

)1990  (آوریل1369 فروردین
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پروژه های قراردادی تکمیل شده

COMPLETED CONTRACT
PROJECTS

موسسات آموزشی

Educational
Institutions

آفیونقرهحصار

Afyonkarahisar
Construction of a Dormitory with
1,000-Student Capacity in Afyonkarahisar
City Center
Contract Date
June 1998

Date of Completion
July 1999

 دانشجو در مرکز شهر آفیون قرهحصار1000ساخت خوابگاه با ظرفیت

تاریختکمیل

)1999  (جوالی1378 تیر

Contract Date
August 1993
115

Date of Completion
September 1995

CORPORATE PROFILE 2020

)1998  (ژوئن1377 خرداد

آفیونقرهحصار

Afyonkarahisar
Restoration of Afyon High School and
Construction of an Annex Building

تاریخقرارداد

مرمت دبیرستان آفیون و ساخت یک ساختمان الحاقی

تاریختکمیل

)1995  (سپتامبر1374 شهریور

تاریخقرارداد

)1993  (آ گوست1372 مرداد

آفیونقرهحصار

Afyonkarahisar
EFİKAP-1 Package Projects Afyon Çay
Anatolian High School Construction

Date of Completion
November 2002

Contract Date
February 2002

 ساخت دبیرستان آناتولی- آفیون چای،1-مجموعه پروژه های افیکاپ

تاریختکمیل

)2002  (نوامبر1381 آبان

آفیونقرهحصار

Afyonkarahisar
Efikap-1 Package Projects Afyon Dinar
Haydarlı Primary Boarding School
Construction
Contract Date
February 2002

Date of Completion
November 2002

تاریخقرارداد

)2002  (فوریه1380 بهمن

 ساخت و ساز مدرسه ابتدایی شبانه، 1-مجموعه پروژه های افیکاپ
روزی آفیون دینار حیدرلی

تاریختکمیل

)2002  (نوامبر1381 آبان

تاریخقرارداد

)2002  (فوریه1380 بهمن
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باتمان

Batman
EFİKAP-2 Batman City Center High
School and Batman Primary Schools
Construction

Contract Date
October 2004

Date of Completion
September 2005

 ساخت دبیرستان مرکز شهر باتمان و مدرسه ابتدایی باتمان2-افیکاپ

تاریختکمیل

)2005  (سپتامبر1384 شهریور

)2004  (ا کتبر1383 مهر

بیتلیس

Bitlis
Bitlis 2000 E1 Package Primary School
Construction/Bitlis Ahlat Erkizan
Primary School/Van City Center
Primary Schools Construction
Date of Completion
Contract Date
July 2001
August 2000

تاریخقرارداد

 ساخت مدرسه/ بیتلیسE12000 ساخت مجموعه مدرسه ابتدایی
 ساخت مدرسه ابتدایی مرکز شهر وان/ابتدایی ارکیزان اهالت بیتلیس

تاریختکمیل

)2001  (جوالی1380 تیر

تاریخقرارداد

)2000  (آ گوست1379 مرداد

2020 فعالیت های سال

بورسا

Bursa
EFİKAP-1 Package Projects Bursa
Karacabey Multi-Program High School

Contract Date
February 2002

Date of Completion
November 2002

کاراجابی
دبیرستانچندمنظورهبورسا،1-بستهیپروژهایافیکاپ
ِ

تاریختکمیل

)2002  (نوامبر1381 آبان

تاریخقرارداد

)2002  (فوریه1380 بهمن

حاتای

Hatay
Construction of Hatay Vocational Police
School and Facilities

Contract Date
August 1995

Date of Completion
October 1998

ساخت مدرسه و تسهیالت پلیس حرفهای حاتای

تاریختکمیل

)1998  (ا کتبر1377 مهر

تاریخقرارداد

)1995(آ گوست1374مرداد
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پروژه های قراردادی تکمیل شده

COMPLETED CONTRACT
PROJECTS

موسسات آموزشی

Educational
Institutions

بوردور-آفیون

Afyon- Burdur
Ministry of National Education 2000
Package Projects Afyon Sandıklı Çakır
Primary School and Burdur Yeşilova City
Center Primary School
Contract Date
August 2000

Date of Completion
July 2001

 مدرسه ابتدایی آفیون،2000 پروژههای وزارت ملی آموزش در سال
ُ
ساندیکلی چا کیر و مدرسه ابتدایی مرکز شهر بوردور یشیل اوا

تاریختکمیل

)2001  (جوالی1380 تیر
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)2000  (آ گوست1379 مرداد

آنکارا

Ankara
Efikap-1 Package Projects: Ankara
Altındağ Multi-Program High School
and Ankara Mamak Kutludüğün High
School Construction (2 in Total)
Date of Completion
Contract Date
November 2002
February 2002

تاریخقرارداد

 ساخت دبیرستان چندمنظورهی آنکارا: ا بسته کامل پروژه-افیکاپ
)آستین داغ و دبیرستان آنکارا ماما ک کوتلودوغون (در مجموع دو تا

تاریختکمیل

)2002  (نوامبر1381 آبان

تاریخقرارداد

)2002  (فوریه1380 بهمن

آنکارا

Ankara
Ankara Eryaman Primary School and
Auxiliary Facilities Infrastructure
Construction

Contract Date
August 2002

Date of Completion
June 2003

دبستان آنکارا اریامان و ساخت تأسیسات کمکی

تاریختکمیل

)2003  (ژوئن1382 خرداد

آنکارا

Ankara
Rehabilitation of Schools in Ankara and
Construction of Auxiliary Buildings (5 in
Total)Construction
Contract Date
June 2002

تاریخقرارداد

)2002  (آ گوست1381 مرداد

Date of Completion
March 2003

مدارس توانبخشی در آنکارا و ساخت ساختمانهای
) پروژه5 کمکی (در کل

تاریختکمیل

)2003  (مارس1381 اسفند

تاریخقرارداد

)2002  (ژوئن1381 خرداد
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بیتلیس

Bitlis
Ministry of National Education 1998
Package Projects Bitlis Güroymak
and Bitlis Tatvan Primary Schools
Construction
Contract Date
January 1999

Date of Completion
September 1999

 و ساخت مدرسه1998 ساخت بسته پروژه وزارت ملی آموزش در سال
ابتداییتاتوانبیتلیس

تاریختکمیل

)1999  (سپتامبر1378 شهریور

اسپارتا

Isparta
EFİKAP-1 Package Projects Isparta City
Center Industrial School

Contract Date
February 2002
119

تاریخقرارداد

)1999  (ژانویه1377 دی

Date of Completion
November 2002

CORPORATE PROFILE 2020

 مدرسه صنعتی مرکز شهر اسپارتا،1-مجموعه پروژه های افیکاپ

تاریختکمیل

)2002  (نوامبر1381 آبان

تاریخقرارداد

)2002  (فوریه1380 بهمن
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کوجاعلی
ِ

Kocaeli

Kocaeli 2000 E1 Package Primary School  ساخت/2000 کوجاعلی
 ساخت مدرسه ابتدایی،E1مجموعه
ِ
کوجاعلی کورفز ینییالی
مدرسه ابتدایی
Construction/Kocaeli Körfez Yarımca and
ِ
یاریمجا
کورفز
کوجاعلی
و
Kocaeli Körfez Yeniyalı Primary School
ِ
Construction

Contract Date
August 2000

Date of Completion
July 2001

تاریختکمیل

)2001  (جوالی1380 تیر

)2000  (آ گوست1379 مرداد

مانیسا

Manisa
MEB 2000 Package Projects:
Construction of Manisa Center,
Gölmarmara and Soma Primary Schools
(3 in Total)
Contract Date
Date of Completion
July 2001
August 2000

تاریخقرارداد

 مدرسه ابتدایی، ساخت مرکز مانیسا:MEB 2000 مجموعه پروژه های
) پروژه3 سوما و گول مارمارا (در مجموع

تاریختکمیل

)2001  (جوالی1380 تیر

تاریخقرارداد

)2000  (آ گوست1379 مرداد

2020 فعالیت های سال

کوجاعلی
ِ

Kocaeli
Ministry of National Education 2001
Package Projects Kocaeli İzmit Yakacık,
Yuvacık, Döngel Primary School
Construction

Contract Date
February 2002

 ساخت مدرسه ابتدایی،2001 مجموعه پروژههای وزارت ملی آموزش در سال
کوجاعلی
 دونگل، یوواچیک،ایزمیت یا کاچیک
ِ

Date of Completion
November 2002

تاریختکمیل

)2002  (نوامبر1381 آبان

تاریخقرارداد

)2002  (فوریه1380 بهمن

سیرت

Siirt
Efikap-2 Package Projects: Siirt City
Center High School and Kurtalan Primary
School Construction
Contract Date
October 2004

Date of Completion
September 2005

 ساخت دبیرستان مرکز شهر سیرت و:2-مجموع پروژه های افیکاپ
دبیرستان کورتاالن

تاریختکمیل

)2005  (سپتامبر1384 شهریور

تاریخقرارداد

)2004(ا کتبر1383مهر
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پروژه های قراردادی تکمیل شده

COMPLETED CONTRACT
PROJECTS

موسسات آموزشی

Educational
Institutions

استانبول

İstanbul
Efikap-1 Package Projects: Istanbul Bakırköy High
School and Sports Hall, Eyüp Multi-Program High
School, Şişli Apprenticeship Training Center,
Küçükçekmece Multi-Program High School,
Küçükçekmece Hotel Management and Tourism
Vocational High School Construction
Date of Completion
Contract Date
February 2002
November 2002

 دبیرستان و سالن ورزشی:1-مجموعه پروژه های افیکاپ
 مرکز آموزش، دبیرستان چندمنظوره ایوب،با کیرکوی استانبول
، دبیرستان چندمنظوره کوچوک چکمجه،کارآموزی شیشلی
ساخت دبیرستان حرفهای مدیریت هتل و گردشگری کوچوک
چکمجه

تاریختکمیل

)2002  (نوامبر1381 آبان

İstanbul
Ministry of National Education 2000
Package Projects Istanbul G.O.P.
Küçükköy Primary School and Istanbul
G.O.P. Arnavutköy Primary School
Contract Date
Date of Completion
July 2001
August 2000
121
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Contract Date
August 2000

استانبول

Kars

 مدرسه ابتدایی،2000 مجموعه پروژه های وزارت ملی آموزش در سال
کوچوکوی استانبول و مدرسه ابتدایی آرناووتکوی استانبول

تاریختکمیل

)2001  (جوالی1380 تیر

Ministry of National Education 2000
Package Projects: Istanbul Kadıköy,
Maltepe, Kartal, and Pendik Primary
Schools Construction

تاریخقرارداد

)2002  (فوریه1380 بهمن

تاریخقرارداد

)2000  (آ گوست1379 مرداد

استانبول

İstanbul

Date of Completion
July 2001

تاریختکمیل

)2001  (جوالی1380 تیر

تاریخقرارداد

)2000  (آ گوست1379 مرداد

قارص

EFİKAP-1 Package Projects Kars Akyaka
High School

Contract Date
February 2002

 ساخت مدرسه،2000 مجموعه پروژه های وزارت ملی آموزش در سال
 کادیکوی استانبول،مالتپه، کارتال،ابتداییپندیک

Date of Completion
November 2002

دبیرستانقارص آ کیا کا،1-مجموعهپروژههایافیکاپ

تاریختکمیل

)2002  (نوامبر1381 آبان

تاریخقرارداد

)2002  (فوریه1380 بهمن
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Siirt

سیرت

Ministry of National Education 98 E2
M3 P34, Baykan Ziyaret Çay Primary
School, City Center Yağmurtepe
Primary School, Pervari Primary
Boarding School, Kurtalan Beykent
Primary School
Date of Completion
Contract Date
August 1999
December 1998

 مدرسه ابتدایی بایکان زیارت چای98 E2 M3 P34،وزارت ملی آموزش
، مدرسه شبانه روزی ابتدایی پرواری، مدرسه ابتدایی مرکز شهر یاغمورتپه،
مدرسهابتدایی کورتاالنبیکنت

تاریختکمیل

)1999  (آ گوست1378 مرداد

سیرت

Siirt
Construction of a Dormitory with
500-Student Capacity in Siirt City
Center Primary School
Contract Date
November 1996
123

تاریخقرارداد

)1998  (دسامبر1377 آذر

Date of Completion
August 2000

CORPORATE PROFILE 2020

 دانشجو در مرکز شهر سیرت500ساخت یک خوابگاه با ظرفیت

تاریختکمیل

)2000  (آ گوست1379 مرداد

تاریخقرارداد

)1996  (دنوامبر1375 آبان
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آفیون

Afyon
Afyon - Başmakçı 12-Classroom High School
Construction
Contract Date
January 1994

Date of Completion
December 1996

 کالسهباشما کچی12ساختدبیرستان-آفیون

تاریختکمیل

)1996  (دسامبر1375 آذر

Afyon Çay Karacaören Multi-Program High
School Construction

Contract Date
October 1993

Date of Completion
August 1995

تاریختکمیل

)1995  (آ گوست1374 مرداد

تاریختکمیل

)2000  (ژوئن1379 خرداد

Date of Completion
December 1996

 کالس21ساخت مدرسه ابتدایی مرکز شهر اسپارتا با

تاریختکمیل

)1996  (دسامبر1375 آذر

تاریخقرارداد

)1995  (می1374 اردیبهشت

سیرت

Siirt
Siirt Industrial Vocational High School

Date of Completion
November 2002

دبیرستانحرفهایصنعتیسیرت

تاریختکمیل

)2002  (نوامبر1381 آبان

Siirt Gazi Primary School
Contract Date
September 1999

تاریخقرارداد

)2000  (مارچ1378 اسفند

اسپارتا

Isparta City Center Primary School with 21 Classrooms
Construction

Contract Date
February 2002

)1993  (ا کتبر1372 مهر

ساختمحلاسکانمعلمان

Isparta

Contract Date
May 1995

تاریخقرارداد

ُ
 یال اوا-  ساکاریا- دوزکه

Construction of Teacher’s Lodges
Date of Completion
June 2000

)1994  (ژانویه1372 دی

ساخت دبیرستان چند برنامهای آفیون کاراچا اورن

Düzce-Sakarya-Yalova

Contract Date
March 2000

تاریخقرارداد

Date of Completion
April 2000

تاریخقرارداد

)2002(فوریه1380بهمن
مدرسهابتداییقاضیسیرت

تاریختکمیل

)1996(دسامبر1379فروردین

تاریخقرارداد

)1993  (ا کتبر1372 مهر

2020 فعالیت های سال

İstanbul

استانبول

Istanbul Bahçelievler Halit Ziya Uşaklıgil
Primary School and Güngören Bahçeler
Locality Primary School
Contract Date
August 2005

Date of Completion
December 2005

Istanbul Büyükçekmece Esenyurt Yenikent
Primary School and Büyükçekmece Kıraç
Namık Kemal Primary School
Contract Date
March 2006

Date of Completion
September 2006

مدرسه ابتدایی باهچه لی ِاولر هالیت ضیا اوشالکی گیل استانبول و
مدرسه ابتدایی گونگورن باهچه لر استانبول

تاریختکمیل

)2005  (دسامبر1384 آذر

تاریخقرارداد

)2005(آ گوست1384مرداد

مدرسه ابتدایی بویوک چکمجه اسنیورت ینیکنت استانبول و مدرسه
ابتداییبویوکچکمجه کیراچنامیک کمالاستانبول

تاریختکمیل

)2006  (سپتامبر1385 شهریور

تاریخقرارداد

)2006  (مارس1384 مرداد

بیتلیس

Bitlis
Bitlis Ahlat Industrial School Construction
Contract Date
March 1995

Date of Completion
March 1995

ساختمدرسهصنعتیاهالتبیتلیس

تاریختکمیل

)1996  (دسامبر1375 آذر

تاریخقرارداد

)1995  (مارس1373 اسفند

ازمیر

İzmir
Izmir Kiraz Türk Telekom Regional Primary
Boarding School Construction
Contract Date
January 2008

Date of Completion
December 2008

ساختمدرسهشبانهروزیابتداییمنطقهای
تورک تله کوم کیراز ازمیر

تاریختکمیل

)2008  (دسامبر1387 آبان

تاریخقرارداد

)2008  (ژانویه1386 دی

کوجاعلی
ِ

Kocaeli

2000E1 Package No. M1P44, Primary School  مربوط به ساخت مدرسه ابتدایی در،M1P44  شماره2000E1مجموعه
Construction in Cedit District and Gölcük
کوجاعلی
منطقه جدیت و گولچوک احسانیه در
ِ
İhsaniye in Kocaeli
Date of Completion
Contract Date
تاریختکمیل
تاریخقرارداد
July 2001
August 2000
)2001  (جوالی1380 تیر
)2000(آ گوست1379مرداد
Istanbul Kâğıthane Örnektepe
Primary School
Contract Date
Date of Completion
October 2006
April 2007

مدرسه ابتدایی کاعیت هانه اورنکتپه استانبول

تاریختکمیل

)2006(سپتامبر1386فروردین

تاریخقرارداد

)2006  (ا کتبر1385 مهر
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COMPLETED CONTRACT
PROJECTS

موسسات آموزشی

Educational
Institutions

سیرت

Siirt
Construction of Siirt and Kurtalan
Regional Primary Boarding Schools

Contract Date
November 1997

Date of Completion
June 1999

ساخت مدارس شبانه روزی ابتدایی منطقه ای سیرت و کورتاالن

تاریختکمیل

)1999  (ژوئن1378 خرداد

)1997  (نوامبر1376 آبان

سیت

Siirt
Construction of the Architecture and
Engineering Faculty Building at Siirt
University
Contract Date
February 2010
125

تاریخقرارداد

Date of Completion
November 2012
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ساخت ساختمان دانشکده معماری و مهندسی در دانشگاه سیرت

تاریختکمیل

)2012  (نوامبر1391 آبان

تاریخقرارداد

)2010  (فوریه1388 بهمن

سیرت

Siirt
Siirt-Tahtani Vatagaris (for 720 People)
Siirt Kurtalan Gözpınar (for 480 People)
Package School Construction

Contract Date
January 1999

Date of Completion
October 1999

،) نفر480 ساخت مجموعه مدرسه در گوزپینار کورتاالن سیرت (برای
 سیرت-) نفر۷۲۰واتا گاریس تاحتانی (برای

تاریختکمیل

)1999  (ا کتبر1378 مهر

وان

Van
Efikap-1 Package Project Van Erciş MultiProgram High School Construction

Contract Date
February 2002

تاریخقرارداد

)1999  (ژانویه1377 دی

Date of Completion
November 2002

دبیرستانچندمنظورهارجیشوان،1-مجموعهپروژههایافیکاپ

تاریختکمیل

)2002  (نوامبر1381 آبان

تاریخقرارداد

)2002(فوریه1380بهمن
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مجموعه های ورزشی

Spor t s C o m ple x e s

آنکارا

Ankara
Construction of Ankara Eryaman Indoor
Sports Hall
Contract Date
August 2002

Date of Completion
May 2003

ساخت سالن ورزشی سرپوشیده آنکارا آریامان

تاریختکمیل

)1382  ( اردیبهشت2003 می

تاریخقرارداد

)1381  ( مرداد2002 آ گوست

آنکارا

Ankara
Sincan Sports Complex
Contract Date
May 2003

Date of Completion
August 2002

Total Construction Area
25,000 m2

تاریختکمیل

)1381  (مرداد2002 آ گوست

تاریخقرارداد

)1382  (اردیبهشت2003 می

مساحت کلساخت
 متر مربع25,000

استانبول

İstanbul
Construction of Ümraniye Indoor Olympic
Swimming Pool and Social Facilities
Date of Completion
Contract Date
September 2005 September 2006

مجموعهورزشیسینجان

ساختاستخر سرپوشیدهالمپیکعمرانیهوامکاناتاجتماعی

تاریختکمیل
2006سپتامبر

تاریخقرارداد
2005سپتامبر
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COMPLETED CONTRACT
PROJECTS

پل

Bridge

آنکارا

Ankara
Dikmen Valley Steel Bridge Construction
Contract Date
April 2008

Date of Completion
September 2008

Project Scope
980,80-ton arched steel bridge
Length: 174 m
Height: 40 m

ساخت پل فوالدی دره دیکمن

تاریختکمیل

)1387  (فروردین2008 آپریل

تاریخقرارداد

)1387  (شهریور2008 سپتامبر

محدودهپروژه

 تن980,80 پل قوسی فوالدی به وزن
 متر174 :طول
 متر40:ارتفاع

تفرجگاه

R e creat io n A r e as

آنکارا

Ankara
Dikmen Valley 3rd Phase 320,000 m2
Recreational Area Construction
Date of Completion
Contract Date
November 2007 December 2008
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 متر مربع320,000ساخت فاز سوم تفرجگاه دره دیکمن به مساحت

تاریختکمیل

)1388  (مهر2007 نوامبر

تاریخقرارداد

)1387  ( آذر2008 دسامبر

پروژه های
قراردادی
بین المللی

مساحت کل ساخت و ساز خارج از کشور گروه کوزو در ایران و الجزایر برابر با  7.7میلیون
متر مربع است.

تعداد واحد های مسکونی /الجزایر

پروژههایقراردادیدر دستساخت

پروژه های قراردادی تکمیل شده

30,500

ایران

ایران

پروژه مسکن مهر  -پردیس

پروژه مسکن مهر  -پرند

تعداد واحد های مسکونی /ایران

55,000
مساحت کل ساخت و ساز خارج از
کشور  7.7میلیون متر مربع
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طرح اقدام ملی مسکن  -بهارستان

الجزایر
رغایه
بلیدا
خمیس خشنه
عنابه

I NTERNATIO NAL

Kuzu Group’s total overseas construction area in Iran

C ONTRACT

and Algeria is 7.7 m2.

PROJECTS

Number of Housing
Units/Algeria

30,500

ONGOING CONTRACT
PROJECTS

COMPLETED CONTRACT
PROJECTS

Iran

Iran

Maskan Mehr Project - Pardis

Maskan Mehr Project - Parand

Number of Housing
Units/Iran

National Action Plan - Baharestan

55,000

Algeria
Reghaia
Blida

Total International
Construction Area: 7.7 m2

Khemis El Khechna
Annaba
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پروژه مسکن مهر
پردیس

Phase 11 of Pardis new city with
an extent of approximately
530 hectares is one of the
highest areas which earned the
construction permit for 33,334
housing units in2012 . This phase
is located in the northern part
of Pardis city adjacent to the
southern Alborz Mountain range
in Tehran province.
 هکتار از530  شهر جدید پردیس با وسعتی حدود11 فاز
33.334 مرتفع ترین مناطقی است که صدور مجوز احداث
 این فاز در شمالی. اخذ کرد1391 واحد مسکن مهر را در سال
ترین بخش شهرستان پردیس و همجوار با رشته کوههای البرز
.جنوبی در استان تهران قرار گرفته است
www.kuzugrup.com
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MASKAN MEHR PROJECT
PARDIS
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Kuzu Group won the tender of
Maskan Mehr, the world’s largest
single-contract mass housing
project, in 2010 and under a
contract entered into with the
Islamic Republic of Iran’s Ministry
of Roads and Urbanization
completed the construction of
20,000 housing units in the city of
Parand in 2013. The infrastructure
construction of the project’s
Pardis leg was completed in 2016.
In Pardis, Kuzu Group continues
to build 37,000 housing units,
76 schools, 31 sports facilities,
17 mosques, 7 health centers, 7
cultural centers, 3 parks, shopping
centers and recreational spaces
on a total area of 3,953,449 m2.
Kuzu Group constructed a total
of 55,000 housing units on a
total area of 6 million m2 in Iran’s
Parand and Pardis cities and
currently is building satellite cities
that include social spaces.
 بزرگترین، برندۀ مناقصۀ مسکن مهر2010 گروه کوزو در سال
پروژۀ مسکونی با قرارداد تک عاملی جهان شد و طبق قرارداد
منعقد شده با وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسالمی ایران
2013  واحد مسکونی در شهر پرند را در سال20.000 ساخت
 زیرساختهای شاخۀ پردیس نیز در سال.به انجام رساند
. کامل شد2016
31 ، مدرسه76 ، واحد مسکونی37.000 گروه کوزو به ساخت
3 ، مرکز فرهنگی7 ، مرکز سالمت7 ، مسجد17 ،مکان ورزشی
3.953.449  مرا کز خرید و تفرجگاه ها به مساحت کل،پارک
.متر مربع در پردیس ادامه میدهد
 واحد مسکونی به مساحت کل55.000 گروه کوزو در مجموع
 میلیون متر مربع در شهرهای پرند و پردیس ایران احداث6
کرد و در حال حاضر نیز ساخت شهرهای اقماری شامل
.فضاهای اجتماعی را بر عهده دارد
www.kuzugrup.com
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2020 ACTIVITIES

پروژه های قراردادی در حال انجام

ONGOING CONTRACT
PROJECTS

Ira n
Maska n M e h r
Project - P ar dis

Having produced 57,000 housing
units in Iran, Kuzu Group takes on the
construction of social areas and creates
satellite cities.

3,953,449 m2

Total Construction Area

15

Number of Floors

133

2+1

Apartment Layouts

35,000

Total Housing Units

CORPORATE PROFILE 2020

ایران
 پردیس- پروژه مسکن مهر

، واحد مسکونی در ایران55.000 با ایجاد
گروه کوزو ساخت و ساز مکانهای جمعی و
.شهرهای اقماری را بر عهده میگیرد

2+1

چیدمان آپارتمان ها

35,000

مجموع واحد های مسکونی

 متر مربع3,953,449

مساحت کل ساخت و ساز

15

تعداد طبقات

پروژه مسکن مهر
پردیس
KUZU GRUP, At the beginning
of the construction process
reached more than 60% physical
progress just within 18 months in
Foundations, Concrete structure of
blocks and joinery parts in about
400 blocks of 59 units. Which this
brought a huge achievement in the
construction industry.
Phase 11 of Pardis new city with
its natural ups and downs and
geographical topography and
height difference of 350 meters in
different levels, also maintenance
of the natural bed of the area, it
all caused the construction and
design of different retaining walls
with the length of 57 kilometers in
different types of Rock, Concrete,
Reinforced Soil or Geogrid with
the height of 60 meters which
is an agenda of this company as
the main part of preparation and
landscaping.
 ماه به18  ظرف مدت،شرکت عمرانی کوزو در آغاز فعالیت
درصد رسید و در بخشهای60 پیشرفت فیزیکی بیش از
400  بلوکها و نازک کاری قریب به، اسکلت بتنی،فونداسیون
 موفق گردید که عملیات خود را به اتمام، واحدی59 بلوک
برساند؛ که این موضوع دستاورد عظیمی را در صنعت ساخت
.و ساز به ارمغان آورد
11 فراز و نشیبهای طبیعی و توپوگرافی جغرافیایی فاز
 متری در سطوح350 شهر جدید پردیس و اختالف ارتفاع
، همچنین حفظ و نگهداری از بستر طبیعی منطقه،مختلف
موجب گردید طراحی و ساخت دیوارهای حائل مختلف به
 خا ک مسلح با ژئوگرید، بتنی، کیلومتر از قبیل سنگی57 طول
 متر به عنوان بخش اصلی آماده سازی و محوطه60 تا ارتفاع
.سازی در دستور کار این شرکت قرار گیرد
www.kuzugrup.com
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MASKAN MEHR PROJECT
PARDIS
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Kuzu Group continues its
operations in the Algerian cities of
Reghaia, Blida, Khemis Al Khechna
and Annaba. Construction on
these development projects
commenced in 2014 with the
contract signed with the National
Housing Rehabilitation and
Development Agency (AADL)
affiliated with the Ministry of
Housing, Urban Development
and Urbanization of Algeria and
continues at full speed.
Kuzu Group is building a total
of 30,500 housing units; 8,400
in Reghaia, 3,400 in Khemis El
Khechna, 13,200 in Blida, and
5,500 in Annaba by applying a
tunnel formwork system. The
projects consist of 5, 9 and
15-floor blocks of 2+1 and 3+1
apartments between 70 m2
and 85 m2 in size. Kuzu Group
continues its construction
operations in important cities
of Algeria on a total area of
1,674,000 m2, building satellite
cities that include social spaces
and landscaping.

:گروه کوزو به عملیات ساختمانی خود در الجزایر در شهرهای
 ساخت. خمیس خشنه و عنابه ادامه میدهد، بلیدا،رغایه
ّ
و ساز این طرحهای توسعه با امضای قرارداد با سازمان ملی
،) وابسته به وزارت مسکنAADL( بازسازی و توسعۀ مسکن
 آغاز گردید و1392 توسعۀ شهری و شهرسازی الجزایر در سال
.به سرعت هر چه تمامتر در حال پیشروی است
 واحد مسکونی30.500 گروه کوزو در مجموع در حال ساخت
 واحد در خمیس3.400 ، واحد در رغایه8.400 متشکل از
 واحد در عنابه از5.500  و، واحد در بلیدا13.200 ،خشنه
 این پروژه ها.طریق اعمال سیستم قالب بندی زیرزمینی است
 طبقه ای با واحدهای دوخوابه و سه15  و9 ،5 ساختمانهای
 گروه. متر مربع را شامل میشوند80  و70 خوابه به متراژ بین
کوزو به عملیات ساخت و ساز خود در شهرهای مهم الجزایر
 متر مربع و احداث1.674.000 در زمینهایی به مساحت کل
شهرهای اقماری دارای فضاهای جمعی و همچنین محوطه
.سازی ادامه میدهد
www.kuzugrup.com
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پروژه های قراردادی در حال انجام

ONGOING CONTRACT
PROJECTS

Alge r ia
B lida , Re gh aia,
Khe m is E l K h e c h na
a nd A n n aba Ho u s i n g
Project s

الجزایر
،پروژه های مسکونی بلیدا
 خمیس خشنه و،رغایه
عنابه

Kuzu Group applies the tunnel
formwork system in the projects
involving the construction of 30,500
housing units.

گروه کوزو سیستم قالب تونلی زیرزمینی را
 واحد30.500 در پروژه های شامل ساخت
.مسکونی اعمال میکند

30,500

Housing Units

5, 9, 15

Number of Floors

8,400

Reghaia Housing
Units

13,200

Blida Housing Units

137

1,674,000 m2

Total Construction Area

2+1, 3+1

Apartment Layouts

3,400

Khemis El Khechna
Housing Units

5,500

Annaba Housing Units
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متر مربع1,674,000

30,500

مساحت کل ساخت

واحد مسکونی

3+1 ، 2+1

5 ،9 ،15

چیدمان آپارتمان ها

3,400

واحد مسکونی در خمیس خشنه

5,500

واحد مسکونی در عنابه

تعداد طبقات

8,400

واحد مسکونی در رغایه

13,200

واحد مسکونی در بلیدا

طرح اقدام ملی مسکن
بهارستان

The new city of Baharestan is
located 15 kilometers south of
Isfahan city. In order to produce
and supply housing units, KUZU
GRUP, initiated constructing
3,500 units in a form of “Eghdam
Meli Maskan” on a land with 185
hectares located in the new city
of Baharestan. KUZU GRUP,
using its experience in the field
of mass construction units of
Pardis and Parand in Tehran and
pretty complicated landscaping,
it created a specialized working
groups for the city of Baharestan.
This project is defined with an
infrastructure of more than
4,000 square meters in the
form of Residential types,
Residential apartments, Multifamily complexes and now Lands,
Plots and Pavements are being
prepared simultaneously. Also, in
the future plans to develop the
new city of Baharestan in order
to raise the level of community
and urbanization construction
of additional buildings with area
of 160,000 m2 and for-profit
buildings including commercial
complexes and residentialcommercial integrated complexes
with an area of 335,000 m2 is
being studied and designed by
the company.

 کیلومتری جنوب شهر15 شهر جدید بهارستان در فاصلۀ
 در راستای تولید و عرضۀ مسکن.اصفهان قرار گرفته است
 واحد طرح اقدام3.500 شرکت عمرانی کوزو پارس ساخت
ّ
 واقع در، هکتار185 ملی مسکن در زمینی به مساحت
 شرکت عمرانی کوزو با.شهر جدید بهارستان را آغاز نمود
بهرهگیری از تجربیات خود در زمینۀ احداث مسکن مهر در
شهرهای جدید پردیس و پرند در استان تهران و آمادهسازی
 نسبت به مطالعه و،و محوطه سازیهای بسیار پیچیده
ایجاد کارگروههای تخصصی جهت شهر جدید بهارستان
 متر مربع در4.000  این پروژه با زیربنای بیش از.اقدام نمود
 مجتمعهای، مسکونی آپارتمانی،قالب تیپهای مسکونی
چندخانواری تعریف و هم ا کنون در حال اجرای آماده سازی
.اراضی و قطعات و معابر به صورت همزمان است
 در طرحهای آتی توسعۀ شهر جدید بهارستان به،همچنین
 احداث قطعات،منظور ارتقاء سطح جامعه و شهرنشینی
 متر مربع و قطعات انتفاعی160.000 روبنایی به مساحت
شامل مجتمعهای تجاری و مجموعه های تلفیقی مسکونی
 متر مربع و احداث فضای459.000  به مساحت،– تجاری
 متر مربع در حال مطالعه و طراحی335.000 سبز به مساحت
.توسط این مجموعه است

www.kuzugrup.com
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NATIONAL ACTION PLAN
BAHARESTAN
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Following the contract it signed
with the Islamic Republic of
Iran’s Ministry of Roads and
Urbanization in 2010, Kuzu Group
completed the 20,000-housing
unit project in 3 years and
delivered it in 2013. As part of the
Maskan Mehr project, which is the
world’s largest single-contract
social housing project, Kuzu
Group constructed on a total
2,105,924 m2 of land in the Parand
city encompassing landscape
planning and living space designs
whereby the Group made an
important contribution to the
development of satellite cities in
Iran.
 بین وزارت راه و1388 به دنبال قراردادی که در سال
 گروه کوزو پروژۀ،شهرسازی ایران و گروه کوزو منعقد شد
 سال به پایان رسانیده3  واحد مسکونی را طی20.000 ساخت
 به عنوان بخشی از پروژۀ. تحویل داد1391 و پروژه را در سال
مسکن مهر که بزرگترین پروژۀ تک عاملی ساخت مجتمع
 گروه کوزو ساخت و ساز.مسکونی جمعی در جهان است
و همچنین طراحی منظره و طراحی فضاهای مسکونی را در
 متر مربع واقع در شهر2.105.924 زمینهایی به مساحت کل
 گروه نقش بزرگی در،پرند به انجام رسانید؛ که در نتیجۀ آن
.توسعۀ شهرهای اقماری در ایران ایفا کرد
www.kuzugrup.com
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2020 ACTIVITIES

پروژه های قراردادی تکمیل شده

COMPLETED CONTRACT
PROJECTS

Iran
M aska n M e h r
Proje c t - P ar an d

The Maskan Mehr project in Iran is the
world’s largest single-contract social
housing complex project.

20,000

Housing Units

16

Number of Floors

2,105,924 m2

November 2013

Total Construction Area

Date of Completion

2+1, 3+1

Apartment Layouts
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ایران
 پرند- پروژه مسکن مهر

پروژۀ مسکن مهر ایران بزرگترین پروژۀ
تک عاملی ساخت مجتمع مسکونی
.جمعی در جهان است

۱۶

20,000

تعداد طبقات

واحد مسکونی

1392 آبان

 متر مربع2,105,924

تاریخ تکمیل

مساحت کل ساخت

3+1 ، 2+1

چیدمان آپارتمان ها

تصفیه و زیرساخت
اولینهایتصفیهوتاسیسات
زیرساختی گروه کوزو
اولینو تنهااپراتور و پیمانکار خصوصیترکیهدر تصفیه
فاضالبو آب آشامیدنی
اولینوبزرگترینپاالیشگاهتولیدهمزمانوخشکانیدنلجن
در ترکیه
اولینتاسیساتبازیابیپساببابزرگترینصافیروباز ماسهو
گندزداییاز طریقاشعهفرابنفشدر ترکیه
بزرگترینپاالیشگاهبازیابیپسابدر قسمتاروپاییاستانبول
( 25,000متر مکعب در روز با استفاده از تکنولوژی – )UFسال
1397
اولینتصفیهخانهچهار مرحلهایهاضملجندرترکیه
(4هاضم با حجم 11,000متر مکعب در تصفیه خانه پساب
بالتیمانی)–1397
اولین تصفیه خانه در بیروت با ساخت و ساز انجام شده توسط
یک شرکت ترک –1397
بزرگترینتاسیساترفع بو بااوزون در ترکیه
بزرگترینتاسیساترفعبواز طریقشستشویشیمیاییدر ترکیه
بزرگترین پروژه تصفیه پساب در ایران ،ساخته شده در خارج
از کشور
اولین و تنها نیروگاه لجن سوزی و تولید برق در ترکیه
ساختتاسیساتتصفیهپسابوشکستنرکورد کمترینزمان
آن در جهان

4

میلیون متر مکعب آب

تصفیه روزانه
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TREATMENT AND
INFRASTRUCTURE
Firsts of Kuzu Group
in Treatment and
Infrastructure
Turkey’s first and only private operator
and contractor in waste and drinking
water treatment
Turkey’s first and largest cogeneration
sludge drying plant
Turkey’s first wastewater recovery plant
with the largest open sand filter and UV
disinfection
The largest wastewater recovery plant
on the European side of Istanbul (25,000
m3/day UF technology) - 2019
Turkey’s first quadric treatment sludge
digester plant (six digesters with a
volume of 11,000 m3 at Baltalimanı
WWTP) - 2019
The first treatment plant in Beirut with
construction undertaken by a Turkish
company - 2019
Turkey’s largest odor removal plant with
ozone
Turkey’s largest odor removal plant with
chemical washing
The largest wastewater treatment
project of Iran, built abroad
Turkey’s first and only sludge incineration
and power generation plant
Wastewater treatment plant built in
record-breaking time in the world

4 MILLION M

3

WATER TREATED DAILY
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فعالیت های سال 2020

ONGOING WASTEWATER TREATMENT PLANT OPERATION PROJECTS
Capacity
m3/day

Operation
Years

COMPLETED WASTEWATER TREATMENT PLANT OPERATION PROJECTS
Capacity m3/
day

Operation
Years

625,000

2003-2022

İSKİ Baltalimanı Wastewater Pretreatment Plant

11

77,760

2003-2013

İSKİ Üsküdar Wastewater Pretreatment Plant

1

52,000

2017-2022

İSKİ Çanta Advanced Biological Wastewater Treatment Plant

12

833,000

2003-2013

İSKİ Kadıköy Wastewater Pretreatment Plant

2

73,000

2017-2022

İSKİ Silivri Advanced Biological Wastewater Treatment Plant

13

7,400

2004-2013

İSKİ Bahçeşehir Biological Wastewater Treatment Plant

3

864,000

2003-2022

İSKİ Yenikapı Wastewater Pretreatment Plant

14

640,000

2003-2013

İSKİ Küçüksu Wastewater Pretreatment Plant

4

70,000

2017-2022

İSKİ Selimpaşa Advanced Biological Wastewater Treatment Plant

15

3,500

2007-2019

İSKİ Çantaköy Biological Wastewater Treatment Plant

5

400,000

2017-2022

İSKİ Ataköy Advanced Biological Wastewater Treatment Plant

16

2,550

2007-2019

İSKİ Gümüşyaka Biological Wastewater Treatment Plant

6

354,000

2003- 2022

İSKİ Küçükçekmece Wastewater Pretreatment Plant

17

575,000

2008-2013

İSKİ Paşabahçe Wastewater Pretreatment Plant

7

400,000

2017-2022

İSKİ Ambarlı Advanced Biological Wastewater Treatment Plant

18

100,000

2003-2013

İSKİ Paşaköy Advanced Biological Wastewater Treatment Plant

8

132,000

2017-2022

İSKİ Büyükçekmece Advanced Biological Wastewater Treatment Plant

19

100,000

2003-2013

İSKİ Tuzla Advanced Biological Wastewater Treatment Plant

9

155,000

2003-2022

İSKİ Büyükçekmece Wastewater Pretreatment Plant

20

144,000

2012-2014

ISU Gebze Wastewater Treatment Plant

10

2,000

2003-2022

İSKİ Terkos Biological Wastewater Treatment Plant

21

پروژه های در حال انجام ساخت تصفیه خانه های فاضالب
ظرفیت

(متر مکعب در روز )

سال ساخت

625,000

)2003 - 2022 (1382 - 1401

تاسیسات پیش تصفیه فاضالب بالتالیمانی اداره آب و فاضالب استانبول

52,000

)2017 - 2022 (1396 - 1401

تاسیساتپیشرفتهتصفیهبیولوژیکیفاضالبچانتااداره آبوفاضالباستانبول

73,000

)2017 - 2022(1396 - 1401

تاسیساتپیشرفتهتصفیهبیولوژیکیفاضالبسیلیوریاداره آبوفاضالباستانبول

864,000

)2003 - 2022(1382 - 1401

تاسیسات پیش تصفیه فاضالب ینیکاپی اداره آب و فاضالب استانبول

70,000

)2017 - 2022(1396 - 1401

تاسیساتپیشرفتهتصفیهبیولوژیکیفاضالبسلیمپاشااداره آبوفاضالباستانبول

400,000

)2017 - 2022(1396 - 1401

تاسیسات پیشرفته تصفیه بیولوژیکیفاضالب آتا کوی اداره آب وفاضالب استانبول

354,000

)2003 - 2022(1382 - 1401

تاسیسات پیش تصفیه فاضالب کوچوک چکمجه اداره آب و فاضالب استانبول

400,000

)2017 - 2022(1396 - 1401

تاسیساتپیشرفتهتصفیهبیولوژیکیفاضالبامبارلیاداره آبوفاضالباستانبول

132,000

)2017 - 2022(1396 - 1401

تاسیساتپیشرفتهتصفیهبیولوژیکیفاضالببویوکچکمهاداره آبوفاضالباستانبول

155,000

)2003 - 2022(1382 - 1401

تاسیسات پیش تصفیه فاضالب بویوک چکمه اداره آب و فاضالب استانبول

2,000

)2003 - 2022(1382 - 1401

تاسیسات تصفیه بیولوژیکی فاضالب ترکوس اداره آ و فاضالب استانبول
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پروژه های تکمیل شده تصفیه خانه های فاضالب
ظرفیت

(متر مکعب در روز )

سال ساخت

77,760

)2003 - 2013 (1381 - 1391

تاسیسات پیش تصفیه فاضالب اوسکودار اداره آب و فاضالب استانبول

1

833,000

)2003 - 2013 (1381 - 1391

تاسیسات پیش تصفیه فاضالب کادیکوی اداره آب و فاضالب استانبول

2

7,400

)2004 - 2013 (1382- 1391

تاسیسات تصفیه بیولوژیکی فاضالب باغچه شهیر اداره آب و فاضالب استانبول

3

640,000

)2003 - 2013 (1381 - 1391

تاسیسات پیش تصفیه فاضالب کوچوکسو اداره آب و فاضالب استانبول

4

3,500

2007 - 2019 (1386-(1398

تاسیسات تصفیه بیولوژیکی فاضالب چانتا کوی اداره آب و فاضالب استانبول

5

2,550

)2007 - 2019 (1386 - 1398

تاسیساتتصفیهبیولوژیکیفاضالب گوموشیا کااداره آبوفاضالباستانبول

6

575,000

)2008 - 2013 (1387 - 1392

تاسیسات پیش تصفیه فاضالب پاشاباغچه اداره آب و فاضالب استانبول

7

100,000

)2003 - 2013 (1381 - 1391

تاسیساتتصفیهبیولوژیکیپیشرفتهفاضالبپاشا کویاداره آبوفاضالباستانبول

8

100,000

)2003 - 2013 (1381 - 1391

تاسیسات تصفیه بیولوژیکی پیشرفته فاضالب توزال اداره آب و فاضالب استانبول

9

144,000

)2012 – 2014 ( 1391 – 1393

تاسیسات تصفیه فاضالب گبزه اداره آب استانبول

10

2020 ACTIVITIES

تصفیه و تاسیسات
زیرساختی

TRE ATMENT AND
INF RAS TRU CTU RE

پروژه های ساخت تاسیسات تصفیه در استانبول
ISTANBUL TREATMENT PLANT OPERATION PROJECTS
ترکوس
TERKOS

21

کوچوک سو
4

KÜÇÜKSU

7

PAŞABAHÇE

چانتا کوی
5

ÇANTAKÖY

چانتا

12

بویوک چکمجه

ÇANTA
6

گوموش یا کا

19

GÜMÜŞYAKA

20

سیلیوری
13

SİLİVRİ

سلیم پاشا

15

SELİMPAŞA

BÜYÜKÇEKMECE

بالتالیمانی

باهچه شهیر

BAHÇEŞEHİR

BALTALİMANI

ینی کاپی

کوچوک چکمجه
KÜÇÜKCEKMECE

پاشا باهچه

11

3

YENİKAPI

17

14

اوسکودار

ÜSKÜDAR

1

آتا کوی

ATAKÖY

آمبارلی
AMBARLI

18

پاشا کوی

8

PAŞAKÖY

کادی کوی

16
2

KADIKÖY

توزال
9

TUZLA

گبزه

10
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GEBZE

2020 فعالیت های سال

پروژه های در حال انجام ساخت تصفیه خانه های فاضالب

ONGOING WASTEWATER TREATMENT PLANT OPERATION PROJECTS
Operation
Years

Capacity
m3/day

1

BUSKİ East Wastewater Treatment Plant

2012-2021

240,000

2

BUSKİ West Wastewater Treatment Plant

2012-2021

87,500

3

BUSKİ Sludge Incineration and Power Generation Plant

2017- 2021

400 tons

4

BUSKİ Municipal Solid Waste Storage Leachate Treatment Plant and Discharge Line

2012-2021

500

BUSKİ Drinking Water Treatment Plants
5

Dobruca Drinking Water Treatment Plant

2017-2021

500,000

6

MKP Çan Treatment Plant

2017-2021

18,144

7

Karacabey Merkez Drinking Water Treatment Plant

2017-2021

12,096

8

Narlı Drinking Water Package Treatment Plant

2017-2021

5,184

9

Çınarcık Drinking Water Package Treatment Plant

2017-2021

6,000

10

Karacabey Gölecik Drinking Water Package Treatment Plant

2017-2021

5,184

11

MKP Karadere Drinking Water Package Treatment Plant

2017-2021

5,184

12

Kestel Drinking Water Package Treatment Plant

2017-2021

12,000

13

Orhangazi Wastewater Treatment Plant

2017-2021

19,200

14

İznik Wastewater Treatment Plant

2017-2021

8,800

15

Yenişehir Wastewater Treatment Plant

2017-2021

7,060

16

Orhaneli Wastewater Treatment Plant

2017-2021

1,000

17

Karacabey Wastewater Treatment Plant

2017-2021

8,500

18

Yenice Wastewater Treatment Plant

2017-2021

3,500

19

Kurşunlu Wastewater Treatment Plant

2018-2021

20

Akçalar Wastewater Treatment Plant

21

سـال
ساخت

ظرفیت

سـال
ساخت

) (متر مکعب در روز

ظرفیت

) (متر مکعب در روز

1

تاسیسات تصفیه فاضالب شرق اداره آب و فاضالب بورسا

2012 - 2021 ( 1391 - 1400)

240,000

22

MKPتاسیسات تصفیه فاضالب

2019 - 2021 ( 1398 - 1400)

18,000

2

تاسیسات تصفیه فاضالب غرب اداره آب و فاضالب بورسا

2012 - 2021 ( 1391 - 1400)

87,000

23

تاسیساتتصفیهفاضالبنیلوفر

2019 - 2021 ( 1398- 1400)

16,500

3

تاسیسات لجن سوزی و تولید برق اداره آب و فاضالب بورسا

2017 - 2021 ( 1396 - 1400)

 تن400

24

تاسیساتتصفیهفاضالب ِگملیک

2019 - 2021 ( 1398 - 1400)

18,850

4

 تصفیه شیرابه و لوله تخلیه اداره آب و فاضالب بورسا،مخزن زباله جامد شهری

2012 - 2021 ( 1391 - 1400)

500

25

تاسیساتتصفیهفاضالبمودانیا

2019 - 2021 ( 1398 - 1400)

21,850

26 ایستگاهپمپاژ پیشرفتهوتاسیساتپیشتصفیهمودانیا

2017 - 2021 ( 1396 - 1400)

25,000

تاسیساتتصفیه آب آشامیدنی بورسا

5

تاسیسات تصفیه آب آشامیدنی دوبروجا

2017 - 2021 ( 1396 - 1400)

500,000

27

تاسیساتتصفیهفاضالب ِگملیک

2017 - 2021 ( 1396 - 1400)

27,000

6

MKP تاسیسات تصفیه جان

2017 - 2021 ( 1396 - 1400)

18,144

28

تاسیساتتصفیهفاضالب کومال

2017 - 2021 ( 1396 - 1400)

9,000

7

تاسیساتتصفیه آب آشامیدنیمرکز کاراجابی

2017 - 2021 ( 1396- 1400)

12,096

8

تاسیساتپیشساختهتصفیه آب آشامیدنینارلی

2017 - 2021 ( 1396 - 1400)

5,184

9

تاسیساتپیشساختهتصفیه آب آشامیدنیچینارجیک

2017 - 2021 ( 1396 - 1400)

6,000

10

تاسیساتپیشساختهتصفیه آب آشامیدنی کاراجابی گو ِلجیک

2017 - 2021 ( 1396 - 1400)

5,184

11

MKPتاسیسات پیش ساخته تصفیه آب آشامیدنی کارادره

2017 - 2021 ( 1396 - 1400)

5,184

12

تاسیسات پیش ساخته تصفیه آب آشامیدنی کستل

2017 - 2021 ( 1396 - 1400)

12,000

13

تاسیسات تصفیه فاضالب اورهان قاضی

2017 - 2021 ( 1396- 1400)

19,200

6,280

14

تاسیساتتصفیهفاضالبایزنیک

2017 - 2021 ( 1396 - 1400)

8,800

2018-2021

4,560

15

تاسیساتتصفیهفاضالبینیشهیر

2017 - 2021 ( 1396 - 1400)

7,060

Küçükkumla Wastewater Treatment Plant

2018-2021

5,350

16

تاسیساتتصفیهفاضالباورها ِنلی

2017 - 2021 ( 1396 - 1400)

1,000

22

MKP Wastewater Treatment Plant

2019-2021

18,000

23

Nilüfer Wastewater Treatment Plant

2019-2021

16,500

17

تاسیساتتصفیهفاضالب کاراجابی

2017 - 2021 ( 1396- 1400)

8,500

24

Gemlik Wastewater Treatment Plant

2019-2021

18,850

18

تاسیساتتصفیهفاضالبینیجه

2017 - 2021 ( 1396 - 1400)

3,500

25

Mudanya Wastewater Treatment Plant

2019-2021

21,850

19

تاسیساتتصفیهفاضالب کورشونلو

2018 - 2021 ( 1397 - 1400)

6,280

26

Mudanya Advanced Pumping Station and Pretreatment Plant

2017-2021

25,000

20

تاسیساتتصفیهفاضالب آ کچاالر

2018 - 2021 ( 1397 - 1400)

4,560

27

Gemlik Wastewater Pretreatment Plant

2017-2021

27,000

28

Kumla Wastewater Pretreatment Plant

2017-2021

9,000

21

تاسیساتتصفیهفاضالب کوچوک کومال

2018 - 2021 ( 1397- 1400)

5,350
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2020 ACTIVITIES

تصفیه و تاسیسات
زیرساختی

TRE ATMENT AND
INF RAS TRU CTU RE
گملیک

GEMLİK

24

27

13

پروژه های ساخت تاسیسات تصفیه در بورسا
BURSA TREATMENT PLANT OPERATION PROJECTS

کومال

KUMLA

کوچوک کومال

KÜÇÜKKUMLA

نارلی

NARLI

مودانیا

28

14

21

8

کورشونلو

MUDANYA

KURŞUNLU
25

19

بورسا دوغو

26
1

ها میتلر

HAMİTLER
7

10

17

کاراجابی

بورسا باتی

KARACABEY

آ کچاالر

AKÇALAR

BURSA BATI

نیلوفر

20

NİLÜFER

9

6

11

22

CORPORATE PROFILE 2020

ییلدیریم

YILDIRIM

دوبروجا

15

12

کستل

KESTEL

DOBRUCA

18

ÇINARCIK

مصطفی کمال پاشا

4

5

چینارجیک

اورهانلی

MUSTAFAKEMALPAŞA

3

BURSA DOĞU

2

23

16

147

اورهان قاضی

ORHANGAZİ

ORHANELI

ینیجه

YENICE

ینی شهیر

YENIŞEHIR

ایزنیک

İZNİK

فعالیت های سال 2020

گروه کوزو در
صنعت تاسیسات
زیربناییو
تصفیهدر
سال 2020
گروه کوزو از سال  1382با 68
ایستگاه پمپاژ 9 ،تأسیسات پیش
تصفیه 41 ،تأسیسات پیشرفتۀ
تصفیۀ بیولوژیکی فاضالب ،و
کارکنان بیش از  650نفر استانبول
فعالیت میکند.

15

خدمات رسانی به

میلیون نفر
148
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در حالی که در مجموع روزانه  6میلیون متر مکعب آب تصفیه میشود و از سال 2003
تا کنون به  20میلیون نفر خدمترسانی میشود .گروه کوزو روزانه  100تن پساب جامد
را مرتب میکند ،آنها را از مخزن پساب جامد جمع آوری میکند .از نظر حرارتی  600تن
لجن خشک و به کارخانههای سیمان در استانبول انتقال داده میشوند.
تصفیۀ فاضالب به تصفیۀ فیزیکی ،شیمیایی و
یا بیولوژیکی قسمتهای قابل بازیافت و با تمام
مشخصههای فیزیکی ،شیمیایی و با کتریولوژیکی
فاضالب آنها را در نتیجۀ استفادههای مختلف از دست
میدهد و از عدم تغییر ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی،
با کتریولوژیکی و ا کولوژیکی پهنۀ آب پذیرندۀ اطمینان
حاصل میکند ،گفته میشود .فرآیندهای تصفیه با توجه
به ویژگیهای پساب با یکدیگر تفاوت دارند .تأسیسات
ً
تصفیۀ بیولوژیکی معموال برای زدودن مواد آلی محلول با
استفاده از روشهای با کتریولوژیکی و تأسیسات تصفیۀ
شیمیایی برای زدودن مواد حل شده یا معلق از آب
که آزادسازی آن ها از طریق ته نشینی ثقلی امکانپذیر
نیست ،به کار گرفته میشوند .تأسیسات تصفیۀ
فاضالب فیزیکی نیز برای آزادسازی مواد جامد موجود
در آب که خود به خود تهنشین میشوند ،ارجحیت
دارند .این فرایندها در تصفیه خانه های فاضالبها به
طور جدا گانه یا پیوسته انجام میگیرند.
گروه کوزو از سال  1382با در پیش گرفتن روشهای
سازگار با طبیعت همواره از شرکتهای برتر ترکیه
در زمینۀ تصفیه بوده است .به عنوان تنها اپراتور و
پیمانکار خصوصی برترین و بزرگترین تأسیسات
تصفیۀ ترکیه ،گروه کوزو از سال  1382با  68ایستگاه
پمپاژ 9 ،تأسیسات پیش تصفیه 41 ،تأسیسات پیشرفتۀ
تصفیۀ بیولوژیکی فاضالب ،و کارکنان بیش از 650
نفر در استانبول فعالیت میکند .حضور گروه کوزو در
بورسا ساخت  5تأسیسات پیشرفتۀ تصفیۀ بیولوژیکی
فاضالب 4 ،تأسیسات پیش تصفیه 67 ،ایستگاه
پمپاژ 42 ،تأسیسات پیش ساختۀ تصفیۀ فاضالب،
 65تأسیسات تصفیۀ پسابهای طبیعی 8 ،تأسیسات
تصفیۀ آب آشامیدنی ،کارکنان بیش از  300نفر را در پی
داشته است.
به لطف ساخت و سازهای ما در این دو شهر ،روزانه
ً
مجموعا  4میلیون متر مکعب آب را ضمن ارائه خدمات
به مجموع  15میلیون نفر تصفیه میکنیم .گروه کوزو
طراحی و ساخت  9واحد را نیز بر عهده گرفته است .به

لطف تأسیسات پیشرفتۀ تصفیه بیولوژیکی فاضالب در
چانتا ،بویوک چکمه و سیلیوری که خط ساحلی مرمره را
از خطر آلودگی نجات داده اند ،گروه برای  1.2میلیون
نفر آب با کیفیت بهبود یافته ،فراهم میکند .گروه کوزو
در سال  1398برندۀ قرارداد ساخت تمامی تأسیسات
تصفیۀ فاضالب قسمت اروپایی استانبول تا دی ماه
سال  1400شده و مسئولیت این عملیات ساخت و ساز
را بر عهده گرفت .همچنین ،گروه کوزو بزرگترین واحد
بازیابی پساب در قسمت اروپایی استانبول را اداره
میکند؛ که به لطف تکنولوژی اولترافیلتراسیون ()UF
ظرفیتی برابر با  25.000متر مکعب در روز دارد.
تصفیۀ روزانه  3میلیون متر مکعب آب توسط شش
واحد پیشرفتۀ بیولوژیکی و سه واحد پیش تصفیه انجام
میشود که تا دی ماه سال  1400تحت نظر ادارۀ آب
و فاضالب استانبول توسط گروه کوزو اداره میشوند.
تعداد کارکنان ادارۀ آب و فاضالب استانبول در این 9
ً
واحد ،برابر با  650نفر بوده و مجموعا به  13.5میلیون
نفر خدمتدهی میشود.
ضمن تصفیۀ روزانه  6میلیون متر مکعب آب و
خدمتدهی به  20میلیون نفر از سال  ،1382گروه کوزو
روزانه  100تن پسماند جامد را دسته بندی کرده ،آنها
را در مخازن ذخیره سازی ،جمعآوری میکند؛  500تن
پساب لجن را به وسیلۀ حرارت خشکانیده و آنها را به
کارخانههای سیمان استانبول منتقل میکند.
قرارداد ساخت و ساز تأسیسات تصفیۀ بیولوژیکی
فاضالب بالتیمانی در سال  )1397( 2018به گروه کوزو
اعطاء شده و ساخت این پروژه با ظرفیت 1.296.000
متر مکعب در روز در همان سال آغاز گردید .تأسیسات
تصفیۀ فاضالب بالتیمانی ،اولین تصفیه خانۀ چهار
مرحله ای هاضم لجن در ترکیه ،دارای  6هاضم با حجم
 11.000متر مکعب است.
گروه کوزو در سال  )1396( 2017عهدهدار ساخت
 5تأسیسات پیشرفتۀ تصفیۀ بیولوژیکی فاضالب4 ،
تأسیسات پیش تصفیه 65 ،تصفیه خانۀ فاضالب

گروه کوزو با نیروی کار برابر با  376نفر تحت نظر ادارۀ آب و فاضالب بورسا به
فعالیت پرداخته و عمل تصفیۀ روزانه  443.060متر مکعب پساب و  530.240متر
مکعب آب آشامیدنی را در این تأسیسات به انجام میرساند.

طبیعی ،تصفیه خانۀ آب آشامیدنی 67 ،ایستگاه پمپاژ و
 42ایستگاه تصفیۀ پیش ساخته در بورسا شد.
گروه فعالیت خود را در سال  )1391( 2012در بورسا
آغاز کرده و متعهد به ساخت  201تأسیسات تصفیۀ آب
آشامیدنی و تصفیۀ فاضالب از جمله تأسیسات شرق و
غرب ،و تأسیسات تصفیۀ پسماند جامد شهری تحت
نظر ادارۀ آب و فاضالب بورسا تا سال  )1401( 2022شد.
گروه کوزو ساخت و ساز اولین تأسیسات لجن سوزی
و تولید برق به گنجایش  400تن در روز در کشور
ترکیه تکمیل نموده و عهدهدار عملیات ساخت و
ساز این تأسیسات تا سال  )1401( 2022شد .مهلت
عملیات شرق و غرب بورسا ،و همچنین تأسیسات
تصفیۀ پسماند جامد شهری و شیرابه به همراه تمامی
تأسیسات تصفیه بر عهده گرفته شده در بورسا تا سال
 )1401( 2022تمدید گردید.
گروه کوزو با نیروی کار برابر با  376نفر تحت نظر
ادارۀ آب و فاضالب در بورسا به فعالیت میپردازد.
همچنین ،روزانه  530.240متر مکعب آب در این
تأسیسات تصفیه میشود.
گروه کوزو از تخصص خود در زمینۀ تصفیۀ فاضالب
در پروژه های خارجی نیز بهره میگیرد .در ایران ،گروه،
برندۀ مناقصۀ تأسیسات تصفیۀ فاضالب تهران غرب
با قراردادی به ارزش  125میلیون یورو شد .به عنوان
بزرگترین تأسیسات تصفیۀ فاضالب ایران ،این پروژه
شامل 4 :واحد بوده و به جمعیتی بالغ بر 2.600.000
نفر خدمتدهی خواهد کرد .ساخت و ساز پروژه در
سال  )1396( 2017آغاز گردیده و تا پایان سال 2019
( ،)1398ساخت 80درصد پروژه انجام شد .تدارک
تجهیزات الکترومکانیکی و کارهای بعدی مربوط به
نصب ،در حال انجام هستند.
در سال  )1398( 2019گروه کوزو ،برندۀ مناقصۀ ساخت
و ساز و تأسیسات تصفیۀ فاضالب برج حمود ،مهمترین

سرمایهگذاری محیطی بیروت پایتخت لبنان شد ،که
تأمین بودجۀ آن بر عهدۀ بانک سرمایه گذاری اروپا
( )EIBاست .میزان جریان در نظر گرفته شده برای این
تأسیسات در سالهای  )1399( 2020و )1429( 2050
به ترتیب  227.500و  325.000متر مکعب در روز است.
این تأسیسات اولین تصفیه خانۀ ساخته شده توسط
یک شرکت ترک در بیروت است.
با توجه به اینکه در حال حاضر در عصر فناوری
اطالعات به سر میبریم ،گروه کوزو ضمن ساخت
سازههای با کیفیت در بازۀ زمانی کوتاه ،برتری خود را در
حوزۀ تصفیه و تأسیسات زیرساختی حفظ کرده و کشور
ترکیه را به بهترین نحو ممکن در سایر کشورها معرفی
میکند.

2020 ACTIVITIES

KUZU GROUP
IN THE
INFRASTRUCTURE
AND TREATMENT
INDUSTRY IN 2020

Since 2003, Kuzu
Group operates in
Istanbul with 68
pumping stations,
9 pretreatment
plants, 41 advanced
biological
wastewater
treatment plants,
and over 650
employees.

SERVICE FOR
A POPULATION OF

15
MILLION
149

While treating a total 6 million m3 of water per day and servicing
20 million people since 2003, Kuzu Group also sorts 100 tons of
solid waste per day, collects them in the solid waste storage area,
thermally dries 600 tons of wastewater sludge and transfers it to
cement factories in Istanbul.
Wastewater treatment refers to the
physical, chemical and/or biological
treatment
of
regenerating
parts
or all of the physical, chemical and
bacteriological
characteristics
of
wastewater that it loses as a result
of different uses and ensuring that it
does not change the natural physical,
chemical, bacteriological and ecological
characteristics of the receiving body.
Treatment processes vary according
to the characteristics of wastewater.
Biological treatment plants are preferred
to eliminate dissolved organic matter
through
bacteriological
methods;
chemical wastewater treatment plants
are used to eliminate matter from the
water that is dissolved or suspended and
is not possible to extricate by gravital
settling. Physical wastewater treatment
plants are preferred for extricating solid
matter that is in the water and settles
by itself. At wastewater treatment
plants these processes can be applied
separately or consecutively.
Structuring all its business processes with
an eco-friendly approach, Kuzu Group
has been a leading company in Turkey
in the field of treatment since 2003. The
only private operator and contractor of
leading and largest treatment plants of
Turkey, Kuzu Group has been operating
in Istanbul with 68 pumping stations,
9 pretreatment plants, 41 advanced
biological wastewater treatment plants
and over 650 employees since 2003.
In Bursa, Kuzu Group’s presence spans
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5 advanced biological wastewater
treatment plants, 4 pretreatment
plants, 67 pumping stations, 42
package treatment plants, 65 natural
wastewater treatment plants, 8 drinking
water treatment plants with over 300
employees. Thanks to our operations
in these two cities we treat a total of 4
million m3 water per day servicing a total
of 15 million people. Kuzu Group has also
taken on the design and construction
of 9 plants. Thanks to the Çanta,
Büyükçekmece and Silivri advanced
biological wastewater treatment plants
that have saved the Marmara coastline
from becoming polluted, the Group is
serving a total population of 1.2 million
with enhanced water quality. In 2019,
Kuzu Group won the contract for, and
took on the operation of, all wastewater
treatment plants on the European side of
Istanbul until January 2022. Kuzu Group
also operates the largest wastewater
recovery plant on the European side
of Istanbul that has a 25,000 m3/day
capacity thanks to its ultrafiltration
(UF) technology. 3 million m3 of water
is being treated daily with six advanced
biological and three pretreatment plants
that will be operated by the Group
until January 2022 under Istanbul İSKİ.
With all nine plants that employ more
than 650 İSKİ employees, services are
provided to a total of 13.5 million people.
While treating a total 6 million m3 of
water per day and servicing 20 million
people since 2003, Kuzu Group also

Kuzu Group operates with 376 employees at
BUSKİ, and 443,060 m3of wastewater and
530,240 m3 of drinking water are treated per
day at these plants.

sorts 100 tons of solid waste per
day, collects them in the solid waste
storage area, thermally dries 500 tons
of wastewater sludge and transfers it
to cement factories in Istanbul. Kuzu
Group was awarded the contract for
the Baltalimanı Biological Wastewater
Treatment Plant Construction in 2018
and construction of the 1,296,000 m3/
day-capacity plant commenced in
2018. Turkey’s first quadric treatment
sludge digester plant, the Baltalimanı
Wastewater Treatment Plant has 6
digesters with a volume of 11,000 m3.
Kuzu Group assumed the operation
of 5 advanced biological wastewater
treatment, 4 pretreatment, 65 natural
wastewater treatment, 8 drinking water
treatment, 3 biological wastewater
treatment plants, 67 pumping stations
and 42 package treatment stations in
2017 in Bursa. The Group commenced
activities in Bursa in 2012 and took on
the operation of 201 drinking water and
wastewater treatment plants including
East, West and Municipal Solid Waste
plants within BUSKİ until 2022.The
Group completed the construction of
BUSKİ Sludge Incineration and Power
Generation Plant, with a capacity of
400 tons/day, as a first in Turkey, and
assumed the operation of the plant
until 2022. The operation terms of the
Bursa East, West and Municipal Solid
Waste Leachate Water Treatment
Plants were extended until 2022 with all
treatment plants assumed in Bursa.Kuzu

Group operates with 376 employees at
BUSKİ, and 443,060 m3 of wastewater
and 530,240 m3 of drinking water are
treated per day at these plants.Kuzu
Group also utilizes its expertise in the
area of wastewater treatment for its
projects abroad. In Iran, the Group
won the Western Tehran Wastewater
Treatment Plant tender with a contract
value of EUR 125 million. Iran’s largest
wastewater treatment plant, the project
will consist of 4 modules and service
a total population of 2,600,000. The
construction of the project started in
2017 and 80% progress was achieved
by the end of 2019. The procurement
of electro-mechanical equipment and
the subsequent installation works are
ongoing.In 2019, Kuzu Group won the
tender for the construction of the Bourj
Hammoud
Wastewater
Treatment
Plant, the most important environmental
investment in Beirut, Lebanon, financed
by the European Investment Bank (EIB).
The planned flow rate of the plant for
2020 and 2050 is 227,500 m3/day
and 325,000 m3/day, respectively.
The treatment plant is the first to be
constructed in Beirut by a Turkish
company.Driven by the awareness that
we are now in the age of information
technologies, Kuzu Group produces
high-quality works in a short span of
time, sustains its prominent role in
treatment and infrastructure sector and
continues to represent Turkey abroad in
the best manner possible.

پروژه های
ساخت تاسیسات
تصفیه فاضالب

در حال حاضر ،گروه کوزو  14تأسیسات تصفیۀ فاضالب را در
ترکیه اداره میکند.

برابر 3

وزن هرم خوفو ( سنگین ترین هرم در اهرام ثالثله)

برابر 3

حجم آب دریای مرمره

برابر با 100
اتومبیل در روز
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مقدار کل لجن تصفیه شده

 18میلیون تن
کل آب تصفیه شده

 11تریلیونمتر مکعب

مقدارزباله جامد طبقه بندی شده در استانبول

 100تن در روز

W AS TEW ATER
TRE ATMENT PLAN T
OPE RATION PRO J ECT S

Kuzu Group continues operating 14 wastewater treatment
plants in Turkey.

Total Amount of Sludge
Treated

18 Million Tons
Total Amount of
Water Treated

11 Trillion m3
Daily Amount of Solid
Waste Sorted in Istanbul

100 Tons/Day
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As heavy as

3

Keops pyramids

A water volume equal to

3

Marmara Seas

100 Cars/Day

فعالیت های سال 2020

پروژه های در حال انجام
ساختتاسیساتتصفیهفاضالب

تاسیسات تصفیه
فاضالب شرق اداره آب
فاضالب بورسا

روزانه به طور متوسط  240.000متر
مکعب فاضالب در تصفیه خانۀ
شرق بورسا تصفیه میشود.

می ( 2012اردیبهشت )1391
تاریخ شروع پروژه ساخت

دسامبر ( 2021آذر )1400
تاریخپایانعملیات
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تأسیسات تصفیۀ فاضالب شرق بورسا مطابق با فرایند پنج مرحله ای
بارد نفو(فوردا کس) جهت خدمتدهی به جمعیتی برابر با 1.550.000
نفر ساخته شد .روزانه حجمی برابر با  240.000متر مکعب فاضالب در
این تأسیسات تصفیه میشود.
این تاسیسات از واحد های ذیل تشکیل شده است:
• سرریز سیالب،
• صافی درشت،
• ایستگاه پمپاژ تراز شده،
• صافیهای ریز،
• مخازن نگهدارندۀ ماسه،
• واحد پیش تصفیه شامل ایستگاه پمپاژ مرحلۀ دوم،
• کانالهای اندازه گیری جریان،
• مخزنهای بی هوازی و سلکتور،
• استخرهای هوادهی،
• سیستمهای پخش و جمعآوری،
• مخزنهای ته نشینی نهایی،
• سیستم آب تصفیه شده،
• سرویس و مخزن شیر آتشنشانی و ایستگاه پمپاژ،
• ایستگاه پمپاژ جریان برگشتی لجن ّ
فعال،
ّ
• ایستگاه پمپاژ جریان برگشتی پر آب فعال،
• سیستم شبکه ای آشغالگیر لجن و مخزنهای بافر،
• سیستم آبگیری لجن و تثبیت با آهک،
• واحد حذف آمونیا ک،
• ایستگاه پمپاژ زهکشی سیالب و اراصیف،
ّ
• ساختمانهای مولد،
• ساختمانهای پست و توزیع برق،
• ساختمانها و کارگاههای عملیاتی،
• ساختمانها و تشکیالت کمکی.

2020 ACTIVITIES

ONGOING WASTEWATER TREATMENT
PLANT OPERATIONS PROJECTS

B USKİ Eas t
Wastewater
Treat ment Plant

240,000 m3 of wastewater is treated
at the Bursa East Wastewater
Treatment Plant on average.

May 2012

OPERATION PROJECT START
DATE

December 2021
OPERATION END DATE
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Bursa East Wastewater Treatment
Plant was built in accordance with
the five-stage Bardenpho process
(Phoredox) to serve a population
equivalent to 1,550,000 people. An
average daily volume of 240,000
m3 of wastewater is treated at the
plant.
The plant consists of the following
units:
• Flood Spillway,
• Coarse Grid,
• Stage Pumping Station, Fine
Grids, Sand-Holding Tanks,
• Pretreatment Unit consisting of
Second-Stage Pumping Station,
• Flow Measuring Channels,
• Selector and Anaerobic Tanks,
• Aerated Lagoons,
• Distribution and Collection
Systems,
• Final Settling Tanks,
• Purified Water System,
• Service and Fire Hydrant Tank
and Pumping Station,
• Return Activated Sludge
Pumping Stations,
• High Return Activated Sludge
Pumping Station,
• Sludge Grid System and Buffer
Tanks,
• Sludge Dewatering and Lime
Stabilization System,
• Ammonia Removal Unit,
• Flood and Field Drainage
Pumping Station,
• Generator Buildings,
• Substation and Power
Distribution Buildings,
• Operations Buildings and Ateliers,
• Auxiliary Buildings and
Structures.

فعالیت های سال 2020

پروژه های در حال انجام
ساختتاسیساتتصفیهفاضالب

تاسیسات تصفیه
فاضالب غرب اداره آب
فاضالب بورسا

روزانه به طور متوسط  87.500متر
مکعب فاضالب در تصفیه خانۀ
غرب بورسا تصفیه میشود.

می ( 2012اردیبهشت )1391
تاریخ شروع پروژه ساخت

دسامبر ( 2021آذر )1400
تاریخپایانعملیات
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تأسیسات تصفیۀ فاضالب غرب بورسا مطابق با فرایند پنج
مرحلهای بارد نفو (فوردا کس) جهت خدمتدهی به جمعیتی برابر
با  650.000نفر ساخته شد .روزانه حجمی برابر با  87.000متر مکعب
فاضالب در این تأسیسات تصفیه میشود.
این تاسیسات از واحد های ذیل تشکیل شده است:
• صافی درشت،
• ایستگاه پمپاژ تراز شده،
• صافی ریز،
• مخازن نگهدارندۀ ماسه،
• واحد پیش تصفیه شامل ایستگاه پمپاژ مرحله دوم،
• کانالهای اندازه گیری جریان،
• مخزنهای بی هوازی و سلکتور،
• استخرهای هوادهی،
• سیستمهای پخش و جمعآوری،
• مخزنهای ته نشینی نهایی،
• سیستم آب تصفیه شده،
• سرویس و مخزن شیر آتشنشانی و ایستگاه پمپاژ،
• ایستگاه پمپاژ جریان برگشتی لجن ّ
فعال،
ّ
• ایستگاه پمپاژ جریان برگشتی پر آب فعال،
• سیستم شبکهای آشغالگیر لجن و مخزنهای بافر،
• سیستم آبگیری لجن و تثبیت با آهک،
• واحد حذف آمونیا ک،
ّ
• ساختمانهای مولد،
• ساختمانهای پست و توزیع برق،
• ساختمانها و کارگاههای عملیاتی،
• ساختمانها و تشکیالت کمکی.

2020 ACTIVITIES

ONGOING WASTEWATER TREATMENT
PLANT OPERATIONS PROJECTS

B USKİ W es t
Wastewater
Treat ment Plant

87,500 m3/day of wastewater
is treated at the Bursa West
Wastewater Treatment Plant on
average.

May 2012

OPERATION PROJECT START
DATE

December 2021
OPERATION END DATE
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Bursa West Wastewater Treatment
Plant is built in accordance with
the five-stage Bardenpho process
(Phoredox) to serve a population
equivalent to 650,000 residents.
An average daily volume of 87.500
m3 of wastewater is treated at the
plant.
The plant consists of the following
units:
• Coarse Grid,
• Stage Pumping Station, Fine
Grids, Sand-Holding Tanks,
• Pretreatment Unit consisting of
Second-Stage Pumping Station,
• Flow Measuring Channels,
• Selector and Anaerobic Tanks
Aerated Lagoons,
• Distribution and Collection
Systems,
• Final Settling Tanks,
• Purified Water System,
• Service and Fire Hydrant Tank
and Pumping Station,
• Return Activated Sludge
Pumping Stations,
• High Return Activated Sludge
Pumping Station,
• Sludge Grid System and Buffer
Tanks,
• Sludge Dewatering and Lime
Stabilization System,
• Ammonia Removal Unit,
• Generator Buildings,
• Substation and Power
Distribution Buildings,
• Operations Buildings and Ateliers,
• Auxiliary Buildings and
Structures.

فعالیت های سال 2020

پروژه های در حال انجام
ساختتاسیساتتصفیهفاضالب

تاسیسات لجن
سوزی و تولید
برق اداره آب و
فاضالب بورسا

تأسیسات لجن سوزی و تولید برق ادارۀ
آب و فاضالب بورسا شامل  2سیستم زباله
سوز با عملکرد موازی و ظرفیت معادل 200
تن لجن خیس در روز است.

آپریل ( 2017فروردین )1396

تاریخ شروع پروژه ساخت

دسامبر ( 2021آذر )1400
تاریخپایانعملیات

 400تن در روز
ظرفیت کل
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این پروژه شامل تمامی کارهای ساختمانی ،مکانیکی و الکتریکی جهت
سوزاندن مستقیم لجن و تولید برق است .این موارد از لجن آبگیری
شده از تأسیسات تصفیۀ فاضالب ادارۀ آب و فاضالب بورسا در مرکز
لجنسوزی بستر ّ
سیال گرفته شده ،که دارای گنجایش  400تن لجن در
روز ،و قابلیت تصفیۀ گازهای زائد است.
این تأسیسات شامل  2سیستم زباله سوز با عملکرد موازی و ظرفیت
معادل  200تن لجن خیس در روز است .هر سیستم زباله سوز شامل
یک سیستم پر کردن مجدد لجن ،بویلر بازیابی حرارت و سیستم
تصفیۀ گازهای زائد است؛ هر دو مورد یک سیستم توربین مشترک
دارند.
این تأسیسات که در سال  )1396( 2017توسط گروه کوزو ساخته و راه
اندازی شد ،با یک توربین بخار  2.500کیلووات برق را در یک ساعت
تولید میکند.
ً
در بورسا جمعا تأسیسات پیشرفتۀ تصفیۀ بیولوژیکی فاضالب4 ،
تأسیسات پیش تصفیه و  67ایستگاه پمپاژ 42 ،ایستگاه پیش ساخته،
 8تأسیسات تصفیۀ آب آشامیدنی 65 ،تأسیسات تصفیۀ فاضالب
طبیعی و یک مرکز انتقال وجود دارد .تعدادی از این تجهیزات در
قسمت بعد آورده شده اند:

2020 ACTIVITIES

ONGOING WASTEWATER TREATMENT
PLANT OPERATIONS PROJECTS

B USKİ S ludge
I nc i neration and
Po w er Generation
Pl ant

BUSKİ Sludge Incineration and
Power Generation Plants consists
of 2 Parallel-Operating Incineration
Systems with a Capacity of 200 tons
of Wet Sludge Per Day each.

April 2017

OPERATION PROJECT START
DATE

December 2021
OPERATION END DATE

400 Tons/Day
TOTAL CAPACITY
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The project includes all
construction, mechanical and
electrical works for the direct
incineration and electricity
generation of dewatered sludge
obtained from BUSKİ Wastewater
Treatment Plants in Bursa at the
Fluidized Bed Sludge Incineration
Plants that have a daily wet sludge
capacity of 400 tons and also treat
waste gas.
The plant includes two parallel
operating incineration systems
with a capacity of 200 tons of wet
sludge per day. Each incineration
system includes a sludge refill
system, heat recovery boiler and
waste gas treatment system. Both
have one shared turbine system.
Constructed and commissioned
by Kuzu Group in 2017, the plant
generates 2,500 kW of power in an
hour with one steam turbine.
In Bursa, there are a total of 5
advanced biological wastewater
treatment plants, 4 pretreatment
plants and 67 pumping stations,
42 package treatment stations, 8
drinking water treatment plants,
65 natural wastewater treatment
plants and a transfer center. Some
of these plants/facilities are listed
in the following:

فعالیت های سال 2020

پروژه های در حال انجام
ساختتاسیساتتصفیهفاضالب

مخـزن زباله جامد
شهری ،تصفیه
شـیرابه و لوله
تخلیـه اداره آب و
فاضالب بورسا

این تأسیسات تصفیه در سال 2020
( )1399در دو مرحله برای تصفیۀ
 500متر مکعب شیرابه در روز طراحی
شد ،که طبق برنامه تا سال 2030
( )1409به  1000متر مکعب در روز
خواهد رسید.

می ( 2012اردیبهشت )1391
تاریخ شروع پروژه ساخت

دسامبر ( 2021آذر )1400
تاریخپایانعملیات
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این تأسیسات تصفیه در سال  )1399( 2020در دو مرحله برای تصفیۀ
 500متر مکعب شیرابه در روز طراحی شد ،که طبق برنامه تا سال 2030
( )1409به  1000متر مکعب در روز خواهد رسید.
تاسیسات تصفیه شیرابه زباله جامد همیتلر شامل یک سیستم تصفیه
بیولوژیکی سه مرحله ای و آبگیری لجن می باشد:
• واحد شستشو با اسید و خنثی سازی (لوله فاضالب)،
• ایستگاه پمپاژ فاضالب،
• استخرهای هوادهی (هوازی)،
• استخرهای اختیاری (بی هوازی)،
• رآ کتور ناپیوسته متوالی،
• واحدهای آبگیری لجن.
این تأسیسات در جادۀ «مودانیا» در منطقۀ «همیتلر» در مجاورت
با کارگاه ذخیره سازی زبالۀ جامد شهری ساخته شده و فاضالبهای
جامد عبور داده شده از صافی را که دارای بار زیادی از آلودگی
هستند ،تصفیه میکند .آب عبور داده شده از صافی که از کارگاه
ذخیره سازی منظم زبالۀ جامد شهری آمده است ،از طریق دو خط
انتقال به تصفیه خانه منتقل میشود؛ که یکی از آنها به عنوان پشتیبان
عمل میکند .تنها ،یکی از این خطوط انتقال عملیاتی بوده و خط دیگر
به عنوان پشتیبان در صورت انسداد یا سنگ شدگی در نظر گرفته
شده است .تأسیسات فیلتر آب کارگاه ذخیره سازی منظم زبالۀ جامد
شهری دارای طراحی هیدرولیکی به ظرفیت آبدهی  500متر مکعب
در روز است ،و با هدف فراهم آوردن مواد آلی به ظرفیت 15.000
=  CODکیلوگرم در روز و  BOD 7.500کیلوگرم در روز طراحی شده
است .فرایند تصفیه در سه مرحله تکمیل میشود .واحدهای عملیاتی
این فرایند ،به این ترتیب هستند :استخرهای هوادهی ،استخرهای
اختیاری (بی هوازی) و رآ کتورهای ناپیوسته متوالی ( .)SBRتأسیسات
در سه مرحله ،با دو استخر برای هر یک از آنها ،به همراه امکانات
لوله کشی و دریچه ها ،و همچنین استخرهای اختیاری (بی هوازی) با
قابلیت عملکرد همزمان و متوالی طراحی گردید.
لجن اضافی پس از آبگیری شدن توسط پرس نواری تعبیه شده در
ساختمان عملیات ،زدوده میشود .آب تصفیه شده از طریق لولۀ
تخلیه  300DBبه طول  2500متر به ایستگاه پمپاژ گچیت ،و سپس به
تأسیسات تصفیۀ فاضالب غرب انتقال داده میشود .قرارداد ،عالوه
بر تأسیسات ،شامل خدمات عملیاتی و نگهداری لولۀ تخلیه مورد
استفاده برای انتقال آب تصفیه شده نیز میشود.

2020 ACTIVITIES

ONGOING WASTEWATER TREATMENT
PLANT OPERATIONS PROJECTS

B USKİ Municipal
So l i d Was te
Sto rage Leachate
Treatment Plant
and Dis charge Line

The treatment plant was designed
in two stages to provide treatment
of 500 m3/day of liquid leachate in
2020, which is set to rise to 1,000
m3/day by 2030.

May 2012

OPERATION PROJECT START
DATE

December 2021
OPERATION END DATE
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The treatment plant was designed
in two stages to provide treatment
of 500 m3/day of liquid leachate in
2020, which is set to rise to 1,000
m3/day by 2030.
Hamitler Solid Waste Leachate
Treatment Plant consists of a
three-stage biological treatment
and sludge dewatering system:
• Acid Cleaning and Neutralization
Unit (Sewer Line)
• Sewer Pumping Station
• Aerated (Aerobic) Lagoons
• Facultative Lagoons
• Sequencing Batch Reactors
• Sludge Dewatering Units
The plant was constructed on the
Mudanya Road in the Hamitler
region next to the Municipal Solid
Waste Regular Storage Field and
treats filtrate solid wastewater
that have high pollution load. The
filtrate water that comes from the
Municipal Solid Waste Regular
Storage Field is transferred to
the treatment plant through two
transmission lines, one of them
serving as back-up. Only one
of these transmission lines is
operational, the second line is kept
as a back-up option in case of
blockage/petrification.
Municipal Solid Waste Storage
Field Filtrate Water Treatment
Plant has a hydraulic design
capacity of Q=500 m3/day and was
designed to provide an organic
weight capacity of COD=15,000
kg/day and BOD=7,500 kg/
day. The treatment process is

completed in three stages. The
units operational in the process
are as follows respectively:
aerated lagoons, facultative
lagoons and sequencing batch
reactors (SBR). The plant was
designed in three stages with
two lagoons each, and with
piping and valves options, and
aerated and facultative lagoons
which can be operated in a
parallel or consecutive manner.
Additional sludge is eliminated
after being dewatered with
the belt press located in the
operation building. Treated
water is first transferred to the
Geçit Pumping Station through
the DB 300 discharge line, which
is 2,500 meters long, and then to
the West Wastewater Treatment
Plant. The contract includes the
plant as well as operation and
maintenance services of the
discharge line used to transfer
treated water.

فعالیت های سال 2020
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پروژه های در حال انجام
ساختتاسیساتتصفیهفاضالب
تاسیسات تصفیه بیولوژیکی فاضالب کورشونلو اداره آب و
فاضالببورسا:
یک تأسیسات تصفیۀ بیولوژیکی است که در منطقۀ «گملیک» واقع
شده و ظرفیت کل آن برابر با  6.280متر مکعب در روز است.

تاسیسات تصفیه بیولوژیکی فاضالب آ کچاالر اداره آب و
فاضالببورسا:
یک تأسیسات تصفیۀ بیولوژیکی است که در منطقۀ «نیلوفر» واقع شده و
ظرفیت کل آن برابر با  4.560متر مکعب در روز است.

تاسیسات تصفیه بیولوژیکی فاضالب کوچوک کومال اداره آب
و فاضالب بورسا:
یک تأسیسات تصفیۀ بیولوژیکی است که در منطقۀ گمیلک واقع شده و
ظرفیت کل آن برابر با  5.350متر مکعب در روز است.

تاسیسات تصفیه بیولوژیکی فاضالب MKPاداره آب و
فاضالببورسا:
یکتأسیساتتصفیۀبیولوژیکیاست کهدر منطقۀ«مصطفی کمال
پاشا» واقع شده و ظرفیت کل آن برابر با  18.000متر مکعب در روز است.

تاسیسات تصفیه بیولوژیکی فاضالب نیلوفر اداره آب و
فاضالببورسا:
یک تأسیسات تصفیۀ بیولوژیکی است که در منطقۀ نیلوفر واقع شده و
ظرفیت کل آن برابر با  16.500متر مکعب در روز است.

تاسیسات تصفیه بیولوژیکی فاضالب ِگملیک اداره آب و
فاضالببورسا:
یک تأسیسات تصفیۀ بیولوژیکی است که در منطقۀ گمیلک واقع شده و
ظرفیت کل آن برابر با  18.850متر مکعب در روز است.

تاسیسات تصفیه بیولوژیکی فاضالب مودانیا اداره آب و
فاضالببورسا:
یک تأسیسات تصفیۀ بیولوژیکی است که در منطقۀ مودانیا واقع شده و
ظرفیت کل آن برابر با  21.850متر مکعب در روز است.

ایستگاهپمپاژ پیشرفتهو تاسیساتپیشتصفیهمودانیااداره
آب و فاضالب بورسا:
یک تأسیسات پیش تصفیه است که در منطقۀ مودانیا واقع شده و
ظرفیت کل آن برابر با  25.000متر مکعب در روز است.

تاسیسات تصفیه فاضالب ِگملیک اداره آب و فاضالب بورسا:
یک تأسیسات پیش تصفیه است که در منطقۀ گمیلک واقع شده و
ظرفیت کل آن برابر با  27.000متر مکعب در روز است.

تاسیسات تصفیه فاضالب کومال اداره آب و فاضالب بورسا:
یک تأسیسات پیش تصفیه است که در منطقۀ گمیلک واقع شده و
ظرفیت کل آن برابر با  9.000متر مکعب در روز است.
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BUSKİ Kurşunlu Biological Wastewater
Treatment Plant:
A biological treatment plant located in the Gemlik
area with a total capacity of 6.280 m3/day.
BUSKİ Akçalar Biological Wastewater Treatment
Plant:
A biological treatment plant located in the Nilüfer
area with a total capacity of 4.560 m3/day.
BUSKİ Küçükkumla Biological Wastewater
Treatment Plant:
A biological treatment plant located in the Gemlik
area with a total capacity of 5.350 m3/day.
BUSKİ MKP Biological Wastewater Treatment
Plant:
A biological treatment plant located in the
Mustafakemalpaşa area with a total capacity of
18.000 m3/day.
BUSKİ Nilüfer Biological Wastewater Treatment
Plant:
A biological treatment plant located in the Nilüfer
area with a total capacity of 16.500 m3/day.
BUSKİ Gemlik Biological Wastewater Treatment
Plant:
A biological treatment plant located in the Gemlik
area with a total capacity of 18.850 m3/day.
BUSKİ Mudanya Biological Wastewater
Treatment Plant:
A biological treatment plant located in the
Mudanya area with a total capacity of 21.850 m3/
day.
BUSKİ Mudanya Advanced Pumping Station and
Pretreatment Plant:
A pretreatment plant located in the Mudanya area
with a total capacity of 25.000 m3/day.
BUSKİ Gemlik Wastewater Pretreatment Plant:
A pretreatment plant located in the Gemlik area
with a total capacity of 27.000 m3/day.
BUSKİ Kumla Wastewater Pretreatment Plant:
A pretreatment plant located in the Gemlik area
with a total capacity of 9.000 m3/day.

تاسیساتتصفیهبیولوژیکیپیشرفتهفاضالباورهانقاضیاداره
آب و فاضالب بورسا:
یکتأسیساتتصفیۀبیولوژیکیپیشرفتۀفاضالباست کهدر منطقۀ
«اورهان قاضی» بورسا واقع شده و تصفیۀ بیولوژیکی پیشرفتۀ فاضالب با
ظرفیتی بالغ بر  19.200متر مکعب در روز انجام میدهد.

تاسیساتتصفیهبیولوژیکیپیشرفتهفاضالبایزنیکاداره آبو
فاضالببورسا:
یکتأسیساتتصفیۀبیولوژیکیپیشرفتۀفاضالباست کهدر منطقۀ
«ایزنیک» واقع شده و تصفیۀ بیولوژیکی پیشرفتۀ فاضالب با ظرفیتی بالغ بر
 8.800متر مکعب در روز را انجام میدهد.

تاسیسات تصفیه بیولوژیکی پیشرفته فاضالب ینی شهیر اداره آب و
فاضالببورسا:
یکتأسیساتتصفیهبیولوژیکیپیشرفتۀفاضالباست کهدر منطقۀ«ینی
شهیر» واقع شده و تصفیۀ بیولوژیکی پیشرفتۀ فاضالب با ظرفیتی بالغ بر
 7.060متر مکعب در روز را انجام میدهد.

تاسیساتتصفیهبیولوژیکیپیشرفتهفاضالباورها ِنلیاداره آبو
فاضالببورسا:
یکتأسیساتتصفیۀبیولوژیکیپیشرفتۀفاضالباست کهدر منطقۀ
«اورهانلی» واقع شده و تصفیۀ بیولوژیکی پیشرفتۀ فاضالب با ظرفیتی بالغ بر
 1.000متر مکعب در روز را انجام میدهد.

تاسیسات تصفیه فاضالب کاراجابی اداره آب و فاضالب بورسا:
این تأسیسات با ظرفیت کل برابر با  8.500متر مکعب در روز ،روزانه عمل
تصفیۀ  4.000متر مکعب فاضالب را به انجام میرساند و فرایند هوا دهی
گستردۀ لجن ّ
فعال ،صافیهای ریز ،مخازن نگهدارندۀ ماسه ،یک ایستگاه
انتقال ،ساختار پرا کنش ،استخر هوازی غیرقابل ته نشینی ،استخر اختیاری (بی
هوازی) ،واحد کلر دهی و سطوح خشک کن لجن را شامل میشود.

تاسیسات تصفیه فاضالب ینیجه اداره آب و فاضالب بورسا:
این تأسیسات با ظرفیت کل برابر با  3.500متر مکعب در روز ،روزانه عمل
تصفیۀ 3.000متر مکعب فاضالب را به انجام میرساند .همچنین ،این
تأسیسات بیولوژیکی از فرایند هوا دهی گستردۀ لجن ّ
فعال بهره برده ،و
صافیهایدقیق،مخازننگهدارندۀماسه،یکایستگاهانتقال،ساختارهای
پرا کنش ،یک استخر هوا دهی ،یک استخر ته نشینی ،یک ایستگاه پمپاژ لجن
برگشتی ،یک غلیظ کنندۀ لجن و واحدهای آبگیری لجن (فیلتر نواری) را
شاملمیشود.

BUSKİ Orhangazi Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant:
It is an advanced biological wastewater treatment
plant located in Bursa’s Orhangazi district with
a capacity of treating a total of 19,200 m3 of
advanced biological wastewater per day.
BUSKİ İznik Advanced Biological Wastewater
Treatment Plant:
It is an advanced biological wastewater treatment
plant located in the İznik area with a capacity of
treating a total of 8,800 m3 of advanced biological
wastewater per day.
BUSKİ Yenişehir Advanced Biological Wastewater
Treatment Plant:
It is an advanced biological wastewater treatment
plant located in the Yenişehir area with a capacity
of treating a total of 7,060 m3 of advanced
biological wastewater per day.
BUSKİ Orhaneli Advanced Biological Wastewater
Treatment Plant:
An advanced biological wastewater treatment
plant located in the Orhaneli area with a capacity of
treating a total of 1,000 m3 of advanced biological
wastewater per day.
BUSKİ Karacabey Wastewater Treatment Plant:
The plant has a total capacity of 8,500 m3/day and
treats a total of 4,000 m3 of wastewater per day.
The plant consists of extended aeration activated
sludge process, fine grids, sand-holding tanks, a
transfer station, dispersion structure, aerobic – nonsettling lagoon, facultative lagoon, chlorination unit
and sludge drying beds.
BUSKİ Yenice Wastewater Treatment Plant:
The plant has a total capacity of 3,500 m3/day and
treats a total of 3,000 m3 of wastewater per day.
The biological plant that incorporates an extended
aeration activated sludge process, consists of
fine grids, sand-holding tanks, a transfer station,
dispersion structures, an aeration lagoon, a settling
lagoon, a return sludge pumping station, a sludge
thickener, and sludge dewatering (belt filter) units.

2020 ACTIVITIES

ONGOING WASTEWATER TREATMENT
PLANT OPERATIONS PROJECTS

BUSKİ Dobruca Drinking Water
Treatment Plant
The Drinking Water Treatment Plant
located in the Dobruca district treats
the surface water from the Doğancı
Dam and was constructed to meet
Bursa’s drinking and utility water needs.
The 500,000 m3/day-capacity plant
treats a total of 270,000 m3 of water
per day. In the plant, the processes of
enriching water with oxygen through
aeration to improve its taste and smell,
using chemical methods to eliminate
water cloudiness resulting from
suspended solid material in the water,
and microbiological cleaning of water
through disinfection are utilized.
BUSKİ Mustafa Kemal Paşa Çan
Drinking Water Treatment Plant
It is a slow sand filter-type drinking
water treatment plant located in
Bursa’s Mustafa Kemal Paşa district
with a total capacity of 18.144 m3/day.
The plant incorporates an entry prechlorination structure, simple settling
lagoons, slow sand filters, filtration, and
chlorine contact tank treatment units.
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تاسیسات تصفیه آب آشامیدنی دوبروجا اداره آب و
فاضالببورسا

 آب سطحی،تأسیسات تصفیۀ آب آشامیدنی واقع در منطقۀ دوبروجا
آمده از «دوغانچی دام» را تصفیه نموده و جهت تأمین نیازهای آب
 این تأسیسات با ظرفیت.آشامیدنی و مصرفی بورسا ساخته شده است
 متر مکعب آب270.000  عمل تصفیۀ روزانه، متر مکعب در روز500.000
 فرایندهای غنیسازی آب با ا کسیژن، در این تأسیسات.را انجام میدهد
ّ از طریق هوادهی جهت بهبود
 با استفاده از روشهای،مزه و بوی آب
ّ
شیمیایی جهت رفع ابر آلودگی آب که در نتیجۀ مواد جامد معلق در آب
 از طریق گندزدایی انجام،تشکیل شده و پا کسازی میکروبیولوژیکی آب
.می شود

BUSKİ Karacabey Merkez Drinking Water
Treatment Plant
The 12,096 m3/day-capacity plant located
in the Karacabey district consists of a
regeneration system with a fully automated
filtration and arsenic removal unit; and uses
fluidized sequencing batch bed technology.
As part of the operation contract, other
drinking water package treatment plants
are as follows:
BUSKİ Narlı Drinking Water Package
Treatment Plant; a capacity of 5,184 m3/day.

تاسیساتتصفیه آب آشامیدنیمصطفی کمالپاشا
جان اداره آب و فاضالب بورسا
 با ظرفیت کل،این تأسیسات از نوع صافی ماسه ای کند است که
 متر مکعب در روز در منطقۀ مصطفی کمال پاشا بورسا واقع18.144
، استخرهای ته نشینی ساده،شده است؛ و از یک ساختار کلرزنی ابتدایی
 فیلتراسیون و واحدهای تصفیۀ مخزن تماسی،صافیهای ماسهای کند
.کلر بهره میگیرد

BUSKİ Çınarcık Drinking Water Package
Treatment Plant; a capacity of 6,000 m3/
day
BUSKİ Karacabey Gölecik Drinking Water
Package Treatment Plant; a capacity of
5,184 m3/day.
BUSKİ Mustafa Kemalpaşa Karadere
Drinking Water Package Treatment Plant; a
capacity of 5,184 m3/day.
BUSKİ Kestel Drinking Water Package
Treatment Plant; a capacity of 12,000 m3/
day.

تاسیساتتصفیه آب آشامیدنی کاراجابیمرکز اداره
آب و فاضالب بورسا

 در منطقۀ کاراجایی، متر مکعب در روز12.096این تأسیسات با ظرفیت
ً
واقع شده و متشکل از یک سیستم احیاء کامال خودکار با فیلتراسیون کامل
 این تأسیسات از تکنولوژی بستر، همچنین.و واحد حذف آرسنیک است
ّ
.سیالناپیوستهمتوالیبهرهمیگیرد
 باقی تأسیسات پیش ساختۀ،به عنوان بخشی از قرارداد ساخت و ساز
:تصفیۀ آب آشامیدنی به شرح زیر است
تأسیسات پیش ساختۀ تصفیۀ آب آشامیدنی «نارلی» ادارۀ آب و
 متر مکعب در روز؛5.184  به ظرفیت:فاضالب بورسا
تأسیسات پیش ساختۀ تصفیۀ آب آشامیدنی «چینارجیک» ادارۀ آب و
 متر مکعب در روز؛6.000  به ظرفیت:فاضالب بورسا
تأسیساتپیشساختۀتصفیۀ آب آشامیدنی«کاراجایی گولجیک»ادارۀ
 متر مکعب در روز؛5.184  به ظرفیت:آب و فاضالب بورسا
تأسیساتپیشساختۀتصفیۀ آب آشامیدنی«مصطفی کمالپاشا
 متر مکعب در روز؛5.184  به ظرفیت:کاردره» ادارۀ آب و فاضالب بورسا
تأسیسات پیش ساختۀ تصفیۀ آب آشامیدنی «کستل» ادارۀ آب و
. متر مکعب در روز12.000  به ظرفیت:فاضالب بورسا

فعالیت های سال 2020

پروژه های در حال انجام
ساختتاسیساتتصفیهفاضالب

تاسیسات پیش تصفیه
فاضالب بالتالیمانی اداره
آب و فاضالب استانبول

تأسیسات پیش تصفیۀ فاضالب
بالتالیمانی ادارۀ آب و فاضالب استانبول
به جمعیتی بالغ بر  3.000.000نفر
خدمترسانی میکند.

ژانویه  ( 2003دی )1381

تاریخ شروع پروژه ساخت

ژانویه  ( 2022دی )1400
تاریخپایانعملیات

3,000,000

تعداد افراد دریافت کننده خدمات
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فاضالب مناطق «کاغیت هانه»« ،بی اوغلو»« ،شیشلی»« ،بشیک
تاش» و «ساری ِیر» به میزان جریان  625.000متر مکعب در روز به
تأسیسات پیش تصفیۀ بالتالیمانی منتقل میشود .در این تأسیسات،
فاضالب تصفیه شده و سپس توسط لوله های تخلیه به قطر 2.200
میلیمتر به نقطه ای با فاصلۀ  350متر منتقل شده و در جریانات
تحتانی تنگۀ «بوسفر» به عمق  70متر تخلیه میشود .این تأسیسات،
به جمعیتی بالغ بر  3.000.000نفر خدمترسانی میکند.

2020 ACTIVITIES

ONGOING WASTEWATER TREATMENT
PLANT OPERATIONS PROJECTS

İSK İ Balt alimanı
W astewater
Pr etreatment Plant

İSKİ Baltalimanı Wastewater
Pretreatment Plant services
3,000,000 people.

January 2003

OPERATION PROJECT START
DATE

January 2022
OPERATION END DATE

3,000,000

NUMBER OF PEOPLE SERVICED

163

CORPORATE PROFILE 2020

The wastewater of Kağıthane,
Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş and
Sarıyer districts is transferred
to the Baltalimanı pretreatment
facility with an average flowrate
of 625,000 m3 per day. Here, the
wastewater is treated and then
transferred with 2,200 mm-thick
discharge lines to a 350 meterfar point and discharged into the
70m-deep undercurrents of the
Bosphorus. The plant services a
total of 3,000,000 people.

فعالیت های سال 2020

پروژه های در حال انجام
ساختتاسیساتتصفیهفاضالب

تاسیسات تصفیه
بیولوژیکی
پیشرفته فاضالب
چانتا اداره آب و
فاضالب استانبول

تأسیسات تصفیۀ بیولوژیکی پیشرفتۀ فاضالب
چانتا ادارۀ آب و فاضالب استانبول کل
فاضالب از جمله ذرات نیتروژن و فسفر آن را
تصفیه کرده و آن را به آب پاکیزه و بدون ضرر
برای محیط تبدیل میکند.

ژانویه  ( 2017دی )1395

تاریخ شروع پروژه ساخت

ژانویه  ( 2022دی )1400
تاریخپایانعملیات
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این تأسیسات با ظرفیت  52.000متر مکعب در روز ،روزانه به جمعیتی
بالغ بر  210.000نفر خدمترسانی کرده و کل فاضالب از جمله نیتروژن
و فسفر آن را تصفیه کرده و آن را به آب پا کیزه و بدون ضرر برای محیط
تبدیل میکند .با شروع به کار این تأسیسات ،جریان فاضالب به
دریای مرمره از طریق جویبار چانتا متوقف شده و منطقۀ «سیلیوری»،
خطوط ساحلی چانتا و «گوموشیا کا» از آب دریای با کیفیت بهتر و
پا کیزه تر بهره مند گردیدهاند.

2020 ACTIVITIES

ONGOING WASTEWATER TREATMENT
PLANT OPERATIONS PROJECTS

İ SK İ Çanta
A dvanced
B i o l ogical
Wastewater
Treat ment Plant

İSKİ Çanta Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant treats
all wastewater including their
nitrogen and phosphor particles and
turns it into clean water that is not
harmful for the environment.

January 2017

OPERATION PROJECT START
DATE

January 2022
OPERATION END DATE

165

CORPORATE PROFILE 2020

The plant that services a total
population of 210,000 with a daily
capacity of 52,000 m3/day treats
all wastewater including their
phosphor and nitrogen particles
and turns it into clean water that
is not harmful for the environment.
With the erection of the plant,
the flow of wastewater into the
Marmara Sea through the Çanta
Creek was stopped; and the district
of Silivri, coastlines of Çanta and
Gümüşyaka have been supplied
with higher quality and cleaner sea
water.

فعالیت های سال 2020

پروژه های در حال انجام
ساختتاسیساتتصفیهفاضالب

تاسیسات تصفیه
بیولوژیکی پیشرفته
فاضالب سیلیوری
اداره آب و فاضالب
استانب ـ ــول

تأسیسات تصفیۀ بیولوژیکی پیشرفتۀ فاضالب
چانتا ادارۀ آب و فاضالب استانبول با ظرفیت
 73.000متر مکعب در روز ،روزانه به 350.000
نفر خدمترسانی میکند.

ژانویه  ( 2017دی )1395

تاریخ شروع پروژه ساخت

ژانویه  ( 2022دی )1400
تاریخپایانعملیات
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این تأسیسات با ظرفیت کل برابر با  73.000متر مکعب در روز ،روزانه
به جمعیتی بالغ بر  350.000نفر خدمترسانی کرده و عمل تصفیۀ
فاضالب را با استفاده از یک روش بیولوژیکی پیشرفته انجام میدهد.
آب تصفیه شده پس از جداسازی ذراتی مانند کربن ،نیتروژن و فسفر
به پهنۀ آب پذیرنده تخلیه میشود .هدف این پروژه به شرح زیر
است:
• تصفیۀ فاضالب محلههای «علی پاشا»« ،جمهوریت»« ،فاتح»،
«قاضی ّتپه»« ،معمار سینان» و «پیری ّ
محمد پاشا» ،و تمام
قسمتهای منطقۀ مرکز سیلیوری.
• تصفیۀ فاضالب انباشته شده توسط کلکتورهای سیلیوری مرکز« ،فنر
کویو» ،علی پاشا و قاضی ّتپه و حصول اطمینان از قابل تخلیه بودن
فاضالب به پهنۀ آب پذیرنده یعنی دریای مرمره.

2020 ACTIVITIES

ONGOING WASTEWATER TREATMENT
PLANT OPERATIONS PROJECTS

İ SK İ S ilivri
A dvanced
B i o l ogical
Wastewater
Treat ment Plant

İSKİ Silivri Biological Wastewater
Treatment Plant services 350,000
people with a capacity
of 73,000 m3/day.

January 2017

OPERATION PROJECT START
DATE

January 2022
OPERATION END DATE

167

CORPORATE PROFILE 2020

The plant that has a total capacity
of 73,000 m3/day servicing a
total population of 350,000 treats
wastewater using an advanced
biological method. The treated
water is discharged into the
receiving body after particles like
carbon, nitrogen and phosphor are
eliminated.
The project aims to;
• treat the wastewater of the
neighborhoods of Ali Paşa,
Cumhuriyet, Fatih, Gazitepe,
Mimarsinan and Piri Mehmet
Paşa, all parts of Silivri’s Merkez
district;
• treat the wastewater
accumulated by the Silivri
Merkez, Fener Köyü, Alipaşa and
Gazitepe collectors and ensure
that the wastewater becomes
dischargeable into the Marmara
Sea, the receiving body.

فعالیت های سال 2020

پروژه های در حال انجام
ساختتاسیساتتصفیهفاضالب

تاسیسات پیش تصفیه
فاضالب ینی کاپی
اداره آب و فاضالب
استانب ـ ــول

تأسیسات پیش تصفیۀ فاضالب ینی کاپی
ادارۀ آب و فاضالب استانبول به جمعیتی
بالغ بر  4.320.000نفر خدمت رسانی میکند.

ژانویه  ( 2003دی )1381

تاریخ شروع پروژه ساخت

ژانویه  ( 2022دی )1400
تاریخپایانعملیات

4,320,000

تعداد افراد دریافت کننده خدمات
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پروژۀ فاضالب خلیج جنوبی در مجموع به  4.320.000نفر سا کن
مناطقی از جمله «با کیرکوی»« ،گون گوزن»ِ « ،ا ِسنلر»« ،بایرام
پاشا»« ،قاضی عثمان پاشا»« ،ایوب»« ،زِیتین بورنو»« ،فاتح»
و «امین اونو» واقع در جنوب و غرب خلیج (شاخ طالیی)
خدمترسانی میکند .روزانه به طور متوسط  864.000متر مکعب
فاضالب تصفیه شده و در جریانات تحتانی تنگۀ بوسفر به عمق
 60متر تخلیه میشود.

2020 ACTIVITIES

ONGOING WASTEWATER TREATMENT
PLANT OPERATIONS PROJECTS

İSK İ Yenikapı
W astewater
Pr etreatment
Pl ant

İSKİ Yenikapı Wastewater
Pretreatment Plant services
4,320,000 people.

January 2003

OPERATION PROJECT START
DATE

January 2022
OPERATION END DATE

4,320,000
NUMBER OF
PEOPLE SERVICED

169

CORPORATE PROFILE 2020

The South Haliç Sewage Project
serves a total population of
4,320,000 people living in
districts such as Bakırköy,
Güngören, Esenler, Bayrampaşa,
Gaziosmanpaşa, Eyüp, Zeytinburnu,
Fatih, and Eminönü located in the
south and west of Haliç (Golden
Horn). 864,000 m3 of wastewater is
treated on average every day and
discharged into the undercurrents
of the Bosphorus at 60 meters.

فعالیت های سال 2020

پروژه های در حال انجام
ساختتاسیساتتصفیهفاضالب

تاسیسات تصفیه
بیولوژیکی پیشرفته
فاضالب سلیم پاشا
اداره آب و فاضالب
استانبـ ـ ـ ــول

تأسیسات تصفیۀ بیولوژیکی پیشرفتۀ
فاضالب سلیم پاشا ادارۀ آب و فاضالب
استانبول به جمعیتی بالغ بر  300.000نفر
خدمترسانی میکند.

ژانویه  ( 2017دی )1395

تاریخ شروع پروژه ساخت

ژانویه  ( 2022دی )1400
تاریخپایانعملیات
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این پروژه ،فاضالب را از طریق چهار تونل جمعآوری اصلی به
تأسیسات تصفیۀ بیولوژیکی پیشرفتۀ فاضالب سلیم پاشا انتقال
میدهد .سپس فاضالبی که در این محل انباشته شده با اعمال
روشهای بیولوژیکی در این تأسیسات تصفیه شده و در فاصلۀ 1.690
متری از ساحل و در عمق  35متری در دریا تخلیه میشود .با ظرفیت
تصفیه روزانه  70.000متر مکعب و خدمتدهی به جمعیتی برابر با
 300.000نفر .این تأسیسات فاضالب مناطق سلیم پاشا« ،جاللیه»،
ً
«کومبورگاز»« ،کاوا کلی» و «اورتا کوی» که پیش از این مستقیما به
دریای مرمره جاری میشد ،را تصفیه میکند.

2020 ACTIVITIES

ONGOING WASTEWATER TREATMENT
PLANT OPERATIONS PROJECTS

İSK İ S elimpaş a
Advanced
Bi o l ogical
W astewat er
Tr eatment Plant

İSKİ Selimpaşa Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant services
300,000 people.

January 2017

OPERATION PROJECT START
DATE

January 2022
OPERATION END DATE

171

CORPORATE PROFILE 2020

The project transfers wastewater
to the Selimpaşa Advanced
Biological Wastewater Treatment
Plant through four main collection
tunnels. Wastewater collected
here is then treated in the plant by
applying biological methods, and
discharged at a 35 meters-deep
point, 1,690 meters off the coast
into the sea. With a daily capacity
of 70,000 m3 and servicing a total
population of 300,000, the plant
treats the wastewater of Selimpaşa,
Celaliye, Kumburgaz, Kavaklı and
Ortaköy districts that previously
used to directly flow into the
Marmara Sea.

فعالیت های سال 2020

پروژه های در حال انجام
ساختتاسیساتتصفیهفاضالب

تاسیسات تصفیه
بیولوژیکی پیشرفته
فاضالب آتا کوی
اداره آب و فاضالب
استانب ـ ـ ـ ـ ــول

تأسیسات تصفیۀ بیولوژیکی پیشرفتۀ
فاضالب آتاکوی ادارۀ آب و فاضالب
استانبول به جمعیتی بالغ بر 1.600.000
نفر خدمترسانی میکند و دارای ظرفیت
 400.000متر مکعب در روز است.

ژانویه  ( 2017دی )1395

تاریخ شروع پروژه ساخت

ژانویه  ( 2022دی )1400
تاریخپایانعملیات

1,600,000

تعداد افراد دریافت کننده خدمات
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تأسیسات تصفیۀ بیولوژیکی پیشرفتۀ فاضالب آتا کوی
متشکل از یک صافی درشت ،مرکز انتقال ،صافی ریز،
نگهدارندۀ ماسه هوا دهی شده ،استخرهای ته نشینی
ابتدایی ،تانکهای بیوفسفر ،استخرهای نیتراتسازی
و نیتراتزدایی و تانکهای ته نشینی نهایی است .این
تأسیسات با ظرفیت  400.000متر مکعب در روز ،روزانه به
جمعیتی بالغ بر  1.600.000نفر خدمتدهی کرده و شامل
واحدهای ترا کم لجن ،هضم کنندۀ لجن ،آبگیری لجن،
خشک کنندۀ لجن ،تولید همزمان و کنترل بو است.

2020 ACTIVITIES

ONGOING WASTEWATER TREATMENT
PLANT OPERATIONS PROJECTS

İSK İ At aköy
Advanced
Bi o l ogical
W astewat er
Tr eatment Plant

İSKİ Ataköy Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant serves a
population of 1,600,000 and has
a capacity of
400,000 m3/day.

January 2017

OPERATION PROJECT START
DATE

January 2022
OPERATION END DATE

1,600,000
NUMBER OF
PEOPLE SERVICED

173

CORPORATE PROFILE 2020

The Ataköy Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant
consists of a coarse grid, transfer
center, fine grid, aerated sand
holder, pre-settling lagoons, biophosphor tanks, nitrification and
denitrification lagoons and final
settling tanks.
The 400,000 m3/day-capacity
plant services a total population
of 1,600,000 and features sludge
condensation, sludge digester,
sludge dewatering, sludge drying,
cogeneration and odor control
units.

فعالیت های سال 2020

پروژه های در حال انجام
ساختتاسیساتتصفیهفاضالب

تاسیسات پیش تصفیه
فاضالب کوچوک
چکمجه اداره آب و
فاضالب استانبول

تاسیسات پیش تصفیه فاضالب کوچوک
چکمجه اداره آب و فاضالب استانبول کمک
شایانی به از بین بردن خطر آلودگی در دریاچه
کوچوک چکمجه و تبدیل محیط این دریاچه
به یک تفرجگاه طبیعی کرد.

ژانویه  ( 2003دی )1381

تاریخ شروع پروژه ساخت

ژانویه  ( 2022دی )1400
تاریخپایانعملیات

1,400,000

تعداد افراد دریافت کننده خدمات
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تاسیسات پیش تصفیه کوچوک چکمجه که فاضالب
منطقه کوچوک چکمجه استانبول و بخش های بزرگی از
مناطق آوجیالر و با کیرکوی را تصفیه می کند ،عمل خدمات
رسانی بر جمعیتی بالغ بر  1,400,00را انجام می دهد .به
لطف جمع آوری متوسط  354,000متر مکعب از فاضالبی
که مستقیما در دریا ریخته می شد توسط کلکتور های قرار
گرفته شده در  12.50کیلومتری خط ساحلی از یشیل کوی تا
نهر آمبارلی ،خطر آلودگی دریاچه کوچوک چکمجه ،یکی از
مهمترین دریاچه های جهان ،از بین رفته و محیط اطراف
این دریاچه به تفرجگاهی طبیعی تبدیل گردیده است.

2020 ACTIVITIES

ONGOING WASTEWATER TREATMENT
PLANT OPERATIONS PROJECTS

İSK İ Küçükçekmece
W astewat er
Pr etreat ment
Pl ant

The Küçükçekmece Wastewater
Pretreatment Plant helped
eliminate the risk of pollution in
the Küçükçekmece Lake, and its
surroundings turned into a natural
recreational area.

January 2003

OPERATION PROJECT START
DATE

January 2022
OPERATION END DATE

1,400,000

NUMBER OF PEOPLE SERVICED

175

CORPORATE PROFILE 2020

The Küçükçekmece Wastewater
Pretreatment Plant which treats
the wastewaters of Istanbul’s
Küçükçekmece district and large
parts of Avcılar and Bakırköy
districts services a total population
of 1,400,000. Thanks to the
collection of an average of 354,000
m3 of wastewater flowing directly
into the sea through collectors
in the 12.50 km-coastline from
Yeşilköy to the Ambarlı Creek,
the risk of pollution in Lake
Küçükçekmece, one of the world’s
important lagoons, has been
eliminated while its surroundings
have become a natural recreational
area.

فعالیت های سال 2020

پروژه های در حال انجام
ساختتاسیساتتصفیهفاضالب

تاسیسات تصفیه
بیولوژیکی پیشرفته
فاضالب آمبارلی
اداره آب و فاضالب
استانبول

به لطف واحد تولید همزمان ،مواد جامد به
دست َآمده از تأسیسات تصفیۀ بیولوژیکی
پیشرفتۀ فاضالب آمبارلی میتوانند با
تحت پوشش قرار دادن انرژی مورد نیاز
کارخانجات صنعتی ،به عنوان سوخت
ثانویه در این کارخانجات مورد استفاده
قرار گیرند.

جوالی  ( 2017تیر )1396

تاریخ شروع پروژه ساخت

ژانویه  ( 2022دی )1400
تاریخپایانعملیات
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تأسیسات تصفیۀ بیولوژیکی پیشرفتۀ فاضالب آمبارلی ،با ظرفیتی
ً
برابر با  400.000متر مکعب در روز ،فاضالب مجموعا  1.600.000نفر
«بیلیک
سا کنان مناطق «آرناووت کوی» ،آوجیالر« ،یاشا ک شهیر»ِ ،
دوزو» و « ِا ِسن یورت» را تصفیه میکند .پس از تصفیه شدن با
روشهای تصفیۀ پیشرفته از جمله :نیتروژن زدایی و فسفر زدایی،
فاضالب ،در پهنۀ آب پذیرنده تخلیه میشود؛ سپس مقداری از آن
گندزدایی شده و در صورت نیاز برای اهداف آبیاری یا صنعتی مورد
استفاده قرار میگیرد .پس از انجام فرایندهای آبگیری و خشکانیده
شدن ،میتوان پسماند مواد جامد تأسیسات را به عنوان سوخت
ثانویه در کارخانجات صنعتی مورد استفاده قرار داد .به لطف وجود
واحد تولید همزمان ،میتوان از این پسماند جهت تأمین نیازهای
مربوط به انرژی کارخانجات نیز استفاده نمود.

2020 ACTIVITIES

ONGOING WASTEWATER TREATMENT
PLANT OPERATIONS PROJECTS

İ SK İ Ambarlı
A dvanced
B i o l ogical
Wastewater
Treat ment Plant

The solid material from Ambarlı
Advanced Biological Wastewater
Treatment Plant can be used as
secondary fuel at industrial plants,
covering the energy needs of the
plant thanks to the cogeneration unit.

July 2017

OPERATION PROJECT START
DATE

January 2022
OPERATION END DATE

177

CORPORATE PROFILE 2020

The Ambarlı Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant,
which has a daily treatment
capacity of 400.000 m3, treats the
wastewaters of a total of 1,600,000
people living in the Arnavutköy,
Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü and
Esenyurt districts. The wastewater
is discharged to receiving bodies
after being treated with advanced
treatment methods such as
nitrogen and phosphor elimination.
Some of it is then disinfected and
used for irrigation or industry
purposes if demand exists. After
undergoing dewatering and drying
processes, the plant’s solid material
waste, can be used as secondary
fuel by industrial facilities as well,
and thanks to the existence of a
cogeneration unit, it can also be
used to meet industrial facilities’
energy needs.

فعالیت های سال 2020

پروژه های در حال انجام
ساختتاسیساتتصفیهفاضالب

تاسیسات تصفیه
بیولوژیکی پیشرفته
فاضالب بویوک
چکمجه اداره آب و
فاضالب استانبول

تأسیسات تصفیۀ بیولوژیکی پیشرفتۀ
فاضالب بویوک چکمجه ادارۀ آب و
فاضالب استانبول به جمعیت حدود
 500.000نفر خدمترسانی میکند

جوالی  ( 2017تیر )1396

تاریخ شروع پروژه ساخت

ژانویه  ( 2022دی )1400
تاریخپایانعملیات
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با ظرفیتی برابر با  132.000متر مکعب در روز ،تأسیسات تصفیۀ
بیولوژیکی پیشرفتۀ فاضالب بویوک چکمجه خطر آلودگی
دریاچۀ بویوک چکمجه که یکی از مهمترین منابع آب آشامیدنی
ادارۀ آب و فاضالب استانبول است را ،به کل از میان برده
است .آب تصفیه شده در تأسیسات تصفیۀ بیولوژیکی پیشرفتۀ
فاضالب بویوک چکمجه ،اداره و تأسیسات پیش تصفیه از
طریق تونلها به تصفیه خانۀ جدید انتقال داده شده و مورد
تصفیۀ بیولوژیکی قرار میگیرد .این تأسیسات ،که به جمعیت بالغ
بر  500.000نفر خدمترسانی میکند؛
فاضالب را به همراه ذرات فسفر ،نیتروژن و کربن تصفیه کرده و
آن را به آبی بی ضرر برای محیط تبدیل خواهد کرد .با عملیاتی
شدن این تأسیسات ،خطر آلودگی دریاچۀ بویوک چکمجه ،یکی
از مهمترین منابع آب آشامیدنی ادارۀ آب و فاضالب استانبول،
به طور کامل برطرف خواهد شد و هیچگونه فاضالبی از این
منطقه به دریای مرمره تخلیه نخواهد شد.

2020 ACTIVITIES

ONGOING WASTEWATER TREATMENT
PLANT OPERATIONS PROJECTS

İ SK İ Büy ükçekmec e
A dvanced
B i o l ogical
Wastewater
Treat ment Plant

İSKİ Büyükçekmece Advanced
Biological Wastewater Treatment
Plant services a population of
approximately 500,000.

July 2017

OPERATION PROJECT START
DATE

January 2022
OPERATION END DATE
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With the 132.000 m3/day-capacity
Büyükçekmece Advanced
Biological Wastewater Treatment
Plant, the pollution risk of Lake
Büyükçekmece, one of İSKİ’s
most important drinking water
sources, has been completely
eliminated. The water treated
at Büyükçekmece Advanced
Biological Wastewater Treatment
and pretreatment plant is
transferred to the new treatment
plant through tunnels and is
subjected to biological treatment.
The plant that services a total
population of 500,000, will
treat wastewater including their
phosphor, nitrogen and carbon
particles, and turn it into clean
water that is not harmful for the
environment. Once the plant
becomes operational, the pollution
risk of Lake Büyükçekmece, one
of İSKİ’s most important drinking
water sources, will be fully
eliminated and no more wastewater
will be discharged from this region
into the Marmara Sea.

فعالیت های سال 2020

پروژه های در حال انجام
ساختتاسیساتتصفیهفاضالب

تاسیسات پیش تصفیه
فاضالب بویوک چکمجه
اداره آب و فاضالب استانبول

تأسیسات پیش تصفیۀ فاضالب بویوک
چکمجه فاضالب مناطق بویوک چکمجه،
معمار سینان ،چاتالجاّ ،
«تپه جیک» و
روستای «احمدیه» را تصفیه میکند.

ژانویه  ( 2003دی )1381

تاریخ شروع پروژه ساخت

دسامبر  ( 2022آذر )1401
تاریخپایانعملیات
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تأسیسات پیش تصفیۀ فاضالب بویوک چکمجه فاضالب مناطق
بویوک چکمجه ،معمار سینان ،چاتالجاّ ،تپه جیک و روستای
احمدیه را تصفیه میکند .این تأسیسات ،به عنوان بخشی از
یک پروژۀ محافظت از محیط ،جهت حفاظت از دریاچۀ بویوک
چکمجه یکی از منابع اصلی آب استانبول ،و بندر بویوک چکمجه
که نقشی حیاتی در حفظ تعادل طبیعی شهر ایفا میکند ،ساخته
شد .فاضالب انباشته شده با میزان جریان  155.000متر مکعب
در روز به تأسیسات ،انتقال داده میشود .سپس فاضالب تصفیه
شده از طریق دهانۀ خروجی که در عمق  4.847متری زیر زمین
و  1.897متری زیر دریا قرار گرفته ،در عمق  40متری با لولۀ تخلیه
ً
به طول مجموعا  6.744متر زیر دریا درون دریای مرمره ،تخلیه
میشود.

2020 ACTIVITIES

ONGOING WASTEWATER TREATMENT
PLANT OPERATIONS PROJECTS

İ SK İ Büy ükçekmec e
Wastewater
Pretreatment Plant

Büyükçekmece Wastewater
Pretreatment Plant serves
Büyükçekmece, Mimarsinan, Çatalca,
Tepecik and Ahmediye Village
districts.

January 2003

OPERATION PROJECT START
DATE

December 2022
OPERATION END DATE
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Büyükçekmece Wastewater
Pretreatment Plant serves
Büyükçekmece, Mimarsinan,
Çatalca, Tepecik and Ahmediye
Village districts. The plant was
built as part of an environmental
protection project to conserve
the Büyükçekmece Lake, a major
water source for Istanbul, and the
Büyükçekmece Bay, which plays
a crucial role in preserving the
city’s natural balance. Collected
wastewater is transferred into
the facility with an average flow
rate of 155,000 m3/day. Treated
wastewater is then discharged
through a deep-sea outfall, with
4,847 meters under the ground
and 1,897 meters under the sea,
into the Marmara Sea at a depth of
40 meters with 6,744 meters long
deep-sea discharge line in total.

فعالیت های سال 2020

پروژه های در حال انجام
ساختتاسیساتتصفیهفاضالب

تاسیسات تصفیه
بیولوژیکی فاضالب
ترکوس اداره آب و
فاضالب استانبول

تأسیسات تصفیۀ بیولوژیکی فاضالب
ترکوس ادارۀ آب و فاضالب استانبول
دارای ظرفیتی کافی برای تأمین نیازهای
جمعیت برابر با  7.000نفر است.

ژانویه  ( 2003دی )1381

تاریخ شروع پروژه ساخت

دسامبر  ( 2022آذر )1401
تاریخپایانعملیات
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تأسیسات تصفیۀ بیولوژیکی فاضالب ترکوس که با هدف حفاظت
از حوضۀ دریاچۀ ترکوس ،فراهم آورندۀ آب آشامیدنی استانبول،
ساخته شد؛ در سال  )1379( 2000خدمتدهی به شهر ترکوس
(دوروسو) را آغاز نمود .در حال حاضر ،میزان جریان متوسط
این تأسیسات ،برابر با  2.000متر مکعب است؛ که قادر است به
جمعیت  7.000نفر خدمترسانی کند.

2020 ACTIVITIES

ONGOING WASTEWATER TREATMENT
PLANT OPERATIONS PROJECTS

İ SK İ Terkos
B i o l ogical
Wastewat er
Treatment Plant

İSKİ Terkos Biological Wastewater
Treatment Plant has a capacity
sufficient to address the needs of a
population of 7,000.

January 2003

OPERATION PROJECT START
DATE

December 2022
OPERATION END DATE
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Built to preserve the Terkos Lake
basin, which provides drinking
water for Istanbul, Terkos
Biological Wastewater Treatment
Plant began to serve the town of
Terkos (Durusu) in 2000. Currently,
the facility has an average flow rate
of 2,000 m3/day which can serve a
population of 7,000.
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2020 فعالیت های سال
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ONGOING WASTEWATER TREATMENT
PLANT OPERATIONS PROJECTS

İSKİ Kadıköy Wastewater Pretreatment Plant
The Kadıköy Wastewater Pretreatment Plant
has made it possible for Istanbulites to once
again swim along the Caddebostan coast.
Wastewater collected through the collectors
located along the shoreline between Kartal
Orhantepe and Üsküdar Salacak is treated
with a flow rate of 833,000 m3/day. It is then
discharged through a 2,308-meter long outfall
pipe into the Bosphorus at a depth of 51.5
meters, into the undercurrent of the Black
Sea. An advanced ozonation unit at the facility
addresses the odor issue. Kadıköy Wastewater
Pretreatment Plant also makes a positive
contribution to the environment with its unique
landscape design and architectural style.
İSKİ Üsküdar Wastewater Pretreatment Plant
Wastewater collected in the Üsküdar district,
located on the southwest bank of the
Bosphorus, between Beylerbeyi, Haydarpaşa
and the E5 motorway, is treated at Üsküdar
Wastewater Pretreatment Plant with a flow
rate of 77.760 m3/day. The pretreatment
process includes the separation of solid waste,
sand and foam found in wastewater. Pretreated
wastewater is then discharged through a deepsea outfall at a depth of 47 meters into the
undercurrent of the Bosphorus, which flows
toward the Black Sea.
185
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تاسیساتپیشتصفیهفاضالب کادی
کوی اداره آب و فاضالب استانبول

تأسیسات پیش تصفیۀ فاضالب کادی کوی ادارۀ آب و
فاضالباستانبولامکاندوبارۀشنا کردناستانبولیها
.در کرانههای جادۀ «بستان» را فراهم کرده است
فاضالب جمعآوری شده توسط کلکتورهای قرار گرفته
در خط ساحلی بین کارتال «اورهان ّتپه» و «اوسکودار
 متر مکعب833.000ساالجا ک» با میزان جریانی برابر با
 این فاضالب تصفیه شده،در روز تصفیه میشود؛ سپس
 متری51.5  متری واقع در عمق2.308 توسط لولۀ تخلیۀ
 یک. به جریان تحتانی دریای سیاه تخلیه میشود،بوسفر
 مشکل بو را،واحد پیشرفتۀ اوزون دهی در این تأسیسات
تأسیساتپیشتصفیۀفاضالب،همچنین.حلمیکند
، کادی کوی با طراحی منظره و سبک معماری خاص خود
.تأثیر مثبتیبر محیط گذاشتهاست

تاسیساتپیشتصفیهفاضالب
اوسکودار اداره آب و فاضالب استانبول

فاضالب جمعآوری شده در منطقۀ اوسکودار واقع در
» «حیدر پاشا،»ساحل جنوب غرب بوسفر بین «بیاربیی
 متر مکعب در روز77.760  با میزان جریان،E5 و اتوبان
در تأسیساتپیشتصفیۀفاضالباوسکودار تصفیه
فرایندپیشتصفیهشاملجداسازیپسماند.میشود
 سپس. ماسه و کف موجود در فاضالب میشود،جامد
فاضالب پیش تصفیه شده از طریق یک محل تخلیه قرار
 متری دریا در جریان تحتانی بوسفر که47 گرفته در عمق
. تخلیه میشود،به دریای سیاه میریزد

İSKİ Küçüksu Wastewater Pretreatment Plant
Küçüksu Wastewater Pretreatment Plant
protects the natural assets along the shoreline
between Beylerbeyi and Anadolu Hisarı,
Küçüksu and Göksu Creeks, and Elmalı
Dam. Thanks to the advanced ozonation
system at the facility, the odor issue has
been completely eliminated. The plant treats
an average daily volume of 640,000 m3
of wastewater generated in the Üsküdar,
Ümraniye, Çekmeköy and Beykoz districts.
The treated wastewater is then discharged
through a marine outfall measuring 2,172 mm
in diameter and 363 meters in length into the
Bosphorus at a depth of 67 meters, into the
undercurrent of the Black Sea.

تاسیساتپیشتصفیهفاضالب کوچوکسو
اداره آب و فاضالب استانبول

İSKİ Bahçeşehir Biological Wastewater
Treatment Plant
Built by Emlak Bank to preserve the
Küçükçekmece Lake basin in Istanbul,
Bahçeşehir Biological Wastewater Treatment
Plant was commissioned in 2000, and
underwent an extensive upgrade and
reopened by İSKİ in 2014. During this upgrade,
all mechanical equipment at the facility was
replaced. Currently, the plant has a daily
average flow capacity of 7.400 m3.

تاسیساتتصفیهبیولوژیکیفاضالب
باهچهشهیر

تأسیسات پیش تصفیۀ فاضالب کوچوک سو داراییهای
«بیلربیی» و
ِ طبیعی در امتداد خط ساحلی بین
 جویبارهای کوچوک سو و «گوکسو» و سد،»«آنادولوهیساری
 به لطف سیستم اوزون دهی.« ِالمالی» را محافظت میکند
 مشکل بو به طور کامل رفع گردیده،پیشرفتۀ این تأسیسات
،» فاضالب تولید شده در منطقه های «اوسکودار.است
 «چکمه کوی» و «پیکوز» توسط این تأسیسات با،»«عمرانیه
 متر مکعب در روز تصفیه میشود؛640.000ظرفیت معادل
 فاضالب تصفیه شده از طریق دهانۀ خروجی دریایی،سپس
 متری در67  متر در عمق363  میلیمتر و طول2.172 به قطر
.جریاناتتحتانیدریایسیاهتخلیهمیشود

تأسیساتتصفیۀبیولوژیکیباهچهشهیر جهتحفظحوضۀ
دریاچۀ کوچوک چکمجه توسط بانک امالک ساخته شده و در
)1393( 2014 ) شروع به کار کرده و در سال1379( 2000 سال
به روز رسانیهای گسترده توسط ادارۀ آب و فاضالب استانبول
 تمامی تجهیزات مکانیکی این.در این تأسیسات صورت گرفت
، در حال حاضر.تأسیسات طی بهروز رسانی تعویض شدند
 متر مکعب در7.400تأسیسات دارای میزان جریان متوسط
.روز است
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2020 فعالیت های سال

پروژه های در حال انجام
ساختتاسیساتتصفیهفاضالب

İSKİ Paşaköy Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant
Paşaköy Advanced Biological Wastewater
Treatment Plant, which has a treatment
capacity of 100,000 m3
/day to serve a population of 500,000,
features advanced systems and equipment
for sludge drying, UV disinfection, and
bio filtration. The plant treats wastewater
generated in the districts of Sarıgazi,
Samandıra, Sultanbeyli, Alemdağ,
Yenidoğan and Sultançiftliği.
İSKİ Çantaköy and Gümüşyaka Biological
Wastewater Treatment Plants
These two facilities treat wastewater
generated in Çantaköy and Gümüşyaka,
which are located on the western shore
of the Marmara Sea, thus protecting these
popular summer resorts from pollution.
Commissioned in 1996, Çantaköy Plant was
handed over to İSKİ in 2005. Following
extensive upgrades and improvements,
the facility’s wastewater treatment
capacity has now reached 3,500 m3/
day. Gümüşyaka Plant was commissioned
after being transferred to İSKİ in 2007.
Currently, this facility has a wastewater
treatment capacity of 2.550 m3/day.

تاسیساتتصفیهبیولوژیکیپیشرفتهپاشا کوی
اداره آب و فاضالب استانبول

تأسیساتتصفیۀبیولوژیکیپیشرفتۀپاشا کویباظرفیتتصفیۀ
 تجهیزات، با بهره گیری از سیستمها، متر مکعب در روز100.000
 گندزدایی از طریق اشعۀ فرابنفش و،پیشرفته برای خشکاندن لجن
 نفر خدمترسانی500.000 بیوفیلتراسیونروزانهبهجمعیتیبالغبر
 فاضالب تولید شده در مناطق «ساری، این تأسیسات.میکند
» «بنی دوغان،» «علم داغ،» «سلطان بی لی،» «ساماندیرا،»قاضی
.و«سلطانچیفتلیغی»راتصفیهمیکند

تاسیساتتصفیهبیولوژیکیفاضالبچانتا کوی
و گوموش یا کا اداره آب و فاضالب استانبول

این دو تأسیسات فاضالب تولید شده در چانتا کوی و گوموش
یا کا واقع شده در سواحل غربی دریای مرمره را تصفیه کرده و بدین
 از آلودگی،طریق این مقاصد محبوب برای تعطیالت تابستانی را
) به1375( 1996 تصفیه خانۀ چانتا کوی در سال.حفظ میکند
) به ادارۀ آب و فاضالب1384( 2005 بهرهبرداری رسید و در سال
، به دنبال به روزرسانیها و اصالحات گسترده.استانبول وا گذار شد
 متر3.500نرخ جریان تصفیۀ فاضالب این تأسیسات ا کنون به
 تصفیه خانۀ گوموش یا کا پس از وا گذار.مکعب در روز رسیده است
)1386( 2007 شدن به ادارۀ آب و فاضالب استانبول در سال
.راهاندازی شد

İSU Gebze Wastewater Treatment Plant
Gebze Wastewater Treatment Plant is
the biggest environmental project of
the Kocaeli Metropolitan Municipality
and built on a 107 acre tract on the
coast of Çayırova, between the Şişecam
Factory and TSE. The plant protects
the Izmit Bay from pollution through
creeks by collecting and treating
domestic wastewater generated by
Gebze’s 670,000 inhabitants and has
a wastewater treatment capacity of
144,000 m3/day. İSU Gebze Wastewater
Treatment Plant stands out as the first
facility in Turkey to be operated by a
private company immediately after it was
commissioned. Unlike the arrangements
in other operation projects, Kuzu Group
also paid for electricity consumed while
operating this plant.
Process
The system consists of pretreatment,
biological phosphorus removal,
denitrification and nitrification via
extended aeration, and final clarifiers,
thus ensuring complete removal of
carbon, nitrogen and phosphorus.

*ISUتاسیساتتصفیهفاضالب گبزه

بزرگترینپروژۀمحیطیشهرداری،تأسیساتتصفیۀفاضالب گبزه
) ایکر (جریب107«کوجاعلی» است که در زمینی به مساحت
کالنشهر
ِ
ُ
.» ساخته شدTSE«  بین کارخانۀ «شیشۀ جام» و،»در ساحل «چاپیراوا
 بندر «ازمیت» را با عمل جمعآوری و تصفیۀ فاضالب،این تأسیسات
 نفر سا کنین گبزه از آلوده شدن توسط670.000خانگی تولید شده توسط
 اولینISUرودها محافظت میکند و دارای ظرفیت تصفیۀ فاضالب گبزه
 توسط، که بالفاصله پس از عملیاتی شدن،تأسیسات در ترکیه است
 برخالف طرز کار سایر پروژه های.یک شرکت خصوصی به کار گرفته شد
 گروه کوزو هزینۀ برق مصرف شده طی ساخت و ساز این،ساخت و ساز
.تأسیسات را نیز پرداخت نمود

فرایند

،حذفبیولوژیکیفسفر،اینسیستممتشکلاز فرایندهایپیشتصفیه
نیترات سازی و نیترات زدایی از طریق هوا دهی گسترده و لجنگیرهای
 نیتروژن و فسفر اطمینان،نهایی بوده و بدین ترتیب از حذف کامل کربن
.حاصلمیشود

* اداره آب ازمیت
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İSKİ Paşabahçe Wastewater
Pretreatment Plant
Built on a 33,000 m2 land, Paşabahçe
Wastewater Pretreatment Plant has
a wastewater treatment capacity of
575,000 m3/day, and wastewater flows
into the facility through three main
channels. The first collection main
delivers wastewater from the southern
parts of the facility; the second main
delivers wastewater collected in the
Beykoz basin in the north; and the third
main delivers wastewater generated in
Çavuşbaşı and Paşabahçe.
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تاسیساتپیشتصفیهپاشاباهچهاداره آبو فاضالب
استانبول

 متر33.000تأسیسات پیش تصفیۀ پاشا باهچه که در زمینی به مساحت
 متر مکعب در روز است575.000  دارای میزان جریان،مربع ساخته شده
.و فاضالب از طریق سه کانال اصلی به این تأسیسات منتقل میشود
 دومین لولۀ،اولین لولۀ جمعآوری فاضالب بخشهای جنوبی تأسیسات
فاضالب انباشته شده در حوضۀ پیکوز در شمال و لولۀ سوم فاضالب
.تولید شده در «چاووش باشی» و پاشا باهچه را انتقال میدهد

İSKİ Tuzla Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant
Commissioned in 1998, Tuzla Biological
Wastewater Treatment Plant serves a
population of 500,000 and prevents
the discharge of 150 tons of untreated
solid waste into the sea. Wastewater
generated along the shoreline between
Darıca and Maltepe is delivered to the
facility via tunnels measuring 4.5 meters
in diameter and a pipeline network. The
wastewater is then biologically treated
with a flow rate of 100,000 m3/day.
Subsequently, treated wastewater is
discharged through a 2,200 meter long
outfall pipe into the Marmara Sea at a
depth of 46 meters.

تاسیساتتصفیهبیولوژیکیپیشرفتهفاضالبتوزال
اداره آب و فاضالب استانبول

) شروع1377( 1998تأسیسات تصفیۀ بیولوژیکی فاضالب توزال در سال
 نفر از تخلیۀ500.000 ضمن خدمترسانی به جمعیت برابر با،به کار کرده
 فاضالب تولید. تن زباله جامد تصفیه نشده در دریا جلوگیری میکند150
 بین «داریجا» و «مال ّتپه» توسط تونلهایی به قطر،شده در خط ساحلی
، متر و شبکهای از لولهها به این تأسیسات منتقل میشود؛ سپس4.5
 متر مکعب در روز به روش بیولوژیکی100.000 فاضالب با نرخ جریان
ً
فاضالبتصفیهشدهمتعاقباتوسطیکلولۀتخلیۀ.تصفیهمیشود
. متری دریای مرمره تخلیه میشود46  متری در عمق2.200

پروژه های
ساخت و ساز
تاسیسات تصفیه
فاضالب

گروه کوزو با ساخت سه تأسیسات تصفیه فاضالب در ایران ،لبنان و ترکیه به فعالیت خود در این زمینه ادامه میدهد.

208

به گنجایش 208استخر شنای المپیک در روز

ظرفیت تاسیسات تصفیه فاضالب
تهرانغرب

 520,000متر مکعبدر روز

پروژه های در دست ساخت تاسیسات تصفیه فاصالب

پروژههایتکمیلشدهساختتاسیساتتصفیهفاضالب

آنتالیا

ایران  -تهران
تاسیساتتصفیهفاضالبغربتهران

استانبول

تاسیساتتصفیهبیولوژیکیپیشرفتهفاضالب آسات
هورما

بیروت  -لبنان
تاسیسات تصفیه فاضالب دوره  /برج حمود
استانبول
تاسیساتتصفیهبیولوژیکیفاضالببالتالیمانیاداره آب
وفاضالباستانبول

تاسیساتتصفیهبیولوژیکیپیشرفتهفاضالبدوزجهاداره
آب و فاضالب استانبول

بورسا

تاسیساتتصفیهبیولوژیکیپیشرفتهفاضالبپاشا کوی
اداره آب و فاضالب استانبول(فاز دوم)

تاسیسات احتراق لجن بستر سیال و تولید برق اداره آب و
فاضالببورسا

تاسیساتتصفیهبیولوژیکیپیشرفتهفاضالبتوزالاداره
آب و فاضالب استانبول(فاز دوم)
تاسیسات خشک کننده لجن توزال اداره آب و فاضالب
استانبول
تاسیساتتصفیهبیولوژیکیپیشرفتهفاضالببویوک
چکمجه اداره آب و فاضالب استانبول
تاسیساتتصفیهبیولوژیکیپیشرفتهفاضالبچانتااداره
آب و فاضالب استانبول
تاسیساتتصفیهبیولوژیکیپیشرفتهفاضالبسیلیوری
اداره آب و فاضالب استانبول
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ظرفیت تاسیسات تصفیه بیولوژیکی
پیشرفته فاضالب آسات هورما

 210,000متر مکعب در روز

WASTEWATER
TREATMENT PLANT
CONSTRUCTION
PROJECTS

Kuzu Group continues with the construction works of three wastewater
treatment plants in Iran, Lebanon and Turkey.

Capacity of ASAT Hurma Advanced
Biological Wastewater Treatment
Plant

210,000 m3/day
ONGOING WASTEWATER
TREATMENT PLANT
CONSTRUCTION

Capacity of West Tehran
Wastewater Treatment Plant

520,000 m3/day
İSKİ Çanta Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant

PROJECTS

COMPLETED
WASTEWATER
TREATMENT PLANT
CONSTRUCTION
PROJECTS

Iran-Tehran

Istanbul

Antalya

Western Tehran Wastewater
Treatment Plant

İSKİ Düzce Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant

ASAT Hurma Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant

Beirut - Lebanon

İSKİ Paşaköy Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant
(2nd Phase)

Bursa

Daoura/Bourj Hammoud
Wastewater Treatment Plant

İSKİ Tuzla Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant
(2nd Phase)

Istanbul
İSKİ Tuzla Sludge Dryer Plant
İSKİ Baltalimanı Biological
Wastewater Treatment Plant
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İSKİ Büyükçekmece Advanced
Biological Wastewater Treatment
Plant

İSKİ Silivri Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant

BUSKİ Fluidized Bed Sludge
Incineration and Power Generation
Plant

208
With a volume of
208
Olympic swimming
pools per day

COMPLETED WASTEWATER TREATMENT PLANT CONSTRUCTION PROJECTS ONGOING WASTEWATER TREATMENT PLANT CONSTRUCTION PROJECTS

پروژه های در حال انجام ساخت تاسیسات تصفیه فاضالب

پروژه های تکمیل شده ساخت و ساز تاسیسات تصفیه فاضالب
استانبول

Istanbul
			 1 İSKİ Düzce Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant
Capacity: 50,000 m3/day

2

İSKİ Paşaköy Advanced Biological
)Wastewater Treatment Plant (2nd Phase
Capacity: 100,000 m3/day

2

3

İSKİ Tuzla Advanced Biological
)Wastewater Treatment Plant (2nd Phase
Capacity: 100,000 m3/day

تاسیساتتصفیهبیولوژیکیپیشرفتهفاضالب
دوزجه اداره آب و فاضالب استانبول
11

بیروت

تهران

TAHRAN

BEYRUT

1

ظرفیت 50,000 :متر مکعب در روز

10

تاسیساتتصفیهبیولوژیکیپیشرفتهفاضالبپاشا کوی
اداره آب و فاضالب استانبول ( فاز دوم)

ظرفیت 100,000 :متر مکعب در روز

یوک اشاپ بالضاف هتفرشیپ یکیژولویب هیفصت تاسیسات
.تاسیساتتصفیهبیولوژیکیپیشرفتهفاضالب
توزال اداره آب و فاضالب استانبول ( فاز دوم)

ظرفیت 100,000 :متر مکعب در روز

LEBANON

لبنان

IRAN

ایران

تهران  /ایران

Iran-Tehran
10 Western Tehran Wastewater Treatment Plant
Capacity: 520,000 m3/day

بیروت  /لبنان

Beirut - Lebanon
11 Daoura/Bourj Hammoud Wastewater
Treatment Plant
Capacity: 325,000 m3/day

استانبول

Istanbul
12 İSKİ Baltalimanı Biological Wastewater
Treatment Plant
Capacity: 1,296,000 m3/day

تاسیساتتصفیهفاضالبغربتهران 10

ظرفیت 520,000 :متر مکعب در روز

تاسیساتتصفیه 11

فاضالب دوره  /برج حمود

ظرفیت 325,000 :متر مکعب در روز
ب هیفصت تاسیسات

تاسیساتتصفیهبیولوژیکیفاضالب 12

بالتالیمانی اداره آب و فاضالب استانبول

ظرفیت 1,296,000 :متر مکعب در روز

تاسیسات خشک کننده لجن توزال اداره آب و فاضالب استانبول

ظرفیت 150 :تن در روز

تاسیساتتصفیهبیولوژیکیپیشرفتهفاضالببویوک
چکمجه اداره آب و فاضالب استانبول

تاسیساتتصفیهبیولوژیکیپیشرفتهفاضالب
سیلیوری اداره آب و فاضالب استانبول

6

6 İSKİ Çanta Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant
Capacity: 52,000 m3/day

7

7

ظرفیت 73,000 :متر مکعب در روز
آنتالیا

بورسا

Bursa
9 BUSKİ Fluidized Bed Sludge Incineration
and Power Generation Plant
Capacity: 400 tons/day

تاسیساتتصفیهبیولوژیکی
پیشرفته فاضالب هورماASAT

8

ظرفیت 210,000 :متر مکعب در روز

یوک اشاپ بالضاف هتفرشیپ یکیژولویب هیفصت تاسیسات

İSKİ Silivri Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant
Capacity: 73,000 m3/day

Antalya
8 ASAT Hurma Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant
Capacity: 210,000 m3/day

ظرفیت 400 :تن در روز
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5

		 5 İSKİ Büyükçekmece Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant
Capacity: 132,000 m3/day

ظرفیت 52,000 :متر مکعب در روز

تاسیسات احتراق بستر سیال لجن و
تولید برق اداره آب و فاضالب بورسا

www.kuzugrup.com

4

4 İSKİ Tuzla Sludge Dryer Plant
Capacity: 150 tons/day

ظرفیت 132,000 :متر مکعب در روز

کویوب بالضاف هتفرشیپ یکیژولوب هیفصت تاس
تاسیساتتصفیهبیولوژیکیپیشرفتهفاضالبچانتا
اداره آب و فاضالب استانبول

3

9

پروژه های ساخت و ساز تاسیسات
تصفیه فاضالب
دوزجه

DÜZCE

بورسا

1

BURSA

TRE ATMENT AND
I NF RAS TR U CTU RE

آنتالیا

ANTALYA

9

8

چانتا
بویوک چکمجه
5

سیلیوری

بالتا لیمانی

پاشا کوی

توزال
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فعالیت های سال 2020

پروژه های در حال انجام
ساختتاسیساتتصفیهفاضالب

تاسیسات
تصفیه فاضالب
غرب تهران

تأسیسات تصفیۀ فاضالب غرب تهران،
بزرگترین تأسیسات تصفیۀ فاضالب در
ایران بوده و با ظرفیت  520.000متر مکعب
در روز به جمعیتی بالغ بر  2.600.000نفر
خدمترسانی خواهد کرد.

مارس ( 2017اسفند )1395
تاریخ شروع پروژه

دسامبر ( 2021آذر )1400
تاریختکمیلپروژه

2,600,000

تعداد افراد دریافت کننده خدمات

 520,000متر مکعب در روز
ظرفیت
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در ژانویه ( 2016دی  )1394گروه کوزو برندۀ مناقصۀ ساخت
تأسیسات فاضالب تهران غرب شد .بودجۀ این پروژه به مبلغ
 135.000.000یورو توسط بانک توسعۀ اسالمی ( )ISDBتأمین
شده و تأسیسات با ظرفیت  520.000متر مکعب در روز به جمعیتی
بالغ بر  2.600.000نفر خدمتر سانی خواهد کرد .این تأسیسات
بزرگترین تأسیسات تصفیۀ فاضالب ( )WWTPدر ایران خواهد
بود.
تأسیسات تصفیۀ فاضالب غرب تهران متشکل از چهار مدل
بوده و از فرایند تصفیۀ بیولوژیکی پیشرفته در کنار جدیدترین
تکنولوژیهای تصفیۀ فاضالب شامل :یک سیستم گندزدایی
توسط اشعۀ فرابنفش جهت استفاده مجدد از فاضالب تصفیه
شده برای آبیاری بهره خواهد برد .عالوه بر این ،هشت هاضم
لجن ،هر یک به ظرفیت  11.000متر مکعب در روز به تولید بیوگاز
خواهند پرداخت که پس از آن ،جهت تأمین برق تأسیسات در
موتورهای گازی استفاده خواهد شد.

2020 ACTIVITIES

ONGOING WASTEWATER TREATMENT
PLANT OPERATIONS PROJECTS

Western Tehran
Wastewat er
Treatment Plant

Iran’s largest wastewater
treatment plant, the
Western Tehran Wastewater
Treatment Plant will service
around 2,600,000 people
with a capacity of 520,000
m3/day.

March 2017

PROJECT START DATE

December 2021
PROJECT COMPLETION DATE

2,600,000

NUMBER OF PEOPLE SERVICED

520,000 m3/day
CAPACITY
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In January 2016, Kuzu Group won
the tender for the construction
of Western Tehran Wastewater
Treatment Plant. Financed by the
Islamic Development Bank (IsDB),
the EUR 125,000,000 project will
serve a population of 2,600,000
with a capacity of 520,000 m3/day.
It will be the largest WWTP in Iran.
Consisting of four independent
modules, Western Tehran
Wastewater Treatment Plant
will use the advanced biological
wastewater treatment process
as well as the latest wastewater
treatment technologies, including
a UV disinfection system to
reuse treated wastewater for
irrigation. Furthermore, eight
sludge digesters, each with a
volume of 11.000 m3, will generate
biogas which will then be utilized
in the gas motors for electricity
generation to meet the plant’s
energy requirement.

فعالیت های سال 2020

پروژه های در حال انجام
ساختتاسیساتتصفیهفاضالب

تاسیسات
تصفیه
فاضالب
دوره  /برج حمود

تأسیسات تصفیۀ فاضالب برج
حمود اولین تصفیه خانه در بیروت
است ،که یک شرکت ترک عهدهدار
ساختن آن شده است.

نوامبر ( 2019آبان )1398
تاریخقرارداد

 518,400متر مکعب در روز
ظرفیت
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انجمن توسعه و بازسازی ( )CDRدر می ( 2018اردیبهشت  )1397پیشنهاد
مناقصۀ پروژۀ فاضالب منطقۀ شمالی بیروت کبری (تأسیسات تصفیۀ فاضالب
دوره سازههای آبگیر پیش تصفیه در تأسیسات تصفیه فاضالب دوره) با بودجۀ
تأمین شده توسط بانک سرمایهگذاری اروپا ( )EIBرا اعالم نمود .قرارداد به گروه
کوزو اعطا شده و در تاریخ  15نوامبر  24( 2019آبان  )1398امضا شد .این پروژه
ضمن ارائۀ ظرفیت  518.400متر مکعب در روز ،شامل یک صافی درشت ،ایستگاه
پمپاژ فاضالب ،صافی ریز ،ایستگاه پمپاژ تخلیه ،واحدهای رفع بو و دیگر واحدها و
ساختمانهای فرایندهای کمکی است .بازۀ زمانی ساخت پروژه 850 ،روز است.

2020 ACTIVITIES

ONGOING WASTEWATER TREATMENT
PLANT OPERATIONS PROJECTS

D ao ura/Bourj
Hamm oud
W astewater
Tr eat ment Plant

Bourj Hammoud Wastewater
Treatment Plant is the first
treatment plant undertaken
by a Turkish firm in Beirut.

November 2019
CONTRACT DATE

518,400 m3/day
CAPACITY
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The Council for Development
and Reconstruction (CDR)
announced a tender in May 2018
for the Greater Beirut Northern
Area Wastewater Project
(Daoura Wastewater Treatment
Plant-Pretreatment Headworks
at Daoura Wastewater
Treatment Plant) financed by
the European Investment Bank
(EIB). Kuzu Group was awarded
the contract. The contract
was signed on November 15,
2019. The project will deliver
a capacity of 518,400 m3/day
and the project scope includes
a coarse grid, sewer pumping
station, fine grid, sand removal
and degreasing unit, discharge
pumping station, odor removal
units, and other auxiliary
process units and buildings.
The construction period of the
project is 850 days.

فعالیت های سال 2020

پروژه های در حال انجام
ساختتاسیساتتصفیهفاضالب

تاسیسات تصفیه
بیولوژیکی فاضالب
بالتالیمانی اداره آب و
فاضالب استانبول
تأسیسات تصفیۀ فاضالب
بالتالیمانی بزرگترین تأسیسات
تصفیه در سواحل بوسفر است.

سپتامبر ( 2017شهریور )1396
تاریخقرارداد

 1,296,000متر مکعب در روز
ظرفیت
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تأسیسات پیش تصفیۀ کنونی بالتالیمانی پس از تکمیل تصفیه خانۀ
جدید نیز ،به فعالیت ادامه خواهد داد .به عنوان بخشی از تصفیه
خانۀ جدید ،واحدهای پیش تصفیه با ظرفیت  1.296.000متر
مکعب در روز در دست طراحی و ساخت هستند .این واحدهای
پیش تصفیه شامل :واحدهای فیلتراسیون سنگی ،واحدهای صافی
درشت ،ایستگاه انتقال ورودی ،واحد صافی ریز ،و یک واحد صافی
مشبک هستند.
به دنبال واحدهای پیش تصفیه ،برنامهریزی برای ساخت یک
سیستم لجن ّ
فعال با ظرفیت بار باال (فرایند  ،)Aو استخرهای
ته نشینی برای فرایند  Aبا ظرفیت  960.000متر مکعب در روز انجام
گرفته است .آب تصفیه شده توسط خط زمینی ،که به عنوان بخشی
از پروژه ساخته خواهد شد ،به لولۀ تخلیه واقع در عمق دریا که
ا کنون نیز در حال فعالیت است ،منتقل خواهد شد.
تصفیۀ لجن حاصل از تصفیۀ بیولوژیکی در کنار واحدهای ترا کمی،
هاضم لجن ،آبگیری لجن و خشکانیدن لجن شامل دکانتورهای
سانترفیوژی نیز خواهد بود.

2020 ACTIVITIES

ONGOING WASTEWATER TREATMENT
PLANT OPERATIONS PROJECTS

İ SK İ Balt alimanı
B i o l ogical
Wastewat er
Treatment Plant

Baltalimanı Biological
Wastewater Treatment Plant
is the largest treatment
plant on the coast of
Bosphorus.

September 2017
CONTRACT DATE

1,296,000 m3/day
CAPACITY
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The currently-operating Baltalimanı
Wastewater Pretreatment Plant
will continue to be operational
after construction of the new
plant is completed. As part of
the new plant, pretreatment units
with a capacity of 1,296,000 m3/
day are being designed. These
pretreatment units consist of
a stone filtration unit, coarse
grid unit, entry transfer station,
fine grid unit, a sand removal
and degreasing unit, and a
perforated grid unit.Following
the pretreatment units, the plan
is to build a 600,000 m3/daycapacity High Loaded Activated
Sludge System (Process A) and
960,000 m3/day-capacity ‘process
a’ settling lagoons. Treated water
will be transferred to the currentlyoperational deep-sea discharge
line through the land line to be
built as part of this project.The
treatment of sludge resulting from
biological treatment will consist of
centrifuge-type decanters as well
as condensation, sludge digestion,
sludge dewatering and sludge
drying units.

فعالیت های سال 2020

پروژه های تکمیل شده ساخت تاسیسات
تصفیهفاضالب

تاسیسات تصفیه
بیولوژیکی پیشرفته
فاضالب دوزجه اداره آب
و فاضالب استانبول

ساخت تأسیسات تصفیه بیولوژیکی پیشرفتۀ
فاضالب دوزجه ادارۀ آب و فاضالب
استانبول ،تنها در  120روز به پایان رسیده و
رکوردی جهانی را به نام خود ثبت کرد .این
تصفیه خانه ،فاضالب تولید شده در مناطق
«ملن»
مسکونی دوزجه را که به رودخانۀ ِ
جاری میشوند را ،تصفیه میکند.

آ گوست ( 2008مرداد )1387
تاریخ شروع پروژه

دسامبر ( 2008آذر )1387
تاریختکمیلپروژه

 50,000متر مکعب در روز
ظرفیت

 250,000نفر

تعداد افراد دریافت کننده خدمات
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فرآیند
این سیستم شامل پیش تصفیه ،ته نشینی میانی ،فسفر زدایی
بیولوژیکی ،نیترات سازی و نیترات زدایی از طریق هوا دهی گسترده،
و لجنگیرهای نهایی است .زدودن کربن ،نیتروژن و فسفر بدین
ترتیب انجام میشود .سایر تجهیزات این سیستم شامل :لجنگیری
ابتدایی ،فسفر زدایی بیولوژیکی ،هوا دهی ،سیستم توزیع،
لجنگیرهای نهایی ،ساختمان دمنده و یک ایستگاه فرعی است.
اهداف
تصفیۀ بیولوژیکی پیشرفته ،تمامی فاضالب انباشته شده در
حوضه ای که رود ِملن را در معرض خطر آلودگی قرار میدهد و
به دنبال سرمایه گذاریهای اخیر ادارۀ آب و فاضالب استانبول
در زیرساختها ،به یک منبع اصلی آب آشامیدنی برای سا کنین
استانبول تبدیل شده است.
منطقه ها
تصفیۀ تمامی فاضالب تولید شده در مناطق مسکونی دوزجه که
به رودخانۀ ِملن جریان مییابد.

2020 ACTIVITIES

COMPLETED WASTEWATER TREATMENT
PLANT CONSTRUCTION PROJECTS

İ SK İ Düzce
A dvanced Biologica l
Wastewater
Treat ment Plant

İSKİ Düzce Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant,
completed within a worldwide
record time of just 120 days,
treats wastewaters from Düzce
settlements flowing into the Melen
river.

August 2008
PROJECT START DATE

December 2008

PROJECT COMPLETION DATE

50,000 m3/day
CAPACITY

250,000

NUMBER OF PEOPLE SERVICED

199

CORPORATE PROFILE 2020

Process
The system consists of
pretreatment, intermediate
settlement, biological phosphorus
removal, denitrification and
nitrification through extended
aeration, and final clarifiers. Thus,
carbon, nitrogen, and phosphor
removal is obtained. Other facilities
include preclarification, biological
phosphorus removal, aeration,
distribution system, final clarifiers,
blower building, and a substation.
Goals
Advanced biological treatment
of all wastewater collected in
the basin that poses a pollution
threat to the Melen River, which
has become a major source
of potable water for Istanbul
residents following İSKİ’s recent
infrastructure investments.
Districts
Treatment of all wastewater
generated in Düzce settlements,
and flowing into the Melen River.

فعالیت های سال 2020

پروژه های تکمیل شده ساخت و ساز تاسیسات
تصفیهفاضالب

تاسیسات تصفیه بیولوژیکی
پیشرفته فاضالب پاشا
کوی اداره آب و فاضالب
استانبول (فاز دوم)

تصفیه خانۀ پاشاکوی اولین
تأسیسات بازیافت با بزرگترین فیلتر
ماسۀ روباز و گندزدایی از طریق
اشعۀ فرابنفش است.

ژانویه  ( 2007دی )1385
تاریخ شروع پروژه

آ گوست  ( 2010مرداد )1389
تاریختکمیلپروژه

 100,000متر مکعب در روز
ظرفیت

 500,000نفر

تعداد افراد دریافت کننده خدمات
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فرایند
این سیستم شامل پیش تصفیه ،فسفر زدایی بیولوژیکی ،نیترات
سازی و نیتراتزدایی از طریق هوا دهی گسترده و لجنگیرهای
نهایی است .به عالوه ،واحدهای تولید همزمان و خشکانیدن لجن،
هضم بی هوازی لجن ،و بو زدایی از طریق اشعۀ فرابنفش ،پیش
تصفیه به روش بیوفیلتراسیون ،استخر فسفر بیولوژیکی ،ساختمان
دمنده ،لجنگیرهای نهایی ،خشکانندۀ لجن ،واحد تولید همزمان،
ایستگاه فرعی و کارهای محیطی هستند.
اهداف
• تصفیۀ بیولوژیکی پیشرفتۀ تمام فاضالب جمعآوری شده در
مخزن جهت حفاظت از مخزن «عمرلی»؛
• تبدیل لجن خطرنا ک ( 200تن در روز) به فراوردۀ خشک مفید
( 50تن در روز) از طریق فرایند خشکانیدن لجن؛
• تولید حرارت برای خشکانیدن حرارتی لجن ،با استفاده از گرمای
اتالفی توربین گاز سستم تولید همزمان ( 4.6 * 2مگاوات)؛
• تولید آب از طریق فیلتراسیون ماسه و گند زدایی با اشعۀ فرابنفش
آب تخلیه شده برای آبیاری و اهداف صنعتی؛
• بو زدایی به وسیلۀ واحد بیوفیلتراسیون.
منطقه ها
تصفیۀ فاضالب تولید شده در مناطق مسکونی ساری قاضی،
ساماندیرا ،سلطان بی لی ،علم داغ ،بنی دوغان ،سلطان چیفتیلیغی
و جاری شده در مخزن آب عمرلی.

2020 ACTIVITIES

COMPLETED WASTEWATER TREATMENT
PLANT CONSTRUCTION PROJECTS

İSK İ Paş aköy Adva n c ed
Bi o l ogical Was tewa ter
Tr eat ment Plant
(2 n d P has e)

Paşaköy Plant is Turkey’s first
wastewater recovery plant with the
largest open sand filter and
UV disinfection.

January 2007
PROJECT START DATE

August 2010

PROJECT COMPLETION DATE

100,000 m3/day
CAPACITY

500,000

NUMBER OF PEOPLE SERVICED

201

CORPORATE PROFILE 2020

Process
The system consists of
pretreatment, biological phosphorus
removal, denitrification and
nitrification through extended
aeration, and final clarifiers. In
addition, there are cogeneration
sludge drying, anerobic sludge
digestion, and odor removal units
with ozone. Other facilities include
UV disinfection, bio filtration
pretreatment, biological phosphorus
pool, blower building, final clarifiers,
sludge drying, cogeneration unit,
substation, and landscaping works.
Goals
• Advanced biological treatment of
the entire wastewater collected
in the basin to protect the Ömerli
Reservoir,
• Conversion of hazardous sludge
(200 tons/day) into useful dry
product (50 tons/day) through
the sludge drying process,
• Generation of heat for thermal
sludge drying using waste
heat from the Gas Turbine
Cogeneration System (2x4.6 MW),
• Production of water for irrigation
and industrial purposes through
sand filtration and UV disinfection
of discharge water,
• Odor removal via the Biofiltration
Unit.
Districts
Treatment of wastewater
generated in Sarıgazi, Samandıra,
Sultanbeyli, Alemdağ, Yenidoğan
and Sultançiftliği settlements and
flowing into the Ömerli Reservoir.

فعالیت های سال 2020

پروژه های تکمیل شده ساخت و ساز تاسیسات
تصفیهفاضالب

تاسیسات تصفیه بیولوژیکی
پیشرفته فاضالب توزال
اداره آب و فاضالب
استانبول (فاز دوم)

تصفیه خانۀ توزال باالترین ظرفیت را بین
واحدهای بو زدایی با اوزون در ترکیه را
دارا است 150.000( .متر مکعب در روز )

ژانویه  ( 2008دی )1386
تاریخ شروع پروژه

دسامبر  ( 2010آذر)1389
تاریختکمیلپروژه

 100,000متر مکعب در روز
ظرفیت

 500,000نفر

تعداد افراد دریافت کننده خدمات

202
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فرایند
این سیستم شامل پیش تصفیه ،فسفر زدایی بیولوژیکی ،نیترات سازی و
نیترات زدایی از طریق هوا دهی گسترده ،و لجنگیرهای نهایی است؛ و
زدودن کربن ،نیتروژن و فسفر بدین ترتیب انجام میشود .عالوه بر این،
واحدهای تولید همزمان و خشکانیدن لجن ،هضم بی هوازی لجن،
و بوزدایی از طریق اوزون نیز در این سیستم وجود دارند .همچنین،
این سیستم از هضم لجن ،خشکانیدن لجن ،گندزدایی از طریق اشعۀ
فرابنفش ،بیوفیلترها ،فسفرزدایی بیولوژیکی ،پیش تصفیه ،لجنگیری
ابتدایی ،هوادهی ،ساختمان دمنده ،لجنگیرهای نهایی و یک واحد
تولید همزمان نیز بهره میگیرد.
اهداف
• تصفیۀ بیولوژیکی پیشرفتۀ تمام فاضالب جمعآوری شده در مخازن
که دریای مرمره را آلوده میکند؛
• تبدیل لجن خطرنا ک ( 300تن در روز) به فراوردۀ خشک مفید (75
تن در روز) از طریق روش خشکانیدن؛
• تولید حرارت برای خشکانیدن حرارتی لجن با استفاده از گرمای
اتالفی توربین گاز سیستم تولید همزمان ( 4.6*2مگاوات)؛
• افزودن  4هاضم بی هوازی لجن  8.000متر مربعی با هدف تولید
بیوگاز؛
• ساخت پا ک کنندههای اوزون جهت رفع مشکل بوی بد که برای
مدت طوالنی در توزال وجود داشته است.
منطقه ها
ُ
تصفیۀ فاضالب تولید شده در مناطق گیزه ،داریجا ،چاییراوا« ،پندیک»،
کارتال و توزال و جاری شده در دریای مرمره.

2020 ACTIVITIES

COMPLETED WASTEWATER TREATMENT
PLANT CONSTRUCTION PROJECTS
Process

İSK İ Tuzla Advanced
Bi o l ogical W as t ew a ter
Tr eatment Plant
(2 n d Phas e)

Tuzla Plant has the highest capacity
(150.000 m3/h) for odor removal
units with ozone in Turkey.

January 2008
PROJECT START DATE

December 2010
PROJECT COMPLETION DATE

100,000 m3/day
CAPACITY

500,000

NUMBER OF PEOPLE SERVICED

203

CORPORATE PROFILE 2020

The system consists of pretreatment,
biological phosphorus removal,
denitrification and nitrification
through extended aeration, and final
clarifiers. Thus, carbon, nitrogen, and
phosphor removal is obtained. In
addition, there are cogeneration sludge
drying, anerobic sludge digestion,
and odor removal units with ozone.
The plant features sludge digestion,
sludge drying, UV disinfection, bio
filters, biological phosphorus removal,
pretreatment, preclarification, aeration,
blower building, final clarifiers, and a
cogeneration unit.

Goals
• Advanced biological treatment
of all wastewater that is
accumulated in basins and
polluting the Marmara Sea,
• Transformation of 300 tons/day
of hazardous wet sludge into 75
tons/day of useful dry product by
applying the drying method,
• Generation of heat for thermal
sludge drying using waste heat
from the
Gas Turbine Cogeneration System
(2x4.6 MW),
• Addition of 4 8,000 m2 Anaerobic
Sludge Digesters for the purpose
of biogas generation,
• Setting up of Ozone Scrubbers to
eliminate Tuzla’s long-lasting bad
smell problem.
Districts
Treatment of wastewater generated
in Gebze, Darıca, Çayırova, Pendik,
Kartal and Tuzla districts and
flowing into the Marmara Sea.

فعالیت های سال 2020

پروژه های تکمیل شده ساخت و ساز تاسیسات
تصفیهفاضالب

تاسیسات خشک کننده
لجن توزال اداره آب و
فاضالب استانبول

تأسیسات خشک کنندۀ توزال ،اولین
تأسیسات خشک کنندۀ لجن با
بزرگترین واحد تولید همزمان در
ترکیه است.

دسامبر  ( 2012آذر )1391
تاریخ شروع پروژه

نوامبر ( 2013آبان )1392
تاریختکمیلپروژه

 150تن در روز
ظرفیت

204

www.kuzugrup.com

TREATMENT AND INFRASTRUCTURE | WASTEWATER TREATMENT PLANT OPERATION PROJECTS

گروه کوزو در سال  )1388( 2009ساخت فاز دوم را به پایان
رسانده و ساخت تجهیزات خشک کنندۀ لجن را در تأسیسات
تصفیۀ فاضالب توزال آغاز نمود .سه خشککنندۀ پرهای هر کدام
ً
با ظرفیت  100تن در روز سابقا در این تأسیسات وجود داشت ،که
برای خشک کردن حرارتی لجن خیس آبگیری شده ،به روش
مکانیکی (از 25درصد مادۀ خشک به 98درصد مادۀ خشک) در
مخزن رسوب به کار میرفت .با این حال ،با افزایش یافتن مقدار
لجن ساخت خشککنندهای با ظرفیت  150تن در روز ضروری
بود.
تحت این پروژه ،گروه کوزو یک مخزن لجن و تأسیسات حامل
اضافی با حجم  50متر مکعب را در یک ساختمان فرعی در
مجاورت مخزن رسوب موجود دایر نمود .گروه کوزو در همکاری
با شرکت آمریکایی «کمال ین سندرسن» ،یک خشک کنندۀ لجن
کامل به همراه لولههای بخار ،کندانسور ،بوزدایی و حاصل فراورده
با ظرفیت  150تن در روز (80درصد داخلی و آمادۀ استفاده)
ساخته و نصب کرد .مشابه خشک کنندههای قبلی ،خشککنندۀ
جدید که ظرفیتی برابر با  150تن دارد ،لجن را با استفاده از بخار
حاصل از گرمای زائد به وجود آمده در توربینهای گاز تولید
همزمان (در فشار  12بار و دمای  190درجۀ سانتیگراد) که بیوگاز
را میسوزانند ،خشک میکند؛ سپس ،فراوردههای خشک شده
از حاملهای خنک کننده عبور کرده و از طریق سیستم حامل
لجن خشک به سیلوهای ذخیرۀ فراوردۀ خشک انتقال مییابند.
چون سیستم خشککننده ،ساختار هوابندی شده داشته و لجن
از طریق تماس مستقیم در سطوح فلزی داغ خشک میشود،
مقدار گاز بد بوی تولید شده در مقایسه با سایر روشها ،بسیار کمتر
است .به عالوه ،این گازها پس از عبور از کنداسور به سیستم کنترل
بو منتقل میشوند .براساس تجربیات گذشته مربوط به لجن مقاوم
به سایش ساخته شدند که باعث طول عمر خشککننده به میزان
قابل توجهی میشود.

2020 ACTIVITIES

COMPLETED WASTEWATER TREATMENT
PLANT CONSTRUCTION PROJECTS

İSK İ Tuzla
Sl udg e
D r yer Plant

Tuzla Sludge Dryer Plant is Turkey’s
first sludge dryer plant with the
largest cogeneration unit.

September 2012
START DATE

November 2013
DELIVERY DATE

150 tons/day
CAPACITY

205

CORPORATE PROFILE 2020

Kuzu Group completed the
second-phase construction of and
commissioned the sludge drying
facilities at Tuzla Wastewater
Treatment Plant in 2009. Previously,
there were three paddle dryers,
each with 100 tons/day capacity,
which were used for thermal drying
of mechanically dewatered wet
sludge (25% DM to 98% DM) in the
decanter. However, as the amount
of sludge increased, it became
necessary to build an additional
dryer with 150 tons/day capacity.
Under this project, Kuzu Group set
up an additional sludge storage
and conveyor facility with a volume
of 50 m3, in an annex building
next to the existing decanter. In
collaboration with the US company
Komline Sanderson, the Group
manufactured (80% domestic and
turnkey) and installed a sludge
dryer with 150 tons/day capacity
– complete with steam, condenser,
odor removal and dry product
conveyor lines. Much like the former
ones, the new dryer, which has a
capacity of 150 tons, dries sludge
by using steam (at 12 bars and

190° C) from waste heat
exhausted from the
cogeneration gas turbines that
burn biogas. Dried products then
pass through cooling conveyors
and are transferred to dry
product storage silos through
the dried sludge conveyor
system. Since the drying system
has an air-tight structure and
sludge is dried with direct
contact on hot metal surfaces,
the amount of foul smelling gas
produced is much less compared
to other drying technologies;
in addition, these gases are
transmitted to the odor control
system after passing through
the condenser. Based on past
experiences with Tuzla sludge,
the paddles and the shaft of the
dryer were manufactured using
abrasion-resistant special alloys
to extend the dryer’s life cycle
significantly.

فعالیت های سال 2020

پروژه های تکمیل شده ساخت و ساز تاسیسات
تصفیهفاضالب

تاسیسات تصفیه بیولوژیکی
پیشرفته فاضالب بویوک
چکمجه اداره آب و
فاضالب استانبول
تأسیسات بویوک چکمجه به
جمعیت حدود  500.000نفر
خدمترسانی میکند.
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فرایند
آب تخلیه شده از تأسیسات تصفیۀ بیولوژیکی پیشرفته و تأسیسات
پیش تصفیه بویوک چکمجه جهت تصفیۀ بیولوژیکی از طریق یک
تونل به تأسیسات جدید منتقل خواهد شد.
اهداف
• در این تأسیسات ،فاضالب به طور کامل تصفیه خواهد شد و
فرایندهایی از جمله زدودن نیتروژن و فسفر ،تا زمانی که دیگر برای
محیط خطری نداشته باشد ،روی آن اعمال خواهد گردید؛
• به محض عملیاتی شدن تأسیسات ،خطر آلودگی که دریاچۀ
بویوک چکمجه ،یکی منبع آب آشامیدنی اصلی برای ادارۀ آب و
فاضالب استانبول را تهدید میکند ،به طور کامل برطرف خواهد
شد .همچنین ،تخلیۀ فاضالب از این منطقه به دریای مرمره نیز
متوقف خواهد شد؛
ً
• تأسیسات تصفیۀ فاضالب به جمعیت حدودا  500.000نفر
خدمترسانی خواهد کرد.
منطقه ها
فاضالب تولید شده در مناطق بویوک چکمجه ،معمار سینان،
چاتالجا و ّتپه جیک به طور کامل تصفیه شده و فرایندهایی از
جمله زدودن نیتروژن ،فسفر و کربن روی آن اعمال خواهد شد.

اکتبر  ( 2012مهر )1391
تاریخ شروع پروژه

نوامبر  ( 2014آبان) 1393
تاریختکمیلپروژه

 132,000متر مکعب در روز
ظرفیت

 500,000نفر

تعداد افراد دریافت کننده خدمات

206
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2020 ACTIVITIES

COMPLETED WASTEWATER TREATMENT
PLANT CONSTRUCTION PROJECTS

İ SK İ Büy ükçekmec e
A dvanced Biologica l
Wastewater Treatm ent
Pl ant

Büyükçekmece Plant serves
approximately 500,000 people.

October 2012
PROJECT START DATE

November 2014

PROJECT COMPLETION DATE

132,000 m3/day
CAPACITY

500,000

NUMBER OF PEOPLE SERVICED

207

CORPORATE PROFILE 2020

Process
Discharge water from the
Büyükçekmece Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant and
pretreatment plant will flow through
a tunnel into the new treatment
facility for biological treatment.
Goals
• At the plant, wastewater will be
thoroughly treated, including
the removal of nitrogen and
phosphorus, until it becomes nonhazardous for the environment.
• Once the facility becomes
operational, it will completely
eliminate the risk of pollution
threatening the Büyükçekmece
Lake, a major source of potable
water for İSKİ. Also, wastewater
discharge from the region into the
Marmara Sea will end.
• The wastewater treatment plant
will serve a population of about
500,000.
Districts
Wastewater generated in the
Büyükçekmece, Mimar Sinan,
Çatalca and Tepecik districts will be
thoroughly treated, including the
removal of nitrogen, phosphorus,
and carbon.

فعالیت های سال 2020

پروژه های تکمیل شده ساخت و ساز تاسیسات
تصفیهفاضالب

تاسیسات تصفیه
بیولوژیکی پیشرفته
فاضالب چانتا اداره آب و
فاضالب استانبول

با شروع به کار تصفیه خانۀ چانتا،
تخلیۀ فاضالب به دریای مرمره از
طریق جویبار چانتا به پایان رسید.

ژوئن  ( 2013خرداد )1392
تاریخ شروع پروژه

دسامبر  ( 2015آذر ) 1394
تاریختکمیلپروژه

 52,000متر مکعب در روز
ظرفیت

 210,000نفر

تعداد افراد دریافت کننده خدمات
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فرایند
در تأسیسات تصفیۀ فاضالب چانتا ،فاضالب به طور کامل تصفیه
خواهد شد و فرایندهایی از جمله زدودن نیتروزن و فسفر تا زمانی
که دیگر برای محیط خطری نداشته باشد ،روی آن اعمال خواهد
شد.
اهداف
با شروع به کار تصفیه خانۀ چانتا ،تخلیۀ فاضالب به دریای مرمره
از طریق جویبار چانتا به پایان رسید.
منطقه ها
از دسترسی منطقۀ سیلیوری و سواحل چانتا و گوموش یا کا به آب
دریای پا کیزهتر و با کیفیتتر اطمینان حاصل خواهد شد.

2020 ACTIVITIES

COMPLETED WASTEWATER TREATMENT
PLANT CONSTRUCTION PROJECTS

İSK İ Çant a
Advanced Biologic a l
W astewater
Tr eat ment Plant

When the Çanta Plant commenced
operations, wastewater discharge
into the Marmara Sea via Çanta Creek
came to an end.

June 2013

PROJECT START DATE

December 2015

PROJECT COMPLETION DATE

52,000 m3/day
CAPACITY

210,000

NUMBER OF PEOPLE SERVICED
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Process
At the Çanta Wastewater
Treatment Plant, wastewater will
be thoroughly treated, including
the removal of nitrogen and
phosphorus, until it becomes nonhazardous for the environment.
Goals
When the facility commences
operations, wastewater discharge
into the Marmara Sea via Çanta
Creek will end.
Districts
It will ensure that the district of
Silivri and coasts of Çanta and
Gümüşyaka have access to higher
quality and cleaner sea water.

فعالیت های سال 2020

پروژه های تکمیل شده ساخت و ساز تاسیسات
تصفیهفاضالب

تاسیسات تصفیه بیولوژیکی
پیشرفته فاضالب سیلیوری
اداره آب و فاضالب استانبول

فعالیتهای الزم برای حصول اطمینان
از اینکه فاضالب منطقه در تأسیسات
تصفیۀ بیولوژیکی پیشرفتۀ سیلیوری
تصفیه شده و قابل تخلیه به دریای
مرمره ،پهنۀ آب پذیرنده است ،انجام
شد.

سپتامبر  ( 2013شهریور )1392
تاریخ شروع پروژه

دسامبر  ( 2015آذر ) 1394
تاریختکمیلپروژه

 52,000متر مکعب در روز
ظرفیت

 350,000نفر

تعداد افراد دریافت کننده خدمات
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فرایند
در تأسیسات تصفیۀ فاضالب سیلیوری ،فاضالب از طریق فرایند
تصفیۀ بیولوژیکی پیشرفته از جمله زدودن کربن ،نیتروژن و فسفر
انجام شده و سپس به محیط دریافت کننده تخلیه میشود.
اهداف
• تصفیۀ فاضالب منطقۀ سیلیوری مرکزی و محلههای اطراف
شامل علی پاشا ،جمهوریت ،فاتح ،قاضی تپه ،معمار سینان و پیری
ّ
محمد پاشا؛
• تصفیۀ فاضالب انباشته شده در کلکتورهای سیلیوری مرکزی،
روستای «فنر» ،علی پاشا و قاضی ّتپه جهت تخلیه به محیط
دریافت کننده یعنی دریای مرمره.
منطقه ها
تأسیسات تصفیۀ بیولوژیکی پیشرفتۀ سیلیوری فاضالب منطقۀ
سیلیوری مرکزی و محلههای اطراف شامل :علی پاشا ،جمهوریت،
فاتح ،قاضی تپه ،معمار سینان و پیری ّ
محمد پاشا و همچنین
فاضالب انباشته شده در کلکتورهای سیلیوری مرکزی ،روستای
فنر ،علی پاشا و قاضی ّتپه را تصفیه خواهد کرد.

2020 ACTIVITIES

COMPLETED WASTEWATER TREATMENT
PLANT CONSTRUCTION PROJECTS

İ SK İ S ilivri Advanced
B i o l ogical Was tewa ter
Treatment Plant

Works were undertaken to ensure
that the wastewater in the region is
treated at Silivri Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant and
it becomes dischargeable into the
Marmara Sea, the receiving body.

September 2013
PROJECT START DATE

December 2015

PROJECT COMPLETION DATE

73,000 m3/day
CAPACITY

350,000

NUMBER OF PEOPLE SERVICED
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Process
At Silivri Wastewater Treatment
Plant, wastewater will be treated
using advanced biological
treatment processes – such as
removal of carbon, nitrogen and
phosphorus – and subsequently
discharged into the receiving
environment.
Goals
• Wastewater treatment in the
district of Silivri Central and the
surrounding neighborhoods of Ali
Paşa, Cumhuriyet, Fatih, Gazitepe,
Mimarsinan and Piri Mehmet Paşa;
• Treatment of wastewater
collected at the Silivri Central,
Fener Village, Alipaşa and
Gazitepe Collectors for discharge
into the Marmara Sea, the
receiving environment.
Districts
Silivri Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant
will treat wastewaters in the
district of Silivri Central and the
surrounding neighborhoods of Ali
Paşa, Cumhuriyet, Fatih, Gazitepe,
Mimarsinan and Piri Mehmet Paşa,
and wastewaters collected at the
Silivri Central, Fener Village, Alipaşa
and Gazitepe Collectors.

فعالیت های سال 2020

پروژه های تکمیل شده ساخت و ساز تاسیسات
تصفیهفاضالب

تاسیسات تصفیه
بیولوژیکی پیشرفته
فاضالب هورما آسات

تأسیسات هورما که بودجۀ آن توسط
بانک جهانی تأمین شده ،بزرگترین
تأسیسات بوزدایی شستشوی
شیمیایی در ترکیه است.

TREATMENT AND INFRASTRUCTURE | WASTEWATER TREATMENT PLANT OPERATION PROJECTS

ساخت تأسیسات تصفیۀ فاضالب هورما که فاضالب آنتالیای
غربی را تصفیه میکند ،در سال  )1388( 2009آغاز گردیده و در
آ گوست ( 2011مرداد  )1390شروع به کار کرد .طرح نهایی پروژۀ
تکمیل شده ،به شرح زیر است:
• تأسیسات تصفیۀ بیولوژیکی پیشرفته؛
• هضم لجن؛
• ذخیرۀ بیوگاز؛
• بوزدایی با استفاده از سایندههای شیمیایی؛
• واحد گوگردزدایی.
فرایند
در تأسیسات تصفیۀ فاضالب هورما از فرایند هوادهی گسترده
لجن ّ
فعال (فرایند بارد نفو) برای زدودن کربن ،نیتروژن و فسفر از
فاضالب استفاده میشود.
اهداف
آب تصفیه شده با عملکرد حذف برابر با 98درصد از طریق یک
لولۀ تخلیۀ  5کیلومتری به عمق  50متری دریا تخلیه میشود.
منطقه ها
مناطق غربی «آنتالیا»ِ « ،ک ِمر»« ،قونیه آلتی»« ،کوملوجا»ِ « ،ک ِپز» و
«مورات پاشا».

جوالی  ( 2009تیر )1388
تاریخ شروع پروژه

آ گوست  ( 2011مرداد ) 1390
تاریختکمیلپروژه

 210,000متر مکعب در روز
ظرفیت

 1,400,000نفر

تعداد افراد دریافت کننده خدمات
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2020 ACTIVITIES

COMPLETED WASTEWATER TREATMENT
PLANT CONSTRUCTION PROJECTS

A SA T H urma Adva nc ed
B i o l ogical W as t ew a ter
Treat ment Plant

The Hurma Plant, financed by the
World Bank, is the largest chemical
washing odor removal plant of
Turkey.

July 2009

PROJECT START DATE

August 2011

The construction of Hurma
Wastewater Treatment Plant,
which treats sewage from Western
Antalya, commenced in 2009
and the plant started operations
in August 2011. The scope of the
completed project is as follows:
• Advanced Biological Wastewater
Treatment Plant
• Sludge Digestion
• Biogas Storage
• Odor Removal with Chemical
Scrubbers
• Desulfurization Unit
Process
At Hurma Wastewater Treatment
Plant, the extended aeration
activated sludge process
(Bardenpho process) is used for
the removal of carbon, nitrogen and
phosphorus from wastewater.
Goals
Treated wastewater – with a
removal efficiency of 98% – is
discharged through a 5-km long
outfall pipe into the sea at a depth
of 50 meters.

PROJECT COMPLETION DATE

210,000 m3/day
CAPACITY

1,400,000

NUMBER OF PEOPLE SERVICEDD
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Districts
Western districts of Antalya: Kemer,
Konyaaltı, Kumluca, Kepez, and
Muratpaşa

فعالیت های سال 2020

پروژه های تکمیل شده ساخت و ساز تاسیسات
تصفیهفاضالب

تاسیسات احتراق لجن
بستر سیال و تولید برق اداره
آب و فاضالب بورسا

TREATMENT AND INFRASTRUCTURE | WASTEWATER TREATMENT PLANT OPERATION PROJECTS

فرایند
این تأسیسات شامل دو سیستم احتراق با عملکرد موازی و ظرفیت
 200تن لجن خیس در روز است .هر سیستم احتراق ،دارای یک
سیستم یدکی لجن و سیستم بویلر بازیابی حرارت تصفیۀ گاز زائد
است که هر دوی آنها ،یک سیستم توربین مشترک دارند .این
تأسیسات که در سال  )1396( 2017شروع به کار کرد ،با یک ژنراتور
توربین بخار در هر ساعت  2.500کیلووات برق تولید میکند.
اهداف
احتراق مستقیم لجن آبگیری شده به دست آمده از تصفیه
خانههای فاضالب ادارۀ آب و فاضالب بورسا در تأسیسات احتراق
لجن بستر ّ
سیال لجن که ظرفیت برابر با  400تن در روز را دارا است.

تأسیسات احتراق بستر ّ
سیال لجن
ادارۀ آب و فاضالب بورسا تنها
تأسیسات احتراق لجن بستر ّ
سیال و
تولید برق در ترکیه است.

 400تن در روز
ظرفیت

آپریل  ( 2015فروردین )1394
تاریخ شروع پروژه

آپریل  ( 2017فروردین ) 1396
تاریختکمیلپروژه
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منطقه ها
تمامی تأسیسات تصفیۀ فاضالب ادارۀ آب و فاضالب بورسا در
استان بورسا.

2020 ACTIVITIES

COMPLETED WASTEWATER TREATMENT
PLANT CONSTRUCTION PROJECTS

B USKİ Fluidized B ed
Sl udge Incineratio n a n d
Po w er Generation P la nt

BUSKİ Fluidized Bed Sludge
Incineration Plant is the only sludge
incineration and power generation
plant in Turkey.

400 tons/day
CAPACITY

April 2015

PROJECT START DATE

April 2017

PROJECT COMPLETION DATE
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Process
The plant includes two parallel
operating incineration systems
with a capacity of 200 tons of wet
sludge per day. Each incineration
system includes a sludge refill
system, heat recovery boiler and
waste gas treatment system. Both
have one shared turbine system.
Commencing operations in 2017, the
plant generates 2,500 kW of power
in an hour with one steam turbine
generator.
Goals
The direct incineration of
dewatered sludge obtained from
BUSKİ Wastewater Treatment
Plants at the Fluidized Bed Sludge
Incineration Plant that has a
daily capacity of 400 tons/day.
Generation of electricity from
the waste heat of this plant and
treatment of obtained waste gas.
Districts
All BUSKİ Wastewater Treatment
Plants located in the Bursa province

پروژه های
زیربنایی

گروه کوزو دو پروژۀ زیربنایی یکی در استانبول و دیگری در تهران را با
موفقیت به پایان رساند.

بهبلندی14

کوه اورست

پروژه های تکمیل شده زیر بنایی
ایران  -تهران
ساخت زیرساخت پردیس (ایران  -تهران)
استانبول
بازتوانی جویبار چینچین ،ایجاد زیرساخت راه و زیرساخت
تاسیساتمشترک
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ساخت درمحل مسیر های
زیرساختی پردیس

 125کیلومتر

INF RAS TR U CTU RE
PROJECTS

Kuzu Group completed two infrastructure projects, one in
Istanbul and the other one in Tehran, successfully.

Pardis Infrastructure
Construction-On-Site roads

125 km
COMPLETED
INFRASTRUCTURE
PROJECTS

Iran-Tehran
Pardis (Iran-Tehran) Infrastructure
Construction

Istanbul
Çinçin Creek Rehabilitation, Road
and Common Infrastructure
Construction

217

CORPORATE PROFILE 2020

At the height of

14

Everest Mountains

فعالیت های سال 2020

پروژه های تکمیل شده زیربنایی

ساخت
زیرساخت
پردیس
(ایران  -تهران)

گروه کوزو کارهای مربوط به
زیرساخت مجتمع مسکونی 35.000
واحدی ،تحت پروژۀ مسکن مهر را
تکمیل نمود.
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گروه کوزو کارهای مربوط به زیرساخت مجتمع مسکونی 35.000
واحدی ساخته شده در شهر پردیس در ایران تحت پروژۀ مسکن
مهر را تکمیل نمود .عملیات زیرساخت تکمیل شدۀ تحت پروژۀ
پردیس شامل موارد زیر است:
ً
• جادههای در محل ساخت جمعا  125کیلومتر؛
ً
• ساخت پیاده رو جمعا  638کیلومتر؛
ً
• دیوارهای حائل جمعا  50کیلومتر؛
ً
• خط لولۀ آب آشامیدنی جمعا  109کیلومتر؛
ً
• لولههای فاضالب جمعا  109کیلومتر؛ مخازن آب آشامیدنی
ً
جمعا  25.000متر مکعب؛
• تجهیزات تصفیۀ آب آشامیدنی ،گندزدایی و پمپاژ.

2020 ACTIVITIES

COMPLETED INFRASTRUCTURE
PROJECTS

Pardis
(I r an-Tehran)
I nfr as truct ure
C o nst ruction

Kuzu Group completed infrastructure
works for the 35,000 unit housing
complex built under the scope of
Maskan Mehr project.
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Kuzu Group completed
infrastructure works for the 35,000
unit housing complex built in the
city of Pardis in Iran under the
scope of Maskan Mehr project.
Infrastructure works completed
within the Pardis project included:
• On-site roads - 125 km in total,
• Construction of curbs - 638 km
in total,
• Retaining walls - 50 km in total,
• Potable water pipeline - 109 km
in total,
• Sewage pipes - 109 km,
• Drinking water tanks - 25,000 m3
in total,
• Drinking water treatment,
disinfection and pumping
facilities.

فعالیت های سال 2020

پروژه های تکمیل شده زیربنایی

ساخت
زیرساخت بازتوانی
جویبار چینچین ،راه و
زیرساخت مشترک

به عنوان بخشی از پروژۀ جویبار
چینچین ،ساخت کامل زیرساختها
که شامل ایجاد یک جادۀ 2.820
متری به همراه جدول و پیاده رو
میشود ،تکمیل شد.
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کارفرمای پروژۀ انجام شده در مناطق گون گوزن و ِاسنلر استانبول،
شهرداری کالنشهر استانبول است .این قرارداد در ژانویه 2003
(دی  )1381امضا شده و پروژه در دسامبر ( 2006آذر )1385
تکمیل شد .این پروژه موارد زیر را شامل میشود:
• بهبود  2.820متر از جعبۀ بتن مسلح رود؛
•  13.350متر از کانالهای فاضالب با ابعاد مختلف؛
• پایههای مهاربندی طبقهای؛
•  2.820متر زیرساخت تکمیل شده شامل :جادهها ،جداول و
پیاده رو.

2020 ACTIVITIES

COMPLETED INFRASTRUCTURE
PROJECTS

Ç i nçin Creek
Rehabilitation, Ro a d a n d
C o mm on Infras t ru c tu re
C o nst ruction

As part of the Çinçin Creek project,
the complete infrastructure
construction, consisting of the
production of a 2,820 meter road,
kerb and pavement, was completed.
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The employer of the project
executed in Istanbul’s Güngören
and Esenler districts is Istanbul
Metropolitan Municipality. The
contract was signed in January
2003 and the project was
completed in December 2006. The
project consisted of:
• 2,820 m of Reinforced Concrete
Box Creek Improvement,
• 13,350 m of Waste Water
Channels with Varying
Dimensions,
• Tiered Bracing Piles,
• 2,820 m of Complete
Infrastructure Construction
Consisting of Roads, Borders and
Pavement.

پایداری

 | 224منشور اخالقی
 | 230گرامیداشت کارکنان
 | 232بهداشت و ایمنی شغلی
 | 234سیاست زیست محیطی

222

www.kuzugrup.com

SUSTAINABILITY

225 | CODE OF ETHICS
231 | VALUING EMPLOYEES
233 | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
235 | ENVIRONMENTAL POLICY
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پایداری

منشور
اخالقی

تک تک اعضای گروه کوزو مسئول
حفظ و گسترش وجهۀ قابل احترام
گروه هستند.

گروه کوزو در فعالیتهای خود
هیچ تبعیضی بین کارکنان،
مشتریان ،پیمانکاران فرعی و
تأمینکنندگان و هیچ تفاوتی
در جنسیت ،سن و ّ
ملیت قائل
نمیشود.

گروه کوزو با ایجاد خرسندی ،اعتماد ،آرامش و پیشرو بودن
در بخش ساخت ،چه در ترکیه و چه در کشورهای خارجی ،با
رویکرد خدماتی انسانمحور در تمام حوزههای فعالیتی خود،
با حساسیت و مسئولیت پذیری اجتماعی یکسان جهت
ایجاد فضاهای زندگی دوستدار محیط عمل میکند.
اصول و قوانین اخالق در تجارت آورده شده در این سند،
تحت چارچوب استانداردهای بینالمللی تنظیم گردیدهاند.
سن ــد «منش ـ ــور اخـالقی تج ـ ــاری گــروه کـ ـ ــوزو» در وبگاه
 www.Kuzugrup.comقابل دسترسی است.

منشور رفتاری و اخالق تجاری گروه کوزو:
هدف و چشم انداز:

هدف از اخالق تجاری ،اطمینان حاصل کردن از این است
که همگی درک مشترکی از آنچه در حیطۀ کاری و مسئولیت
از ما انتظار میرود و یا انتظار نمیرود ،و همچنین ،اصول و
قوانین کنونی شرکت ما داشته باشیم .این منشور اخالقی،
اصول اخالق تجاری که ما را به عنوان یک شرکت تعریف
کرده و اصول راهبردی ،که ما را در فهم هر چه بهتر و پیروی
این اصول یاری میکند را ،توضیح میدهد .این خط مشیها
به گونه ای طراحی شدهاند که شامل رایجترین مسائل شده
و بینشی به قوانین اساسی که وفادار بودن به آنها در کسب
و کار ضروری است ،فراهم بیاورند .این قوانین ،برای تمامی
کارکنان و مدیران شرکتها در گروه ما ،صدق میکنند.
رعایت کردن و احترام گذاشتن به این قوانین ،توسط افراد و
سازمانهایی که با آنها همکاری میکنیم نیز ،برای ما از درجۀ
اهمیت باالیی برخوردار است.
ارزش ها و اصول اخالقی برتر ما:

حقیقت ،صداقت ،اعتماد
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آ گاهی شهروندی

اولویت ما به عنوان گروه کوزو ،این است که ضمن تقویت
اقتصاد کشوری که نیرو و قدرت خود را از آن گرفتهایم ،تابع
تمامی قوانین جمهوری ترکیه و کشورهایی که با آنها همکاری
میکنیم ،باشیم و تمامی وظایف خود را جهت بهبود جامعه
ای که در آن زندگی میکنیم به انجام برسانیم.
مسئولیت ها:
مسئولیت های ما در قبال کارکنان:

هدف گروه کوزو باال بردن میزان موفقیت ،پیشرفت و تعهد
کارکنان با ایجاد محیط کاری سالم ،امن ،سازگار با اصول
و قوانین مربوطه ،منصفانه نسبت به کارکنان بوده و گروه
همچنان در حال پیشرفت در این زمینه است.
گروه کوزو در تمامی فرایندهای مربوط به کارمندان (استخدام،
ترفیع ،انتقال و  )...سیاستهای شفاف و عاری از تبعیض
را دنبال میکند .همچنین ،ضمن اطمینان حاصل کردن از
استفادۀ صحیح از تمامی حقوق شخصی و حفظ تعادل بین
کسب وکار و زندگی شخصی ،اجازۀ هیچگونه قلدری در کار را
به هیچکس نمیدهد.
کارمندان میتوانند مشکالت شخصی مربوط به کار،
پیشنهادات و یا خواسته های خود در هر موردی را طبق
قوانین سلسله مراتبی با مافوق خود در میان بگذارند.

بی طرفی ،انصاف ،شفافیت

گروه کوزو در فعالیتهای خود ،هیچ تبعیضی بین کارکنان،
مشتریان ،پیمانکاران فرعی و تأمین کنندگان و هیچ تفاوتی
در جنسیت ،سن و ّ
ملیت قائل نمیشوند .رویکرد برابر و
بیطرفانه نسبت به تمامی کارکنان برای گروه کوزو برتری دارد.
گروه با تمامی افراد ،برخورد منصفانه داشته و برای تواناییها
و شایستگیهای هر فرد ،ارزش قائل بوده و تصمیمات را
براساس این موارد ایجاد میکند.

گروه کوزو با باالترین میزان دقت و حساسیت در تحقق
وعدههای خود ،هرگز اعتماد گروهی موجود را از بین نمیبرد.
گروه ،همواره به واقعیات وفادار بوده و صادق و درستکار
است.
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اخالق کاری

تک تک اعضای گروه کوزو مسئول حفظ و گسترش وجهۀ
قابل احترام گروه هستند و همواره نهایت توجه را نسبت به
موقعیت و رفتار شخصی خود دارند تا همیشه در چارچوب
منشور اخالقی عمومی باشد.

مدیران و کارکنان گروه کوز موظفند توجه کافی به قوانین
محلی و بینالمللی و همچنین رویکردها ،استانداردها و قوانین
پذیرفته شدۀ عمومی در رابطه با سالمت و ایمنی شغلی
داشته باشند .تمامی افراد در گروه کوزو موظف به پیروی از
سیاست «تحمل صفر» مربوط به ایمنی شغلی هستند.
مسئولیت های ما در قبال تامین کنندگان ،پیمانکاران فرعی
و شرکای تجاری:
گروه کوزو با آ گاهی از اهمیت رابطۀ خود با تأمین کنندگان،
پیمانکاران فرعی ،مشاورین و سایر شرکای تجاری برای
رسیدن به موفقیت به فعالیت میپردازد .شرایط و ضوابط
قرارداد باید رعایت شوند.

گروه کوزو تأمین کنندگان ،فروشندگان ،نمایندههای فروش
مجاز و خدمات مجاز برای همکاری را ،با دقت و باریک بینی
بسیار انتخاب میکند .همچنین ،با انجام تحقیقات مطابق با
اصول کاری مشخص میکند که آیا این افراد تجارت اخالقی
یا غیر قانونی انجام میدهند .گروه این افراد را تشویق میکند
تا به تعهدات قانونی خود عمل کرده ،به حقوق بشر احترام
بگذارند و مطابق با اخالق کاری و اصول ضد فساد عمل
نمایند.
تأمین کننده براساس ضوابط عینی در رابطه با فروشنده،
نمایندۀ فروش مجاز و خدمات مجاز ،تصمیمگیری میکند.
پس از تصمیمگیری و انتخاب ،گروه کوزو به طور منصفانه
و محترمانه همانگونه که از یک مشتری خوب انتظار
میرود ،عمل میکند و در اسرع وقت به تعهدات خود
عمل مینماید .گروه از اطالعات محرمانه و شخصی افراد
و سازمانهایی که با آنها همکاری میکند و همچنین از
اطالعات شرکای خود در نهایت دقت محافظت میکند.
مسئولیت های ما در برابر مشتریان:
گروه کوزو رویکردی پیشگیرانه و مشتری گرا در پیش گرفته
است ،که به نیازهای مشتریان در کوتاهترین زمان ممکن و
به بهترین نحو پاسخ میدهد .گروه ،محیطی بر پایۀ اعتماد
طوالنی مدت خلق کرده و خدمات خود را طبق زمان ،کیفیت
و شرایط تعهد شده به مشتری ارائه میدهد .گروه کوزو با
مشتریان خود طبق قوانین احترام ،عزت ،عدالت ،برابری و
ّ
مدنیت برخورد میکند.
جهت دستیابی به میزان کیفیت در نظر گرفته شده و حتی
پیش گرفتن از آن ،گروه از تعهد کارکنان ،پیمانکاران فرعی و
تأمین کنندگان نسبت به قوانین گروه کوزو اطمینان حاصل
میکند.
گروه از اطالعات شخصی و حریم خصوصی مشتریان خود
مطابق با قوانین موجود محافظت کرده و وظیفۀ اساسی آن،
عدم ارائۀ اطالعات اشتباه و ناقص به مشتریان است .گروه
به درخواستهای مشتریان در رابطه با اطالعات شخصی
آنها در اسرع وقت پاسخ داده و این مطالبات را در چارچوب
قوانین رفع میکند.

It protects the personal information
and privacy of its customers in
accordance with applicable laws. It is
their basic responsibility not to provide
misleading and incomplete information
to their customers. It responds to the
requests of its customers regarding
their personal data as soon as possible
and fulfills these demands within the
framework of the Laws.

SUSTAINABILITY

CODE OF
ETHICS

Everyone in Kuzu
Group is responsible
for the protection
and development of
its respectable image.

Building happiness, trust and peace;
having a leading position in the
construction sector both at home
and abroad, with its human-oriented
service approach, Kuzu Group acts
with the same sensitivity and social
responsibility in all areas of activity in
order to create environment-friendly
living spaces.
The principles and rules of business
ethics outlined in this document are
established within the framework
of
internationally
accepted
standards.
”Kuzu
Group
Code
of Business Ethics and conduct“
document www.kuzugrup.com it can
be accessed from the website.
Kuzu Group Business Ethics and Code
of Conduct

Kuzu Group does
not discriminate
between its
employees,
customers,
subcontractors and
suppliers in all its
activities due to
differences such
as gender, age and
nationality.
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Purpose and Scope:
The purpose of business ethics is
to ensure that we have a common
understanding of what is expected of
us and what is not expected of us in
our work related to the areas we are
responsible for, as well as the existing
regulations and rules in our company.
These work sets out the principles
of business ethics that define us as a
company and sets out some practical
and guiding rules that will help us
understand and follow these principles.
These guidelines are designed to
include the most common issues and
provide insight into the basic rules that
must be adhered to for our business.
These rules apply to all employees and
managers of companies within our
group. We also care that the people
and organizations with whom we
do business comply and respect our
business ethics rules.

CORPORATE PROFILE 2020

Our Top Ethical Values and
Principles:

Impartiality, Fairness, Transparency
Kuzu Group does not discriminate
between its employees, customers,
subcontractors and suppliers in all its
activities due to differences such as
gender, age and nationality. It prefers
an equal approach and impartial
application to all its employees. It treats
everyone fairly, measures, values and
makes appropriate decisions on merit.
Truth, Honesty, Trust
Kuzu never frustrates the trust of his
group trusts, showing the highest
sensitivity in fulfilling his promises. It
stays true to the facts and is honest
and forthright.
Work Ethic
Everyone in Kuzu Group is responsible
for the protection and development
of its respectable image and takes
utmost care to ensure that their
personal situation and behavior are
within the framework of the general
code of ethics.
Citizenship Awareness
As Kuzu Group, it is our priority to
comply with all the laws of the Republic
of Turkey and the foreign countries
with which we do business and to
fulfill our duties in order to improve
the society in which we live, as well as
to add power to the economy of the
country from which we receive our
power.
Responsibilities:
Our Responsibilities to Employees:
Kuzu
Group
aims
to
increase
the
success,
development
and

commitment
of
employees
by
establishing a healthy and safe working
environment that is compatible with
relevant laws and regulations, fair,
respectful to the employee, and makes
continuous improvements in this
respect.
In all processes involving employees
(recruitment,
promotion,
transfer,
rotation,
remuneration,
reward,
education, social rights, etc.) follows
policies that are transparent and
free from discrimination. Ensures full
and correct use of personal rights.
It protects the balance between
business and private life. He doesn’t
allow mobbing at work in any way.
Employees have the right to transfer
personal problems related to their
work, proposals or wishes on any
subject to their superiors in accordance
with the hierarchical structure.
Kuzu
Group
managers
and
employees should pay due attention
to
compliance
with
local
and
international regulations, generally
accepted practices, standards and
rules regarding occupational health
and safety. Everyone within the Kuzu
Group is required to comply with a
“zero tolerance” policy regarding job
security.

Our Responsibilities to Suppliers,
Subcontractors
and
Business
Partners:
Kuzu Group acts with the awareness
that the relationship it has established
with its suppliers, subcontractors,
consultants
and
other
business
partners is important for its success.
Comply with the terms and conditions

of the contract.
It selects the suppliers, dealers,
authorized dealers and authorized
services to work with meticulously
and diligently. It determines whether
or not they have made ethical or
illegal acquisitions by conducting
investigations in accordance with
the relevant principles of practice. It
encourages them to fulfil their legal
obligations, respect human rights, act
in accordance with their work ethic
and anti-corruption principles.
The supplier decides by objective
criteria in the selection of the dealer, the
authorized dealer and the Authorized
Service. After making the selection,
Kuzu Group acts fairly and respectfully
as expected from a good customer and
takes due care to fulfill its obligations
in a timely manner. It carefully protects
confidential information and personal
data of the persons and organizations
with which it does business and of its
business partners.

Our Responsibilities to Customers:
Kuzu Group works with a proactive
and customer satisfaction-oriented
approach that responds to the needs
and demands of its customers in the
shortest time and in the most correct
way. It creates a long-term trust
environment and delivers its services
on time and under the promised
quality conditions. It approaches its
clients under rules of respect, honor,
justice, equality and civility.
It ensures that its employees and its
subcontractors and suppliers comply
with the Kuzu Group rules in order to
achieve and even exceed the targeted
and expected level of quality.

پایداری
مسئولیت های ما در قبال رقبا و صنعت:

منشور
اخالقی

گروه کوزو با رقبا و شرکتهای خدماتی در زمینههای قانونی و اخالقی
به رقابت پرداخته و این عمل را با تعهد به تمامی قوانین وضع شده
به ویژه حقوق رقابت ،انجام میدهد.
همچنین ،گروه به همۀ مفاد قانون حفظ رقابت و تمامی قوانین
مربوطه پایبند است .گروه به موقع تسلط بر بازار و به دنبال سایر
تعهداتش ،از قدرت سوء استفاده نمیکند.

مسئولیت های ما در قبال محیط و جامعه:

گروه کوزو با رقبا و شرکتهای
خدماتی ،در زمینههای قانونی و
اخالقی به رقابت پرداخته و این عمل
را با تعهد به تمامی قوانین وضع شده
به ویژه حقوق رقابت انجام میدهد.

گروه کوزو با همکاریها و کمکهای مثبت به محیط و زندگی
اجتماعی مطابق با رویکرد «مردم ،محیط و اقتصاد» که پیش زمینۀ
تمامی فعالیتهای شرکت هستند ،پایداری و ثبات اجتماعی و
محیطی را به فرهنگ شرکت بخشیده است.
به واسطۀ فلسفۀ توسعۀ پایدار و ثبات محیطی و اجتماعی اعمال
شده در تمامی پروژههایی که گروه در آن مشارکت دارد ،گروه ضمن
تأثیر مثبتی که بر جمعیت محلی و محیط دارد ،از سالمت انسان و
میراث طبیعی و فرهنگی نیز محافظت میکند.
به عنوان یک پیشگام در مسائل محیطی و اجتماعی ،گروه به دقت
و با آ گاهی از مسئولیت اجتماعی خویش به فعالیت میپردازد.
گروه کوزو سعی در ایفای نقش در سازمانهای جامعۀ مدنی در
امور مربوط به خدماتی که به سود عموم مردم هستند ،دارد .جامعه
نسبت به مسائل مربوط به کشور حساس بوده و به روشی مثبت
توسعۀ اجتماعی را حمایت میکند.

مسئولیت های قانونی ما:

گروه کوزو با همکاریها و
کمکهای مثبت به محیط
و زندگی اجتماعی ،مطابق
با رویکرد «مردم ،محیط و
اقتصاد» که پیش زمینۀ تمامی
فعالیتهای شرکت است،
پایداری و ثبات اجتماعی و
محیطی را به فرهنگ شرکت
بخشیده است.

کارکنان گروه کوزو به قوانین گروههایی که با آنان رابطۀ کاری دارند و
کشورهایی که با آنان همکاری میکنند ،پایبند بوده و شیوۀ عملکرد
مطابق با کنوانسیونهای بینالمللی در اصول و قوانین مربوطه در
کشورهایی که با آنها همکاری میکنند یا همکاری خواهند کرد را در
پیش گرفتهاند.
وظیفۀ اصلی مدیریت ،ثبت و گزارش تمامی فعالیتهای تجاری و
داشتن سیستم حسابداری کامل و کارآمد ،مطابق با قوانین جمهوری
ترکیه است.

مسئولیت های ما در قبال نام تجاری و وجهه گروه:
نام ،هویت و قدرت تجاری گروه کوزو برای هیچگونه نفع شخصی
استفاده نشده؛ و از آوردن نام و وجهۀ شرکت در شرایطی که
مهمترین وظایف و مسئولیتها را تحت تأثیر قرار میدهد ،خودداری
میشود.
ما همواره از همکاری با افرادی که به اخالقیات جامعه پایبند نبوده
و به محیط آسیب رسانده و سالمت جامعه را به خطر میاندازند،
اجتناب میکنیم.
تمامی کارکنان و شرکای تجاری ما موظفند در مواردی که ممکن
است نام و وجهۀ گروه کوزو به خطر بیفتد بیان دیدگاه های شرکت را
بر بیان دیدگاه های خود ارجع بدانند.

سیاست های اصلی ما:
گروه کوزو سیاستی را در پیش گرفته که براساس آن ،به ارزشهای
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اخالقی تجارت پایبند بوده ،همواره مسئولیت پذیر است ،درک
باالیی از مدیریت منصفانه دارد ،مطابق با قانون عمل میکند و از
قوانین حقوق «بپر» حمایت میکند.
سیاست تعارض منافع:
تعارض منافع شرایطی است که در آن کارکنان به نفع شخصی خود
یا اقوام ،دوستان و اشخاص یا نهادهای دیگری که با آنان در ارتباط
هستند ،تمایل مییابند که ممکن است انجام وظایف آنان را تحت
تأثیر قرار دهد.
• کارکنان موظفند تحت هر شرایطی به اصول قانونی و منشور
اخالقی شرکت پایبند باشند.
• کارکنان نمیتوانند از عنوان یا مقام خود سوء استفاده کنند؛ چه به
نفع خود یا خویشاوندان خود و چه به نفع شخص ثالث .کارکنان حق
منتشر کردن اطالعات داخلی متعلق به شرکت و استفادۀ تبلیغاتی از
آن را ندارند و نمیتوانند وسیلۀ نفع تبلیغاتی شخص ثالث شوند.
ّ
• در صورت مطلع شدن از منافع مالی یا سهم داشتن خویشاوندان
در یک شرکت دیگر و داشتن رابطۀ تجاری با آن شرکت ،باید مافوق
ّ
خود را مطلع کنند.
• هیچگونه ارتباط تجاری نباید با اشخاص یا سازمانهایی از جمله
مشتریان ،پیمانکاران فرعی یا تأمینکنندگان ،که گروه کوزو از قبل با
آنها ارتباط تجاری دارد ،برقرار شود .همچنین ،قرض گرفتن یا قرض
دادن پول و یا خدمات و کاال به این افراد ممنوع است.
• کارکنان باید دقت الزم را به خرج دهند تا سرمایهگذاریهای
شخصی یا سایر فعالیتهای تجاری آنها توجه و زمان آنها به هنگام
انجام وظیفه را نگرفته و آنان را از انجام وظایف خود باز ندارند.
• شرکت در کنفرانسها ،مهمانیها ،فعالیتهای تبلیغاتی ،سفرهای
داخلی یا خارجی ،هماندیشی ها و  ...آزاد برای عموم که به امر
تصمیمگیری کمک میکنند ،از جانب شرکت بالمانع است.
• کارمندان نباید هیچگونه هدیه ،وجه نقد ،سندخرج قابل تبدیل به
پول نقد و پیشنهادات تخفیفی که بر طبق رسوم قانونی و تجاری و
آداب و سنن ،به آنها داده میشود و اعطا امتیاز انحصاری یا مفهومی
به جز یادبود (شکالت ،گل و )...میرساند را ،قبول نمایند.
• کارکنان ملزم به حفاظت از داراییها و منابع شرکت به مقدار الزم
و مطابق با قوانین محلی یا بینالمللی است .در این راستا ،منابع و
داراییهای شرکت که برای امور کاری الزم هستند ،نباید در راستای
اهداف خاص ،مقاصد و سود شخصی مورد استفاده قرار گیرند.
• آنچه که به عنوان هدایا یا موارد ترفیعی به مشتریان ،فروشندگان و
یا شخص ثالث دیگر داده میشود ،مورد تأیید مدیریت ارشد گروه
کوزو است .جهت توزیع هدایای مورد تأیید و موارد ترفیعی به کسب
اجازه دیگری نیست.
• کارکنان میتوانند در رابطه با موضوعاتی که برخالف سیاستهای
همبستگی اجتماعی فعالیت کنند.
• کارکنان میتوانند به انجمنهای خیریه یا شخص ثالث خارج از
شرکت کمک مالی یا معنوی برسانند.
• کارکنان نباید هرگونه عمل خالف اخالقیات ،قانون و یا اصول
شرکت انجام دهند.

• کارکنان باید به هنگام استفاده از منابع شرکت به نمایندگی از آن،
سود شرکت را در نظر بگیرند .داراییها ،تجهیزات و پرسنل شرکت
نباید خارج از شرکت به کار گرفته شوند .اصل صرفهجویی در منابع
توسط تمامی عوامل شرکت رعایت میشود.
• کارکنان باید در ساعات کاری به درستی از وقت خود استفاده
کنند .کارکنان نباید ساعت کاری خود را به امور شخصی اختصاص
دهند و مدیران نمیتوانند سایر کارکنان را مسئول انجام کارهای
شخصی خود کنند.
• هیچ بازدیدکنندهای در ساعات کاری پذیرفته نمیشود .کارکنان
موظفند وظایف خود را در زمانی معقول به پایان برسانند تا در کار
بازدیدکنندگان اجباری اختالل ایجاد نشود.

the company and may take part in
charity associations.
Employees may not engage in acts
or acts contrary to morality, law and
discipline of the company.
Employees should consider the
company’s interests in the use of
resources to be made on behalf
of the company. Company assets,
facilities and personnel cannot be
used outside the company. The
principle of saving on every issue is
applied by all staff.
Employees in business hours should
use the time well. They cannot devote
time to their private business and
managers cannot assign employees
for their personal business.
It is essential that no special visitors
are accepted during working hours.
Employees are required to complete
within a reasonable time so as not
to interfere with the workflow for
mandatory visitors

•

•

•

•

SUSTAINABILITY

CODE OF
ETHICS

Kuzu Group
competes with its
competitors and
sector companies
on legal and ethical
grounds and does
so by complying
with all legislation
rules, especially
competition law.

Kuzu Group carries
environmental and
social sustainability
into the company
culture by
making positive
contributions to
the environment
and social life
through the
practices brought
by the “people,
environment and
economy” approach
that underlies every
work it does.
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Our Responsibilities to Competitors
and Industry:
Kuzu Group competes with its
competitors and sector companies
on legal and ethical grounds and does
so by complying with all legislation
rules, especially competition law.
Complies with the provisions of the
law on the protection of competition
and all relevant legislation. It does not
abuse its power when it dominates the
relevant market alone or in conjunction
with other undertakings.
Our Responsibilities towards the
Environment and Society:
Kuzu Group carries environmental
and social sustainability into the
company culture by making positive
contributions to the environment
and social life through the practices
brought by the “people, environment
and economy” approach that underlies
every work it does.
Through
the
philosophy
of
environmental and social sustainability
applied in all the projects it takes
part in, it positively affects the local
population and the environment, while
also protecting human health, natural
and cultural heritage.
As a pioneer in environmental and social
issues, it acts sensitively with social
responsibility awareness. It tries to
take a role in civil society organizations
in matters related to services in the
public interest. The society is sensitive
to the issues that concern the country
and supports the development of the
society in a positive way.

Our Legal Responsibilities:
Kuzu Group employees comply with

CORPORATE PROFILE 2020

the legal rules of the parties with
whom they have business relations
and the countries in which they work,
and adopt the principle of acting in
accordance with the International
Conventions on all relevant laws, rules
and regulations in the countries where
they are operating and to be entered
into new.
It is the primary duty to manage,
record and report all business activities
and accounting system in a full and
appropriate manner according to the
laws of the Republic of Turkey.

Our Responsibilities towards Our
Brand and Image:
Kuzu Group name, identity and brand
power not to be used for personal
benefit, the company’s name and
image to be avoided in situations
that will adversely affect the most
important responsibilities.
We do not work with those who
damage the morals of society and
harm the environment and the health
of society.
All our employees and business
partners should express their views,
not their own, but only the views of
our company in cases that may put the
Kuzu Group brand and image at risk.
Our Core Policies:
Kuzu Group has established a policy
that is committed to the values of
business ethics, is accountable, has an
understanding of fair governance, acts
in harmony with laws and regulations
and supports the principles of human
rights.

Conflict of Interest Policy:
A conflict of interest refers to the fact
that employees have any interest in
themselves, their relatives, friends, or
other persons or entities with whom
they are involved, and any material
personal interest in relation to them,
which affects or may affect their duties
impartially.
• Employees must comply with legal
regulations and the company’s
code of Business Ethics in all
circumstances.
• Employees may not benefit from
their title and entitlement to unfair
benefits in favour of themselves,
their relatives or third parties.
They cannot obtain commercial
benefits by leaking any information
belonging to the company from the
inside, nor can they be instrumental
in the benefit of third parties.
• If it is learned that relatives have a
share or financial interest in another
company in which they have a
commercial relationship, they should
inform their superior officer.
• No special business relationship can
be entered into with the persons and/
or organizations with which Kuzu
Group has commercial relations,
such as customers, subcontractors
or suppliers, no borrowing money
and/or goods-services can be
obtained and no borrowing money
and/or goods-services can be
provided.
• Care must be taken not to interfere
with his personal investments or any
other business activities in terms of
giving him time and attention to his
duties which are already in progress.
• Open to general participation
by the institutions with business
relations; conferences, receptions,

•

•

•

•

•

•

promotional activities, domestic/
foreign trips, seminars etc. other
invitations that are impressive in
making decisions are subject to the
approval of the company.
Employees may not accept any gift,
cash, cash convertible gift voucher
or interest discount offers that are
given in accordance with legal and
commercial Customs, Customs and
customs, or create the impression of
concession or reference other than
memorabilia (chocolate, flowers,
etc.), promotional materials.
Employees are required to use
and protect company assets and
resources duly and in accordance
with local/international law. In this
context, the resources and assets
of the company deposited due to
the task may not be used for special
purposes, interests and interests.
What may be the gifts and
promotional materials to be given to
customers, dealers and other third
parties involved in business relations
are approved by Kuzu Group
senior management. Distribution
of Approved Gifts and promotional
materials does not require additional
permission.
Employees can make speeches
and write professional articles on
topics that are not contrary to
company policies. In order to use the
company name in these activities,
approval must be obtained from the
management.
Employees
of
the
company,
individually and voluntarily, can
be active in any Social Solidarity
Association.
Employees may make personal
financial or moral assistance and/
or donations to third parties outside

پایداری

منشور
اخالقی

جهت جابجایی اطالعات محرمانه
در صورت نیاز تأیید مسئول یا مدیر
ارشد اطالعات الزم است.

ما به عنوان گروه کوزو از حریم
شخصی و امنیت دادههای
خصوصی مشتریان ،کارکنان،
مصرفکنندگان و سایر افراد
محافظت میکنیم.
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سیاست حفاظت از اطالعات محرمانه:
اطالعات محرمانه و شخصی شامل اطالعاتی که در حوزۀ رقابت
موجب ضرر شرکت میشود ،اسرار تجاری ،اطالعات مالی و سایر
اطالعاتی که هنوز برای عموم آشکار نشدهاند ،حقوق اشخاص و
پرسنل و اطالعات در چارچوب توافقات محرمانه با اشخاص ثالث
است.
ما به عنوان گروه کوزو از حریم شخصی و امنیت دادههای خصوصی
مشتریان ،کارکنان ،مصرف کنندگان و سایر افراد محافظت کرده و
در استفاده از این اطالعات مطابق با قوانین ،به ویژه قانون شمارۀ
 6698عمل میکنیم.
• اطالعات شرکت نباید برای اشخاص ثالث فاش شود ،مگر
در مواقعی که افشاء اطالعات توسط مقامات صالحیتدار و
نمایندگان درخواست شده باشد.
• اطالعات شرکت نباید تغییر داده شده ،کپی یا نابود شوند.
اقدامات پیشگیرانۀ مورد نیاز برای نگهداری اطالعات جهت حفظ
اطالعات و جلوگیری از فاش شدن آن انجام شدهاند ،تغییرات
اعمال شده در اطالعات به همراه تاریخچۀ آن ثبت میشوند.
• فایلهای محرمانه نباید به خارج از تأسیسات منتقل شوند؛ جهت
جابجایی اطالعات محرمانه در صورت نیاز تأیید مسئول یا مدیر
ارشد اطالعات الزم است.
• گذرواژهها ،کدهای کاربری و اطالعات شناسایی مشابه که برای
دسترسی به اطالعات شرکت مورد استفاده قرار میگیرند ،به طور
محرمانه نگهداری شده و فقط کاربران مجاز ،اجازۀ دسترسی به آنها
را دارند.
• نباید در رابطه با اطالعات محرمانه در اما کن عمومی از جمله
سالنهای غذاخوری ،کافیشاپها ،آسانسورها ،وسایل حمل و نقل
عمومی و  ...صحبت شود.
• درجۀ محرمانه بودن تمامی اطالعات محرمانه ،به طور واضح
عنوان شده است .کارکنان از درجۀ محرمانه بودن اطالعاتی که
ً ّ
جهت انجام وظیفه دریافت میکنند ،کامال مطلع بوده و منطبق با
محرمانه بودن آن عمل میکنند.
• در صورت لزوم به اشترا ک گذاشتن اطالعات یا شخص ثالث در
راستای منافع شرکت ،یک قرارداد محرمانه امضا شد یا توافقنامۀ
محرمانه مکتوب جهت تضمین حفظ اطالعات شرکت از شخص
ثالث دریافت میشود.
• اظهارات غیرمستند و یا شایعات در ارتباط با اشخاص سازمانها
ممنوع است.
ً
• اطالعات شخصی کامال محرمانه بوده و نباید برای افرادی به جز
مسئولین فاش شود .ارسال اطالعات پرسنل به طور محرمانه انجام
میشود .افشای این اطالعات به دیگران توسط پرسنل و تحت فشار
ً
قرار دادن کارکنان برای افشاء اطالعات ا کیدا ممنوع است.
• استعفای کارکنان به دلیل وظایف آنها در قبال پروندهها و
اطالعات محرمانه و آییننامه پروژهها و  ...مورد قبول نیست.
• اولویت ما برای انجام اقدامات الزم و فراهم آوردن شرایط مناسب

برای تعهدات محرمانه جهت حفظ حریم خصوصی شرکت در برابر
کسانی است که از کار در شرکت استعفا میدهند.
سیاست سالمت و ایمنی شغلی:
گروه کوزو اقدامات الزم را جهت سالمت و ایمنی شغلی کارکنان
مشغول به کار خود انجام میدهد:
• گروه کوزو تابع این اصل است که انجام فعالیتهای افزایش
دهندۀ سالمت و ایمنی شغلی ،وظیفۀ تمامی کارکنان است.
• کارکنان مطابق با قوانین و دستورات ارائه شده جهت رسیدن به
این هدف عمل کرده و اقدامات الزم را در این زمینه انجام میدهند.
• کارکنان نباید وسایل غیر قانونی یا خطرنا ک برای محل کار و یا
کارکنان را حمل یا نگهداری کنند.
• به غیر از مواردی که توصیۀ پزشک معتبر باشند ،کارکنان نباید
هرگونه مادۀ اعتیادآور یا مؤثر بر سالمت جسمی یا روانی ،با خود
به همراه داشته باشند .کار کردن زمانی که فرد تحت تأثیر این مواد
هستند نیز ،ممنوع است.
سیاست فعالیت اجتماعی و سیاسی:
منابع شرکت (از جمله :وسایل نقلیه ،رایانهها ،ایمیلها) نباید برای
فعالیتهای سیاسی مورد استفاده قرار گیرند .هرگونه کمک مالی از
منابع شرکت به احزاب سیاسی ،سیاستمداران و یا نامزد سیاسی
ممنوع است .تظاهرات ،تبلیغات سیاسی و فعالیتهای مشابه در
محل کار ممنوع است.
عضویت در هرگونه سازمان غیردولتی به نمایندگی شرکت و شرکت
ّ
کردن در فعالیتهای چنین سازمانهایی فقط در صورت مطلع
بودن شرکت قابل قبول است.

منشور اخالقی رفتاری و مدیریت کار:
افرادی که قوانین اخالقی تجارت یا سیاست و دستورالعملهای
شرکت را نقض میکنند ،تحت مجازات انضباطی قرار گرفته و در
صورت لزوم از کار اخراج خواهند شد .مجازاتهای انضباطی متوجه
ّ
افرادی که از این مسائل مطلع بوده ولی اطالعرسانیهای الزم
ّ
را انجام ندهند ،نیز خواهد شد .گروه کوزو موظف به مطلع کردن
کارکنان و مدیران از «منشور اخالقی رفتاری و مدیریت کار» است.
کارکنان باید ضمن درک و قبول وظایف تعیین شده ،آنها را به درستی
انجام دهند و اخالق کاری را به هنگام انجام وظیفه رعایت نمایند.
عدم اطالع از اصول اخالقی و قوانین مشابه ،آنان را از انجام
وظایفشان معاف نمیکند.

اخطار برای تخلفات:
•در صورتی که کارکنان به نقض منشور اخالقی و رفتاری شرکت یا
تخلف در اصول و قوانین مربوط به شرکت شک داشته باشند ،باید
مورد را با مدیریت واحد ،در میان بگذارند.
• هویت فرد شا کی محرمانه بوده و برای اشخاص ثالث فاش

نخواهد شد.
• اجازۀ تهدید کردن یا آسیب رساندن به هر کارمندی که حسن
نیت خود را نشان داده باشد ،چه در محل کار و چه خارج از محیط
کاری ،داده نمیشود .چنین رفتاری نقض منشور اخالقی تلقی شده و
اقدامات انضباطی الزم انجام میشود.
• حائز اهمیت است که شخص اطالع دهنده به هیچ عنوان قصد
شایعه سازی در مورد شخص تخطی کننده یا ضرر رساندن به حرفۀ
وی را نداشته باشد .در این راستا ،رازداری ،بیطرفی و تابعیت از
قوانین اخالقی در امر گزارش و بررسی مشکل بسیار مهم هستند.
ّ
الزامیست که افراد مطلع شده و افرادی که مدیریت این مسئله را
بر عهده دارند ،نهایت توجه و دقت را در رابطه با این موضوع به
خرج دهند.
• غلط بودن و یا افترا بودن اطالعات از روی عمد نقض منشور
اخالقی تلقی میشود.
• کارمندان باید همکاری الزم را با مدیریت در حصول اطمینان از
تأثیرگذار بودن فرایند اطالع رسانی داشته باشند.
.
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Discipline Practice:
penalties

disciplinary

following

The

are imposed following ethical code of
Conduct violations:
• If a misconduct is found to have been
done knowingly, it is dismissed in
accordance with the relevant articles
of the labour law without taking into
account the useful work it has done in
the past and legal action is initiated if
deemed necessary.
• The notification mechanism should be
considered to be in the interest of the

اصول انضباطی:
در صورت نقض منشور اخالقی مجازات انضباطی زیر متوجه فرد
خاطی خواهد شد:
ً
• در صورتی که معلوم شود تخلف عمدا و به طور آ گاهانه انجام
گرفته ،مطابق با مفاد موجود در قانون کار و بدون در نظر گرفتن
کارهای مفیدی که فرد در گذشته انجام داده ،با وی برخورد شده و
در صورت نیاز اقدامات قانونی انجام خواهند گرفت..
• فرایند اطالع رسانی باید به سود شرکت باشد.
•در صورت سهل انگاری ناشی از بی دقتی یا بی توجهی ،هشدار
شفاهی یا کتبی به فرد داده خواهد شد.
•مدارک کتبی از همان ابتدای فرایند بازرسی ،نگهداری میشوند.
واحد مربوطه حق درخواست اطالعات پروندهها و شواهد مربوط
به بازرسی را دارند.

company.
• In case of negligence arising from
carelessness or ignorance, verbal or
written warning is given.
the

from

kept

is

record

• Written

beginning in the investigation process.
request

may

unit

relevant

The

information, documents and evidence
related to the investigation.

SUSTAINABILITY

Protection of Confidential Information
Policy:
Confidential

CODE OF
ETHICS

For confidential
information that
needs to be removed
from the institution,
the approval of the
responsible or senior
management of the
information must be
obtained

includes

and

private

information

information

that

occupational

health

and

issues and do not make the necessary

confidentiality. Employees are aware

safety

improvement

activities

are

notification

of the degree of confidentiality of the

the

would

information they obtain in accordance
with their duty and act in accordance

competition, trade secrets, financial and

with this confidentiality.

common

responsibility

of

all

employees.

appropriately.

Lamb

group must notify its employees and
managers of” ethical code of Conduct

• Employees act in accordance with the

and Practice Management.” Employees

rules and instructions laid down for

must understand, accept, and perform

this purpose and take the necessary

the specified tasks; they must habituate

measures.

ethical behavior while doing their jobs.

other information that has not yet been

• In the event that information is shared

disclosed to the public, personal rights

with third parties and/or organizations

of personnel and information within the

in the interest of the company, a

• Employees may not keep any items

Lack of knowledge of ethical rules and

framework of confidentiality agreements

confidentiality agreement is signed or

or items of an illegal nature that are

similar regulations does not exempt

concluded with third parties.

a written confidentiality commitment

dangerous to the workplace and/or

them from their responsibilities.

is taken from the other party in order

workers.
Notification Obligation of Violations:

As Kuzu Group, we protect the privacy

to guarantee that the responsibility of

• Except for those in possession of a

and security of the personal data of

these individuals and organizations

valid doctor’s report, employees do

our customers, employees, consumers

regarding the security and protection

not possess substances that restrict

violation

and others and comply with the laws

of

or eliminate drugs, addictions, mental

of ethical conduct or the laws and

particularly the Law no. 6698 governing
how we use this information.
• Company

information

disclosed

to

disclosure

is

third

cannot

parties

required

by

be

unless
official

shared

information

is

of

the

company’s

Code

or physical Angels in the workplace.

regulations

• Unsubstantiated statements and/or

They cannot work at work and within

subject to, they are obliged to forward

gossip about individuals or institutions

the scope of work while under the

cannot be made.

influence of such substances.

understood.

that

the

company

is

it to the relevant unit manager.
• The identity of the complainants is

• Personal information is confidential and

kept confidential and not disclosed to

Political and Social Activity Policy:

be

than the authorities. The personnel’s

Company resources (such as vehicles,

• Any employee who makes good faith

changed, copied or destroyed. The

information is sent privately. It is

computers, e-mail) cannot be allocated

notice is not allowed to be threatened

necessary precautions are taken to

strictly prohibited for personnel to

to

activities.

or harm that employee in any way at

keep the information carefully, to keep

disclose this information to others

Donations cannot be made to political

work or outside. This type of behavior

it safe and not to reveal it. Changes to

or to pressure other employees to

parties, politicians or political candidates.

is interpreted as a violation of the code

the information are recorded together

disclose the information.

Demonstrations, propaganda and similar

of ethics and the necessary disciplinary

information

cannot

with its history.

• Employees

• Confidential files cannot be removed

leaving

the

company

due to their duties with confidential

politically

motivated

third parties.

activities are not allowed within the
boundaries of the workplace.

action is applied.
• It is a very important consideration that

from the institution. For confidential

information

information that needs to be removed

project regulations etc. they can’t take

Membership in any non-governmental

such as gossiping about the tipped off

from the institution, the approval of

out work like that.

organization representing the company

or trying to negatively affect his or her

• It is our priority to take the necessary

and participation in its activities can be

career. In this respect, confidentiality,

measures and make arrangements

realized within the knowledge of the

objectivity

for

company.

ethical rules in the reporting and

the responsible or senior management
of the information must be obtained.
• Passwords, user codes and similar
identifying

information

used

to

access company information are kept

and

confidentiality

documents

obligations

and

for

the Notifier is free of any intentions

those who leave work in the name of

compliance

with

investigation process is a critical issue.
Ethical

protecting company Privacy.

and

Code

of

Conduct

and

It is imperative that both the notified

Application Management:

persons and the persons managing

Occupational Health and Safety Policy:

Those who violate business ethics rules

the relevant process pay the utmost

Kuzu

Occupational

or company policies and procedures

discussed in public places such as

Health and safety for its employees at

will be subject to disciplinary sanctions

dining

work and at work and does the necessary

that may lead to their dismissal if

intentional notices are detected, they

work for it.

necessary. Disciplinary sanctions will also

are interpreted as a violation of the

apply to those who are aware of these

code of ethics.

confidential

and

not

disclosed

to

anyone other than authorized users.
• Confidential information cannot be
halls,

cafeterias,

elevators,

service cars and so on.
• Confidential
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the

• If employees find out or suspect a

cannot be disclosed to anyone other

• Company
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that

disadvantage our company in terms of

authorities and legislation.

As Kuzu Group, we
protect the privacy
and security of
the personal data
of our customers,
employees,
consumers and
others.

stated according to their degree of

information

is

clearly

Group

• Kuzu

organizes

Group

adopts

the

principle

attention to this matter.
• When

false

and/or

defamatory

پایداری

توزیع کارکنان

ارزش دادن به
کارمندان
تعداد کل کارمندان

در راستای اصل یادگیری
مادامالعمر ،کارکنان گروه
کوزو بیشترین اهمیت را برای
پیشرفت شغلی خود قائل
بوده و پابه پای جدیدترین
تغییرات و تحوالت ،پیش
میروند

از کارکنان گروه جهت ساخت و ساز های مربوط
به تاسیسات زیرساختی و تصفیه استخدام شده اند

گروه کوزو از همان زمان تأسیس ،یکی از پیشگامان حوزۀ
ساخت و ساز بوده و کارکنان دلیل اصلی این موفقیت
هستند .گروه کوزو ضمن ایجاد فرصت شغلی برای ده هزار
نفر ،اهمیت بسیاری برای مشارکت ّ
فعال ،شفافیت ،خالقیت
و تنوع به عنوان ارزشهای اساسی خود که منشور منابع
انسانی گروه را تشکیل میدهند ،قائل است.
هدف از سیاست منابع انسانی گروه ،استخدام مناسبترین
افراد در ساختار سازمانی شرکت ،ضمن فراهم آوردن
برنامههای آموزشی و تعلیمی و برنامههایی جهت کمک به
پیشرفت و برتری رقابتی آنان و همچنین ،پرورش یک فرهنگ
سازمانی مشترک است .گروه به واسطۀ شیوۀ کار منابع
انسانی خود ،تابع تمامی آییننامههای قانونی مربوطه ،اصول
اخالقی تجاری و راهبردهای شرکت است.
تعداد پرسنل گروه بسته به فصل و شرایط کارگاه ساختمانی
متفاوت است70 .درصد از نیروی کار گروه را کارگران یدی
( کارگران یقه آبی) و 30درصد آن را پرسنل علمی (یقه سفید)
تشکیل میدهند.
80درصد از کارکنان گروه کوزو در حوزۀ ساختمانی و امالک،
و 20درصد در حوزۀ تأسیسات زیرساختی و تصفیه مشغول
به کار هستند.
عدالت و بی طرفی
ً
گروه کوزو عملکرد کارکنان را به وسیلۀ یک سیستم کامال
عادالنه و بیطرف و براساس اهداف قابل اندازهگیری ارزیابی
میکند .آن دسته از فرایندهای مدیریت عملکرد کارکنان که
با موفقیت و بیطرفانه توسط گروه انجام شدهاند ،کمک
شایانی به افزایش میزان رضایت کارکنان و ایجاد محیطی
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٪۲۰

٪۸۰

متخصص (یقه سفید(

۱۰,۰۰۰+
گروه کوزو در رابطه با منابع انسانی
که باارزشترین دارایی گروه هستند؛
محیط کاری ،بر پایۀ اعتماد و احترام
متقابل برای تمامی کارکنان خود
فراهم کرده است که فرصت توسعه
و پیشرفت کاری هر چه بیشتر را به
آنان میدهد.

٪۳۰

٪۷۰

گروه کارگری (یقه آبی)

از کارکنان گروه جهت
ساخت و ساز رو بنا استخدام شده اند

پربار میکنند.
گروه کوزو ضمن اولویتدهی به کارکنان حاضر در گروه ،در
تالش برای جذب نیروی انسانی مورد نیاز است و در نتیجۀ
این امر ،فرصتهای شغلی مختلفی را به افراد ارائه میدهد.
بعد از اعمال جدیدترین روشهای ارزیابی بیطرفانۀ عملکرد،
شایسته ترین فرد از نظر مهارت و صالحیت در انجام کار،
جهت پر کردن موقعیت شغلی خالی انتخاب میشود.
گروه کوزو در رابطه با منابع انسانی که با ارزشترین دارایی
گروه هستند؛ محیط کاری بر پایۀ اعتماد و احترام متقابل برای
تمامی کارکنان خود فراهم کرده است؛ که فرصت توسعه و
پیشرفت کاری هر چه بیشتر را به آنان میدهد.
فرصت های تعلیمی
در راستای اصل یادگیری مادامالعمر ،کارکنان گروه کوزو
بیشترین اهمیت را برای پیشرفت شغلی خود قائل بوده و پابه
پای جدیدترین تغییرات و تحوالت پیش میروند .گروه کوزو
کارکنان خود را جهت رسیدن به اهداف تجاری و افزایش
دانش ،مهارت و شایستگی آنها حمایت میکند.
گروه ،با ایــجاد محیط کاری پویا زمینۀ نــوآوری و پیــشرفت
مداوم و در نتیجه موفقیت شغلی را برای کارکنان خود فراهم
میآورد .همچنین ،گروه جهت حمایت از پیشرفت کاری و
فردی کارکنان ،آموزشهای منظم برای آنها در نظر میگیرد.
تیم مدیریتی گروه کوزو همواره شعار «کارمندان بزرگترین
دارایی ما» را باور دارند .گروه در تالش است با فراهم آوردن
یک محیط کاری اجتماعی ،سالم و مدرن برای پرسنل،
کارفرمایی ممتاز برای آنان باشد.

SUSTAINABILITY

Employee Distribution

VALUING
EMPLOYEES

Regarding its human
resources as its most
precious asset, Kuzu
Group provides
all employees
with a working
environment based
on mutual trust and
respect that enables
them to develop and
improve themselves
professionally.

In line with the
principle of
lifelong learning,
Kuzu Group
employees
place utmost
importance on
their professional
development and
keep abreast of
the latest changes
and developments.

231

CORPORATE PROFILE 2020

70%

30%

Blue Collar

White Collar

80%

%20

10,000+

of the Group’s employees
are hired for Superstructure/
Construction Operations.

of the Group’s employees are
hired for Infrastructure and
Treatment/Construction.

Total Number
of Employees

Since its foundation, Kuzu Group
has been a leading brand of the
construction sector and seen its
employees as the reason behind
this success. Providing jobs to ten
thousands of people, Kuzu Group
places great importance on active
engagement, sharing, transparency,
creativity and diversity as the core
values that constitute its human
resources policy.
The Group’s Human Resources
Policy is aimed at hiring individuals
who will fit best into the Company’s
organizational structure; providing
training, education and development
programs to create competitive
advantage;
and
fostering
a
common organizational culture. The
Group complies with all relevant
legal regulations, business ethics
principles, corporate guidelines and
principles throughout its human
resources practices.
The Group’s number of personnel
varies according to worksite
conditions and season. Blue-collar
workers make up 70% of the
workforce while the remaining 30%
are white-collar personnel.

Some 80% of Kuzu Group’s
employees work in the constructionreal estate sector while 20% work in
infrastructure and treatment areas
in which the Group operates.
Fair and Objective
Kuzu
Group
evaluates
staff
performance
through
a
fair
and objective system based on
measurable goals, overall business
performance and corporate values.
The performance management
processes that are successfully
and objectively implemented by
the Group help increase employee
satisfaction and create a productive
workplace.
Kuzu Group gives priority to its
existing staff while meeting its
human resources needs; thus,
employees are offered diverse
career opportunities. After applying
the latest, objective performance
evaluation methods, the most
competent candidate in terms of
skills and competency is selected to
fill the vacant position.
Regarding its human resources
as its most precious asset, Kuzu
Group provides all employees

with a working environment based
on mutual trust and respect that
enables them to develop and
improve themselves professionally.
Training Opportunities
In line with the principle of lifelong
learning, Kuzu Group employees
place utmost importance on their
professional
development
and
keep abreast of the latest changes
and developments. Kuzu Group
supports its staff to help them
achieve their business goals and
advance their knowledge, skills and
competencies.
The Group recognizes professional
success to create a dynamic
working
environment
that
encourages
innovation
and
continuous improvement. It also
provides regular training to support
employees’
professional
and
personal development.
Kuzu Group’s management team
embraces the motto “Employees:
Our Greatest Asset.” The Group
is committed to being a preferred
employer by providing a social,
healthy and modern working
environment for its personnel.

پایداری

ایمنی و
سالمت
شغلی

گواهینامههای اعطا شده به گروه
کوزو ،مهر تأییدی بر رویکرد دقیق و
باریک بینانۀ گروه نسبت به محیط
زیست ،سالمت انسان و ایمنی
هستند .گروه به عنوان یکی از معدود
شرکتهای ساختمانی و تأسیسات
زیرساختی که تحت سیستم مدیریت
یکپارچه فعالیت میکنند ،شناخته
شده است.

برنامههای آموزش سالمت و
ایمنی جهت حصول اطمینان از
اینکه تمامی پرسنل مکلف به
حفظ سالمت و ایمنی خود و
دیگران هستند ،طراحی شدهاند.

گروه کوزو فعالیتهای خود را بر پایۀ قائل شدن بیشترین
میزان احترام برای مردم و زندگی انسانی انجام داده و
اطمینان حاصل میکند که تمام کارکنان ،پیمانکاران فرعی و
شرکای کاری تمرکز ویژهای بر ایمنی و سالمت شغلی داشته
باشند.
گروه ،منابع ّفنی ،مالی و انسانی الزم را جهت حفظ سالمت و
رفاه کارکنان خود و همچنین افراد سا کن در مناطق عملیاتی
گروه به کار میگیرد؛ و در نتیجه ،میزان خسارات را به حداقل
رسانده و توسعۀ مداوم را به عنوان یک هدف تجاری در
اولویت کار خود قرار میدهد.

تبعیت از قوانین و استاندارد ها
گروه کوزو یک فرهنگ سالمت و ایمنی در محیط کاری
ایجاد کرده و آن را میپروراند .در تصدیق عملیات گروه
کوزو در سطح جهانی ،گواهینامۀ کیفیت مدیریت ایزو ،9001
گواهینامۀ مدیریت محیط زیست ایزو  14001و گواهینامۀ
مدیریت ایمنی و سالمت شغلی  18001 OHSASبه این گروه
اعطا گردیدهاند.
گروه عملیات خود را مطابق با گواهینامۀ ،18001 OHSAS
استاندارد جهانی برای مدیریت ایمنی و سالمت شغلی
و همینطور کلیۀ قوانین و مقررات  OHSانجام میدهد.

همچنین ،گروه کوزو از استانداردهای تعیین شده توسط
سازمانهایی که در آنها عضویت دارد ،پیروی میکند.
گواهینامههای اعطا شده به گروه کوزو ،مهر تأییدی بر
رویکرد دقیق و باریکبینانۀ گروه نسبت به محیط زیست،
سالمت انسان و ایمنی هستند .گروه به عنوان یکی از معدود
شرکتهای ساختمانی و تأسیسات زیرساختی که تحت
سیستم مدیریت یکپارچه فعالیت میکنند ،شناخته شده
است.
رویکرد مدیریت پیشگیرانه
گروه کوزو همواره به دنبال توسعه و پیشرفت بوده و در
این راستا ،رویکردی پیشگیرانه نسبت به سالمت و ایمنی
شغلی اتخاذ کرده است .گروه ،ریسکها و خطرات موجود
را پیشاپیش شناسایی کرده و اقدامات پیشگیرانه را جهت
فراهم کردن محیط کاری شاد ،سالم و ایمن برای کارکنان خود
انجام میدهد.
در صورت بروز هرگونه حادثۀ ناشی از کار ،گروه کوزو از انجام
تحقیقات و رسیدگیهای الزم در اسرع وقت و براساس
قوانین و مقررات اطمینان حاصل میکند .به دنبال بررسی
دقیق و جزئی علت حادثه ،گروه ،سیستمهای مدیریت
خطرات را بهبود بخشیده و در صورت لزوم روش کار با
پیمانکاران فرعی را تغییر داده و همچنین مواد به کارگیری
شده را جایگزین کرده؛ و در کل ،در فرایند کاری تغییرات
اساسی اعمال میکند.

گواهینامه  ISO 9001به تاریخ  ( ISO 9001:2015سال )1395

در تصدیق عملیات گروه کوزو در

گواهینامه شماره  18 )10.10.2021( K- QM-4703مهر 1400

سطح جهانی ،گواهینامۀ کیفیت

گواهینامه شماره  10 )01.11.2021( K- QM-4711آبان 1400

مدیریت ایزو  ،9001گواهینامۀ
مدیریت محیط زیست ایزو 14001

گواهینامه  ISO 14001به تاریخ  ( ISO 9001:2015سال )1395

و گواهینامۀ مدیریت ایمنی و

گواهینامه شماره  18 )10.10.2021( K- EM-2029مهر 1400

سالمت شغلی  18001 OHSASبه

گواهینامه شماره  10 )01.11.2021( K- EM-2030آبان 1400

این گروه اعطا گردیدهاند.

گواهینامه  OHSAS 18001به تاریخ  ( ISO 18001:2007سال )1386
گواهینامه شماره  14 )05.08.2022( K- OH-1994مرداد 1401
گواهینماه شماره  28 )17.02.2022( K- OH-1779بهمن 1400
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برنامههای آموزش سالمت و ایمنی جهت حصول اطمینان
ّ
از اینکه تمامی پرسنل مکلف به حفظ سالمت و ایمنی
خود و دیگران هستند ،طراحی شدهاند .بنابراین ،گروه
کوزو برنامههای آموزش سالمت و ایمنی شغل را نه تنها
برای کارکنان خود ،بلکه برای تأمین کنندگان ،کارآموزان،
بازدیدکنندگان و کارکنان پیمانکاران اصلی و فرعی فراهم
میکند .با چنین دانشی از سالمت و ایمنی شغلی ،کارکنان
در ایجاد محیط کاری هر چه سالمتر با گروه مشارکت
میکنند.

SUSTAINABILITY

OCCUPATIONAL
HEALTH AND
SAFETY

The certifications
granted to Kuzu
Group confirm its
meticulous approach
to the environment,
human health and
safety. The Group
stands out as one of
the few construction
and infrastructure
companies that
operate under
an integrated
management system.

Predicating its operations on the
principle of demonstrating utmost
respect for people and human life, Kuzu
Group makes sure that all employees,
subcontractors and solution partners
place a special focus on occupational
health and safety.
The Group employs the necessary
technical, financial and human resources
to protect the health and welfare of its
employees and the communities living
in the Group’s areas of operation while
minimizing loss and adopts continuous
development as a prioritized business
objective.

The Group conducts its operations in
accordance with OHSAS 18001, the
international standard for Occupational
Health and Safety Management, as
well as all applicable OHS laws and
regulations. Kuzu Group also adheres
to the standards set forth by the
organizations of which it is a member.
The certifications granted to Kuzu
Group confirm its meticulous approach
to the environment, human health and
safety. The Group stands out as one of
the few construction and infrastructure
companies that operate under an
integrated management system.

Compliance with laws and standards
Kuzu Group creates and fosters a culture
of workplace health and safety. In
recognition of its world class operations,
Kuzu Group has been granted ISO
9001 Quality Management, ISO 14001
Environmental Management and OHSAS
18001 Occupational Health and Safety
Management certifications.

Proactive management approach
Pursuing continuous development, Kuzu
Group adopts a proactive approach
to occupational health and safety.
The Group identifies risks in advance
and implements preventive measures
to provide a happy, healthy and safe
workplace for its employees.
In the event of a work related

ISO 9001 Certification Date ISO 9001:2015

Occupational
health and safety
training programs
are designed to
make sure that
all personnel take
responsibility for
their own health
and safety as well
as that of others.

Certificate No. K-QM-4703 (10.10.2021)
Certificate No. K-QM-4711 (01.11.2021)

ISO 14001 Certification Date ISO 9001:2015
Certificate No. K-EM-2029 (10.10.2021)
Certificate No. K-EM-2030 (01.11.2021)

OHSAS 18001 Certification Date ISO 18001:2007
Certificate No. K-OH-1994 (05.08.2022)
Certificate No. K-OH-1779 (17.02.2022)
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accident, Kuzu Group ensures that all
investigations and audits are performed
in the most rapid manner, in line with the
applicable laws, rules and regulations.
As a result of the detailed analysis into
the causes of accidents, the Group
improves risk management systems, and
whenever deemed necessary, revamps
procedures, switches subcontractors,
modifies material use as well as overhauls
entire business processes.
Occupational health and safety training
programs are designed to make sure
that all personnel take responsibility for
their own health and safety as well as
that of others. Therefore, Kuzu Group
provides occupational health and safety
training not only to its employees,
but also to suppliers, interns, visitors,
and the staff of its contractors and
subcontractors. With this knowledge
and awareness of occupational health
and safety, employees contribute to
building a safer work environment.

In recognition of
its world class
operations, Kuzu
Group has been
granted ISO
9001 Quality
Management, ISO
14001 Environmental
Management and
OHSAS 18001
Occupational
Health and Safety
Management
certifications.

پایداری

سیاست زیست
محیطی

ضمن ساخت واحدهای مسکونی
راحت و مجلل ،گروه کوزو
ساختمانهای کم مصرف و سازگار با
محیط زیست میسازد .هدف گروه،
اطمینان حاصل کردن از استفادۀ
بهینه منابع طبیعی از طریق سازههای
ا کولوژیکی تولید شده از مواد
بازیافتی است.

گروه کوزو محل ساخت
پروژههای خود را بیشتر
به فضای سبز و پارکها،
مسیرهای پیادهروی و
آبشارها اختصاص داده تا
فرصت لذت بردن از تمامی
قسمتهای شهر را به سا کنان
بدهد.
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گروه کوزو ضمن تلفیق محیط طبیعی و تکنولوژی به وسیلۀ
دیدگاه نوآورانه و رویکرد توسعۀ شهری سازگار با محیط زیست
خود ،با آ گاهی کامل از مسئولیت بزرگی که در حفظ تعادل
بین انسان و طبیعت دارد ،به فعالیت میپردازد.
رویکرد توسعه پایدار
گروه کوزو ضمن آ گاهی کامل از توسعۀ پایدار خود ،تمام
تالش خود را جهت حفاظت از محیط زیست در تمامی
فرایندهای کاری خود به کار میبرد .گروه ،پروژههای خود را
به نحوی انجام میدهد که ضمن حفظ اعتدال در طبیعت
و ثروتهای طبیعی ،استانداردهای زندگی جوامع محلی را
نیز باال برد.
گروه کوزو با در نظر گرفتن نیازهای کنونی و نیازهای آینده،
حفظ محیط زیست و توسعۀ پایدار را به هنگام انتخاب محل
ساخت پروژه ،انتخاب مصالح ساختمانی ،طراحی پروژه و
نوآوریها ،در اولویت کار خود قرار داده است.
هدف گروه از این موارد کاهش دادن اثر زیست محیطی
در طول ساخت و ساز است .در پایان الزم به ذکر است که
تک تک بخشهای گروه کوزو تمامی اقدامات الزم را انجام
میدهند تا تأثیرات منفی احتمالی عملیات بر محیط زیست
را به کمترین میزان خود رسانده ،منابع طبیعی را کارآمدترین
نحو ممکن به کار گرفته و هرگونه ضرر به محیط زیست را به
حداقل برسانند.
اولین دریافت کننده گواهی  LEED GOLDدر آنکارا
کوزو افکت یک پروژۀ توسعۀ معتبر متشکل از واحدهای
مسکونی ،دفاتر ،یک مرکز تجاری و یک مرکز خرید ،رویکرد
گروه در حفظ محیط زیست را به خوبی نشان میدهد .گروه
برای اطمینان از بهرهوری آب و انرژی در تمامی مراحل پروژه
از خدمات مشاورۀ تخصصی استفاده نمود .این پروژه موفق
به دریافت گواهینامۀ  USGBCNCGOLDدر نتیجۀ برتری
آن در این زمینهها شد.
پس از تکمیل شدن ،این پروژه اولین ساختمان چند منظورۀ
دارای گواهینامۀ  LEED GOLDدر آنکارا خواهد بود.
گواهینامۀ  LEED GOLDبرترین گواهی مربوط به
ساختمانهای سازگار با محیط زیست در ترکیه و خارج از
کشور است .زمینهای پایدار ،بهرهوری آب ،کیفیت فضای
داخلی ،نوآوری ،طراحی و ترابری از معیارهای کلیدی گواهی
 LEED GOLDاست.
حدود  19.000متر مربع فضای سبز در پروژۀ کوزو افکت
وجود دارد .در این پروژه بیشتر درختهای واقع در ناحیۀ
حفظ شده ،از تراسها به عنوان فضای سبز استفاده شده
و محل ساخت و ساز ،با توجه به محل درختان طرحریزی
شده است.

سیپرل آتا کوی ،تنها پروژۀ پریمیوم مشرف به دریا با مصالح
سازگار با محیط زیست ،که مطابق با مفهوم «ساختمان
سبز» هستند ،در دست ساخت قرار دارد .در این پروژه از
سیستمهای کنترل و روشنایی کم مصرف استفاده میشود.
نورگیرها در محلهای مشترک نصب میشوند ،تا میزان
استفاده از نور طبیعی به حدا کثر برسد .عالوه بر منظرههای
به وسعت  33.000متر مربع و حوضچههای  6.158متر
مربعی طراحی بیرونی موجدار باعث میشود هوای تازه دریا
به قسمتهای داخلی آتا کوی رسیده و فضای سبز نیز در
قالب تراسها به صورت باغ در مقابل هر کدام از واحدهای
مسکونی گسترش یافته باشد.
هر خانه ،تراس مخصوص به خود را دارد که با چمن طبیعی
پوشیده شده و در نتیجه فضای سبز بیشتری را به این پروژه
میبخشد.
در جهان امروز ،مشکالتی از قبیل آلودگی محیطی ،استفادۀ
غیر مسئوالنه از منابع طبیعی و گرمایش زمین زندگی در این
ّ
سیاره را تهدید میکنند .به عنوان یکی از مهرههای برتر در

صنعت ملک و امالک ،گروه کوزو پروژههای خود را مطابق
با ساختمانسازی سبز ا کولوژیک گسترش میدهد .ضمن
ساخت واحدهای مسکونی راحت و مجلل ،گروه کوزو
ساختمانهای کم مصرف و سازگار با محیط زیست میسازد.
هدف گروه ،اطمینان حاصل کردن از استفادۀ بهینۀ منابع
طبیعی از طریق سازههای ا کولوژیکی تولید شده از مواد
بازیافتی است .مصالح به کار گرفته شده قابل بازیافت و
سازگار با محیط زیست بوده و در طول ساخت و ساز آسیبی
به محیط زیست وارد نمیشود .گروه کوزو در تمامی پروژههای
خود از منابع طبیعی محدود ،به بهترین و کارآمدترین نحو
ممکن استفاده میکند.
70درصد از زمینها به فضای سبز اختصاص یافتهاند
گروه کوزو از ابتدای کار خود پایبند به حفظ محیط زیست
بوده است .گروه ،محل ساخت پروژههای خود را بیشتر
به فضای سبز و پارکها ،مسیرهای پیادهروی و آبشارها
اختصاص داده تا فرصت لذت بردن از تمامی قسمتهای
شهر را به سا کنان بدهد.
مطابقت با استاندارد های بین المللی
گروه کوزو در  201تصفیه خانۀ فاضالب خود در بورسا
ً
جمعا  1.000.000مــتر مکع ــب آب و فاضــالب متشــکل از
 530.240متر مکعب آب آشامیدنی و  443.060متر مکعب
فاضالب و  400تن لجن را در روز تصفیه میکند .بدین
ترتیب گروه ،تمام تالش خود را به کار برده و نقش مهمی را در
کاهش آلودگی بورسا که روز به روز در حال افزایش بود ،ایفا
میکند .گروه کوزو روزانه در مجموع  4.000.000متر مکعب آب

را تصفیه نموده و به  15.000.000نفر خدمترسانی میکند.
اثربخشی سیاستهای محیطی گروه کوزو با دریافت
گواهینامۀ سیستم مدیریت محیط زیست TS-EN-ISO
 14001از جانب ( TSEمؤسسۀ استانداردهای ترکیه) در سال
 )1383( 2004تأیید گردید.
گروه کوزو در تالش است تا در تمامی پروژههای خود ،از
محیط زیست محافظت کرده و این پروژهها را به نحوی اجرا
میکند که ضمن حفظ تعادل در طبیعت و منابع طبیعی،
استانداردهای زندگی جوامع محلی را بهبود بخشیده و باال
ببرد.

SUSTAINABILITY

ENVIRONMENTAL
POLICY

While producing
comfortable and
luxurious housing
units, Kuzu Group also
constructs eco-friendly
and energy-efficient
buildings. The Group’s
aim is to ensure the
most efficient use
of natural resources
through nonhazardous ecological
structures made of
recycled materials.

Kuzu Group
allocated most
of its project
areas to green
space and built
parks, hiking trails
and waterfalls
that provide
residents with
the opportunity
to enjoy both the
green and the blue
at the heart of the
city.
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Reconciling the natural environment
and technology with its innovative
perspective and continuously improving
its eco-friendly urban development
approach, Kuzu Group operates with the
full awareness of its huge responsibility
in preserving the balance between
human and nature.
Sustainability Approach
Fully aware of sustainability, Kuzu Group
strives to protect the environment in
all its business processes. The Group
executes its projects in a way that
improves the living standards of local
communities while protecting the
balance of the nature and the natural
riches.
Considering both present and future
needs, Kuzu Group gives top priority
to
environmental
protection
and
sustainability in all its projects – when
determining the site location, selecting
the construction materials, deciding on
the construction technique, planning the
project design and innovations. The aim
is to reduce the environmental impact
during construction.
The aim is to reduce the environmental
impact during construction. To this
end, all Kuzu Group companies take
all measures necessary to minimize
the possible negative impact of their
operations on environment, utilize
natural resources in the most efficient
manner and minimize any harm to the
environment.
The first LEED GOLD Certification
in Ankara
Kuzu Effect – a prestigious development
project consisting of residential units,
offices, a business center and a shopping
center – represents the Group’s
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approach to environmental protection.
A specialized consultancy service was
received to ensure the energy and water
efficiency of the project at every stage:
The project has been granted USGBC
NC GOLD certification in recognition of
its excellence in these areas. After the
completion of the project, it will be the
first mixed-use building with a LEED
GOLD Target in Ankara.
LEED Certification is the most preferred
Environmentally-Friendly
Building
Certificate in Turkey and abroad.
Sustainable terrains, water efficiency,
interior space quality, innovation, layout
and transport are just some of the key
criteria for LEED GOLD certification.
There is approximately 19.000 m2 of
green space in Kuzu Effect project. At
Kuzu Effect, most of the existing trees
on the tract are preserved, terraces
are utilized as green space, and the
construction site is planned according
to the location of the trees.
The only Premium project on seafront,
SeaPearl Ataköy is being built with
eco-friendly materials that conform
to the “green building” concept.
Energy-efficient lighting and control
systems are used throughout the
project. Skylights are installed in
common areas to maximize the use of
natural light. In addition to 33,000 m2
landscape and 6,158 m2 ponds, the
undulating exterior design allows fresh
sea air to flow into the inner parts
of Ataköy and green is dispersed
throughout the project with terrace
gardens at the front of each housing
unit along with the pond area. Each
apartment has its own terrace garden
covered with natural grass, providing
more green space across the entire
development.

In
today’s
world,
environmental
pollution, irresponsible use of natural
resources, and global warming threaten
life on earth. As a leading player in
the real estate industry, Kuzu Group
develops its projects in accordance
with the ecological, green building
concept. Along with comfortable and
luxury housing production, the Group
builds eco-friendly buildings that
minimize energy consumption. While
the materials are recyclable, ecological
structures not harming the environment
are produced during construction. In all
its projects, Kuzu Group strives to utilize
limited natural resources in the most
efficient manner.
70% of Land Allocated to Green
Space
Kuzu Group has been committed to
environmental protection since its
inception. The Group allocated most of
its project areas to green space and built
parks, hiking trails and waterfalls that
provide residents the opportunity to
enjoy both the green and the blue at the
heart of the city.
Conforming to International
Standards
Meanwhile, in its 201 wastewater
treatment plants in Bursa, Kuzu Group
treats 1,000,000 m3 in total with
530,240 m3 drinking water, 443,060
m3 wastewater and eliminates 400 tons
of treatment sludge each day. As such,
the Group does its utmost and plays
an important role in reducing the rising
pollution in Bursa and Kuzu Group treats
4 million m3 water and provides service
to 15 million people daily.
The effectiveness of Kuzu Group’s
environmental policies was confirmed
when it received TS-EN-ISO 14001
Environmental Management System

certification from TSE (Turkish Standards
Institution) in 2004. The Group strives
to protect the environment in all its
business processes and executes its
projects in a way that improves the living
standards of local communities while
protecting the balance of the nature and
the natural riches.

www.kuzugrup.com

236

