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Dear Friends,

We have reached the end of another year. We are bidding farewell to 2010
and welcoming 2011. Many events happened preoccupying the global
agenda in the year 2010 we have left behind. But, when we think in a trice
of what has happened unfortunately natural disaster and accidents which
we wish would never happen again are on top of the list. Death toll was
about 100,000 after the earthquake - we, too, are not unfamiliar with - that
took place in Haiti and millions of people were left homeless.  One of the
other major tragic events was undoubtedly the floods disaster occurring
in Pakistan. Another is gas and cloud of dust emitted from the volcano in
Island, leaving Europe thick with smoke. It was one of the natural disasters
which is readily remembered although it brought about no death, but a
few cancelled flights and pecuniary damage in Europe. Perhaps, it is not
a natural disaster, but the continuation for three months of the oil leakage
in the oil pipe line in the Mexican Gulf had effects deeper than many natural
disasters and thus was one of the greatest environmental disasters in the
world history. This time the danger was not a natural disaster, but was
man-made, leaving heavy damages with effects to continue for a long
term. I hope our planet will never experience this type of disasters again.

Yet another readily remembered tragic event in the year 2010 was that the
miners who were gotten up alive after months from a mine cave-in that
took place at 700 meters below the ground in Chili both became the heroes
of, and successfully promoted, their country. Also they greatly succeeded
to boost their public awareness in their countries.

Undoubtedly there were terrific developments in technology in the year
2010. Iphone madness, facebook, and later-introduced twitter consolidated
their fame all over the world well as well as increasing their popularity in
Turkey also. Above all, the Internet now becoming a cross border
communications tool not only become a major issue in the IT sector, but
also succeed to change the things in the political agenda. Owing to the
Wikileaks documents suddenly spread over the Internet environment, we
witnessed a non official leakage operation whereby some confidential
policies were disclosed covering many countries from the USA to Afghanistan,
from Irak to Russia, Iran and many European countries.

In 2010 the world came to know “Vuvuzela”, a local African instrument
blown during matches rather than the matches played during the Africa
Football World Cup and perhaps the champion country. Many football
viewers like me as a good football viewer watched the match in the mute
mode not to hear this noisy instrument. This also helped the cup to be
readily remembered.

The other event etched in memories and of course making us proud was
that the Turkish basketball team of played against the US national team,
called the dream team, following the success of rising up to the final in the
World Basketball Championship organized in Turkey. Although we lost in
the final match and get the 2nd rank, this result has made me, a former
basketball player, very happy as regards the level of evolution of our
basketball.

It was included among most-frequently discussed subjects in the world
that the effects of the crisis that impacted the world of business continue
in the year 2010 as well, and that it increased its effects in the European
countries such as Ireland, Greece, Portugal, and Spain, making debatable
the future of the European Union, which was founded so as to be stronger
in economic terms. As you may understand, the desired ending in the year
2010 of the economic crisis was prolonged to be a desire for 2011. I think
that working accordingly for a sustainable future and to set new targets is
the greatest duty falling on individuals, businesses and countries, because
new targets may be just a new start for new excitements and hopes.

Dear Friends;

As I noted above, I think that values tying us together play an important
part in success, peace and happiness despite events taking place over
years to worry us about future. Why success and happiness? It is because
not everybody who is successful may be happy. What is important is that
we should have both. As Brown said it, “Success is to get what you want
while happiness is to love what you have.” On this occasion, I wish 2011
will bring success, happiness and most importantly plenty of health to all
of us.

Kind regards,
Kenan Arac›

De¤erli Dostlar,

Bir y›l›n daha sonuna geldik.2010'u u¤urluyor, 2011’e hofl geldin diyoruz.
Geride b›rakt›¤›m›z 2010 y›l›nda dünya gündemini meflgul eden bir çok
olay oldu ama bir ç›rp›da ne oldu¤unu düflündü¤ümüzde ilk s›raya
maalesef bir daha yaflanmamas›n› arzulad›¤›m›z do¤al afet ve kazalar
oturdu. Haiti'de yaflanan ve bizim de yabanc› olmad›¤›m›z deprem
sonras› 100.000 e yak›n can kayb› meydana geldi ve milyonlarca insan
evsiz kald›. Di¤er trajik olaylar›n bafl›nda hiç kuflkusuz Pakistan'da
meydana gelen sel felaketi geliyor. Bir di¤eri ise ‹zlanda'daki yanarda¤dan
ç›kan gaz ve toz bulutuyla Avrupa'n›n duman alt› olmas› idi. Avrupa'da
iptal edilen bir kaç uçuflun ve maddi hasar›n d›fl›nda can kayb›na
sebebiyet vermeyen ama ak›llarda kalan do¤al afetlerden biriydi. Belki
do¤al afet de¤il ama etkisi bir çok do¤al afetten daha derin olan ve
dünya tarihinde meydana gelen en büyük çevre felaketlerinden biri olan
Meksika körfezi petrol boru hatt›nda meydana gelen petrol s›z›nt›s›n›n
üç ay devam etmesiydi. Bu kez tehlike do¤al afet de¤il insan yap›m›yd›
ve etkisi uzun süre devam edecek a¤›r hasarlar b›rakacakt›. Umar›m
dünyam›z bu tür felaketleri bir daha yaflamaz.

2010 y›l›n›n ak›lda kalan trajik olaylar›ndan di¤er biri ise fiili'de yerin 700
metre alt›nda yaflanan maden göçü¤ünden aylar sonra sa¤ ç›kar›lan
madenciler hem ülkenin kahraman› oldular hem de ülkenin tan›t›m›n›
baflar›yla gerçeklefltirdiler. Ayr›ca bu sayede ülkelerinde tan›n›n›rl›klar›n›
bir hayli artt›rmay› baflard›lar.

Kuflkusuz 2010 y›l›nda teknolojide korkunç geliflmeler yafland›. Iphone
ç›lg›nl›¤›, facebook ve sonradan aram›za kat›lan twitter tüm dünyada
iyiden iyiye flöhretini sa¤lamlaflt›rd›¤› gibi Türkiye'de de popülaritesini
artt›rd›. Hele internetin art›k s›n›r tan›mayan iletiflim arac› olmas› sadece
biliflim sektörünün gündemine oturmad›, siyasi gündemde de tafllar›
yerinden oynatmay› baflard›. Bir anda internet ortam›nda yay›lan Wikileaks
belgeleri sayesinde Amerika'n›n Afganistan'dan Irak'a, Rusya'dan ‹ran'a
kadar bir çok Avrupa ülkesini de içine alan bir tak›m gizli politikalar›n
deflifre edildi¤i gayriresmi bir s›zd›rma operasyonuna flahit olduk.

2010'da Dünya, Afrika Futbol Dünya Kupas›nda oynanan maçlar ve
belki flampiyon olan ülkeden ziyade Afrika'n›n yerel çalg›s› olan ve
müsabakalar esnas›nda üflenen “Vuvuzela” ile tan›flt›. Benim gibi iyi bir
futbol izleyicisi olan bir çok futbol seyircisinin ço¤u maç› bu gürültülü
çalg›y› duymamak için sessiz izledi. Bu da kupan›n ak›llarda kalmas›n›
sa¤lad›.

Di¤er haf›zalara kaz›nan ve elbette bizi gururland›ran olay Türkiye'de
düzenlenen Dünya Basketbol fiampiyonas›nda Türkiye Basketbol
tak›m›n›n finale kadar yükselme baflar›s› göstererek rüya tak›m olarak
tabir edilen ABD milli tak›m›na karfl› oynamas›yd›. Her ne kadar final
maç›nda kaybedip ikincili¤i kazansak da bu sonuç eski bir basketbol
oyuncusu olan beni, basketbolumuzun geldi¤i nokta aç›s›ndan çok
mutlu etmifltir.

2010 y›l›nda da ifl dünyas›n› etkileyen krizin etkilerinin devam etmesi ve
‹rlanda, Yunanistan, Portekiz, ‹spanya gibi Avrupa ülkelerinde etkisini
artt›rmas›, bu geliflmelere paralel ekonomik anlamda daha güçlü olma
ad›na kurulan Avrupa toplulu¤unun gelece¤inin tart›fl›l›r hale gelmesi
dünyada en çok konuflulan konular aras›nda yerini ald›. Anlayaca¤›m›z
2010 y›l›nda bitmesi arzulanan ekonomik krizin 2011 y›l›nda bitmesi
arzulan›r hale geldi. Sürdürülebilir gelecek için bu do¤rultuda çal›flmak
ve yeni hedefler koymak bireylerin iflletmelerin ve ülkelerin üzerine düflen
en büyük görev diye düflünüyorum. Çünkü yeni hedefler, yeni heyecan
ve umutlar için adeta yeni bir bafllang›ç olabilir.

De¤erli Dostlar;

Yukar›da bahsetti¤im gibi y›llar içerisinde ileriye yönelik bizleri tedirgin
edecek olaylar yafland›¤› gibi bizleri birbirimize ba¤layan de¤erlerin
baflar›da, huzurda ve mutlulukta önemli pay› oldu¤unu düflünüyorum.
Neden baflar› ve mutluluk? Çünkü baflar›l› her insan mutlu olmayabilir.
Önemli olan her ikisine de sahip olabilmemizdir. Brown'un dedi¤i gibi
“Baflar›, istedi¤ini elde etmektir. Mutluluk ise elde etti¤ini sevmektir.”
Bende bu vesile ile 2011 y›l›n›n hepimize baflar›, mutluluk ve en önemlisi
bol sa¤l›k getirmesini dilerim.

Sayg›lar›mla,
Kenan Arac›
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Yurtd›fl› Fuarlar / International Exhibition

Iraq Construction Expo
Irak Inflaat Fuar› ve Konferans›

ERBIL BUILDING
Erbil Uluslararas› Yap› ‹nflaat, Belediye Ekipmanlar›,
Teknolojileri, Makine, Do¤altafl & Seramik Fuar›

03.03.2011 - 06.03.2011 IRAK - Erbil

Windows, Doors & Profiles
Pencere, Kap› ve Profil Fuar› 25.01.2011 - 28.01.2011 UKRAYNA- Kiev

Bau 2011
Yap› ve ‹nflaat Fuar›

Panel House and Flat
‹nflaat Fuar› 17.02.2011 - 20.02.2011 ÇEK CUMHUR‹YET‹- Prag

17.01.2011 - 22.01.2011 ALMANYA- Münih

02.02.2011 - 05.02.2011 IRAK- Bagdat

Yurtiçi Fuarlar / Domestic Exhibitions
Avrasya Emlak
Avrasya Emlak Yat›r›m Fuar›

Adana ‹nflaat
5.Yap› Malzemeleri, ‹nflaat Teknolojileri, ‹fl ve ‹nflaat
Makineleri Fuar›

17.02.2011 - 20.02.2011 TÜRK‹YE- Adana

Yap›da Yeni Ürünler
Yap›da Yeni Ürünler Fuar› 03.03.2011 - 06.03.2011 TÜRK‹YE - ‹stanbul

16.02.2011 - 20.02.2011 TÜRK‹YE - ‹stanbul

‹stanbul Pencere
12.Uluslararas› Pencere ve Panjur Sistemleri, Profil,
Üretim Teknolojileri ve Makineleri, Aksesuar, Ham
Madde ve Tamamlay›c› Ürünler Fuar›

10.03.2011 - 13.03.2011 TÜRK‹YE - ‹stanbul

Konya Yap›
8.Yap› Malzemeleri, Yap› Teknolojileri ve
Dekorasyon Fuar›

07.04.2011 - 10.04.2011 TÜRK‹YE - Konya

5.Proje Fuar›
Proje Mimarl›k Dekorasyon, ‹nflaat Sektör Fuar› 07.04.2011 - 10.04.2011 TÜRK‹YE - ‹stanbul

Yap›decoor
5.Yap›decoor Ankara Fuar› 07.04.2011 - 10.04.2011 TÜRK‹YE - Ankara

Yap› ‹stanbul 2011
34.Uluslararas› Yap› Fuar› ‹stanbul 2011 27.04.2011 - 01.05.2011 TÜRK‹YE - ‹stanbul

2011 Yurtiçi ve Yurtd›fl› Fuarlar›
Domestic and International Fairs in 2011
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Alüminyum Essen 2010, Almanya / 14 - 16 Eylül 2010

Expo Turkey In Syria, Suriye - fiam / 08 - 11 Aral›k 2010

Marex 2010, Mu¤la / 24 - 27 Mart 2010



ACI KAYBIMIZ

Sn. Eyüp Güngör ve Sn. Tu¤rul Güngör'ün beklenmedik ac›

kay›plar› tüm alüminyum camias›n› derin bir kedere sevk etmifltir.

Ülkemizin dört bir taraf›ndan camiam›za mensup meslektafllar›m›z

son görevlerini ifa etmek üzere cenazeye icabet etmifl ve

baflsa¤l›¤› dileklerini gerek Güngör Ailesi gerekse di¤er

meslektafllar› ile paylaflm›flt›r.

ÇUHADARO⁄LU Metal Sanayi ve Pazarlama A.fi. olarak yirmi

y›la yak›n uzun soluklu bir iflbirli¤i sonucu ayn› ailenin mensubu

gibi hissetti¤imiz sayg›de¤er ifl ortaklar›m›za Allah'tan rahmet,

tüm camiam›za ve Güngör ailesine baflsa¤l›¤› diliyoruz.
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Project-Specific Solutions From
INTERAX

Our works continue to meet architectural requests in the
projects under construction with the INTERAX Door and
Accessory Systems. INTERAX, a ÇUHADARO⁄LU brand,
continues to offer customized solutions to requests received
on a project-by-project basis from its customers. Generally
the project-specific solution, design and production as the
maximum level of customer-oriented work are carried out
by expert INTERAX teams as a result of intensive R&D and
the production efforts being made to meet nonstandard
requirements of projects.

INTERAX Kap› ve Aksesuar Sistemleri ile yap›lmakta olan
projelerde mimari talepleri karfl›lamak üzere çal›flmalar›m›z
devam etmektedir. Bir ÇUHADARO⁄LU Markas› olan
INTERAX; müflterilerinden gelen proje baz›nda taleplere
özgü çözümler sunuyor. Genel anlamda projelerin standart
d›fl› ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere yo¤un ARGE ve üretim
çal›flmalar› yap›lmas› sonucu müflteri odakl› yaklafl›m›n en
üst seviyesi olan; projeye özgü çözüm, tasar›m ve üretim,
konusunda uzman INTERAX ekiplerince
gerçeklefltirilmektedir.

ATV Bina Projesi

ATV Yönetim Binas› projesinde tasar›m firmas›ndan 3,5 mt
yüksekli¤inde otomatik kayar kap› talebi gelmifltir. Ayn›
zamanda özel güvenlik birimleri olan yap›da güvenlik
yönünden de isteklerin karfl›lanmas› gerekmekteydi.
Yap›n›n konum itibar› ile çok fazla rüzgar almas› kap›n›n
çal›flmas› esnas›nda gelen rüzgar›n bu yükseklikteki
kanatlara çarpmas› ile hareketli kanatlarda sehim oluflmas›na
ve genel tabiri ile kanatlar›n birbirlerine asimetrik
yaklaflmas›na sebep olmakta, hatta kap› kanatlar› kap›
kapand›¤›nda birbirlerinden ayr›lma e¤ilimi göstermekteydi.
Müflterinin pazarda yer alan paket ürünlerle çözüm
bulamad›¤› bu konuda INTERAX uzmanlar›nca flantiyede
yap›lan inceleme neticesinde otomatik kap› kanatlar›n›n
pazarda yayg›n olarak kullan›lan ince kap› profilleri ile
yap›lmas› durumunda kap›n›n yüksekli¤i nedeniyle orta
noktas›ndan bükülmeye bafllayaca¤› tespit edilmifltir. Söz
konusu rüzgar yükünün olumsuz sonuçlar› nedeniyle
kanatlar›n ÇUHADARO⁄LU ürünlerinden EC 50 profili ile
yap›lmas›na karar verilmifltir. Bu sayede gelen rüzgara
direnci artt›r›lm›fl bir do¤rama- cam kombinasyonu
oluflturulmufltur.
Kanatlar›n kapal› pozisyondayken aç›lmas›na sebep olan
rüzgar direncine karfl› INTERAX mekanizmalar›n›n kanatlar›n

kapal› konumda 40 Kg.l›k bir güç ile birbirine sürekli itme
kuvveti uygulamas› özelli¤inden yararlan›lm›flt›r. Yine
INTERAX mekanizman›n benzersiz teknik özellikleri
kullan›larak artan kanat ve cam ebatlar› ile çerçeve a¤›rl›¤›
alt›nda mekanizman›n çal›flmas›n› sorunsuz olarak
sürdürülebilece¤i testlerle denenmifl ve iflverene gerekli
garanti sunulmufltur.
Yüksek güvenlik talebi sonucu dijital program aparat› ile
gece modunda belirli bir saatten sonra otomatik kilitleme
ve belirli bir taraftan radar kontrolü sa¤lanm›flt›r. Ayr›ca
motordan kilitleme yap›larak d›flar›dan kilit tak›lmadan
kap›n›n güvenli¤inin sadece birkaç tufla dokunarak kontrolü
sa¤lanm›flt›r.

Swis Hotel the Bosphorus
Projesi

Cephe yenileme çal›flmalar› ÇUHADARO⁄LU taraf›ndan
yürütülen Swiss Hotel the Bosphorus Hotel projesinde
INTERAX ürünleri kullan›lm›flt›r. Yap›lan görüflmeler
neticesinde otelin yang›n ve panik güvenlik senaryolar›na
yönelik çal›flmalardan sonra INTERAX Anti Panik Kap›lar›n›n
kullan›lmas› uygun görülmüfltür.

Kap›lar ola¤an iflletme an›nda standart bir otomatik kayar
kap› gibi hareket etmekte, ancak kullan›ld›¤› mekanda
bulunan insanlar›n kolay tahliye edilebilmesi için
oluflabilecek bir panik an›nda anti panik kap› olarak
kullan›labilmektedir. INTERAX Anti Panik Kap›lar, panik
an›nda  kanatlar›n önünde izdiham oldu¤unda alt ve üst
menteflelerinden olmak üzere sabit kanatlardan ve hareketli
kanatlar›ndan kaç›fl yönüne do¤ru komple aç›lmakta ve
güvenli geçifl sa¤lamaktad›r. ‹nsanlar›n güvenli flekilde
tahliyesini sa¤lamakta ve yaflayabilecekleri ezilme vb.
zararlar›n oluflmas›na engel olmaktad›rlar. Aç›lan kanatlar
kolayl›kla eski haline döndürülebilmekte ve ilave bir
programlamaya gereksinim duymadan eskisi gibi çal›flmaya
devam edebilmektedir.
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Unitized Curtain Walling Systems

Construction investments are in general on the increase in
large cities with an intensive population. As the land supply
is restricted in such metropolises, vacant lot costs are quite
high and investors must create adequate sellable or leasable
area to get their investments returned in a proper period of
time. Although this can be balanced to some extent by vertical
constructions, vertical constructions give rise to the increase
in construction costs from soil improvement to facade design.

The facade cost that makes up 5 to 10% of the construction
cost in ordinary conditions rises as the construction height
increases, to amount to some 15% - %20 Problems facing
us as the construction height increases are not limited to
costs, other problems that take place have rendered
unavoidable the solutions alternative to traditional stick
systems. Considering in particular that our country is located
in an earthquake zone, unitary facade systems offering
important advantages vs. traditional stick systems on high
structures become of major importance due to their heat and
acoustic insulation performance as well as their advanced
water tightness ability besides their static performance.

‹nflaat yat›r›mlar› genellikle nüfusun yo¤un oldu¤u büyük
flehirlerde artmaktad›r. Söz konusu metropollerde arazi arz›
k›s›tl› oldu¤u için arsa maliyetleri oldukça yüksek olup
yat›r›mc›lar yapt›klar› yat›r›m›n uygun sürede geri dönüflünü
sa¤lamak için yeterli sat›labilir yada kiralanabilir alan yaratmak
durumundad›r. Bu durum dikey yap›laflma ile bir derecede
dengelenebilmekle beraber dikey yap›laflma ise zemin
iyilefltirmeden cephe kurgusana uzanan inflaat maliyetlerinin
artmas›na sebep olmaktad›r.

Ola¤an koflullarda yap› maliyetinin %5 ila %10'unu oluflturan
cephe maliyeti yap› yüksekli¤i artt›kça artmakta %15 - %20’ler
mertebesine gelmektedir. Yap› yüksekli¤i artt›kça karfl›m›za
ç›kan sorunlar sadece maliyetle s›n›rl› olmay›p yaflanan di¤er
sorunlar geleneksel çubuk (stick) sistemlere alternatif çözümleri
kaç›n›lmaz hale getirmifltir.
Yüksek yap›larda geleneksel çubuk (stick) sistemlere k›yasla
önemli avantajlar sunan üniter cephe sistemleri özellikle,
ülkemizin deprem kufla¤›nda oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda,
statik performans›n›n yan›nda ›s›l ve akustik yal›t›m
performanslar› ile geliflmifl su s›zd›rmazl›k yetenekleri ile öne
ç›kmaktad›r.

Üniter Giydirme Cephe Sistemleri'nin
Temel Avantajlar›

Kalite Güvence: Alüminyum paneller ve cam atölye
koflullar›nda birlefltirilerek montaj sahas›na sevk edilirler, bu
sayede panel iflçili¤i kontrollü bir ortamda birbirini izleyen ifl
istasyonlar›nda gerçeklefltirilir, hata olas›l›¤› en alt düzeye
indirilir.

fiantiye ‹flçili¤i: Paneller atölyede tamamlanarak flantiyeye
sevk edildi¤i için az say›da montaj iflçisi ile montaj
gerçeklefltirilir.

Cephe ‹skelesi: Üniter cephe sistemleri iskele gerektirmez,
paneller vinç ile katlara çekilerek montaj gerçeklefltirilir.

‹nflaat Süresi: Üniter cephe sistemleri ile üst katlarda kaba
yap› devam ederken alt katlarda cephe montaj› yap›labilir.
Göreceli olarak daha k›sa montaj süresi ile öne ç›kan üniter
cephe sistemleri kaba yap› sürerken yap›lan montaj ile iç
mekanda yap›lacak ince yap› imalatlar›n›n da efl zamanl›
olarak gerçeklefltirilmesini sa¤lar.

Yenileme Projeleri: ‹çerisinde yaflan›lan veya çal›fl›lan
mekanlar›n cepheleri yenilenirken imalat süresinin k›sal›¤›
nedeniyle iç mekan›n daha k›sa sürede çal›fl›r hale
getirilebilmesi yenileme projeleri için çok önemli bir avantajd›r.

Deprem Güvenli¤i: Üniter cephe sistemleri modüler yap›lar›
nedeniyle deprem ya da di¤er yap›sal sal›n›mlar nedeniyle
oluflan yüklere karfl› geleneksel çubuk (stick) cephe
sistemlerine göre daha güvenlidir.

ÇUHADARO⁄LU MN 85 EFS
Üniter Giydirme Cephe Sistemi

MN 85 EFS Üniter Giydirme Cephe Sistemlerinin tüm
avantajlar›n› yat›r›mc› ve uygulamac›lara sunmaktad›r. MN 85
EFS kendine özgü ankraj tasar›m› ve düflük alüminyum
tüketiminin yan› s›ra yüksek rüzgar direncine sahip ünite
profilleri sayesinde genifl aç›kl›k uygulamalar›na olanak
sa¤lamaktad›r.
H›zl› ve kolay montaj, yüksek kalite seviyesi talebi ön plana
ç›kan yüksek yap›larda ›s› ve su yal›t›m› aç›s›ndan da ihtiyaçlara
en üst düzeyde yan›t veren MN 85 EFS ters vasistas ve paralel
gizli kanat aç›l›m seçenekleri ile otomasyon yard›m› ile ya da
manuel olarak havaland›rma imkan› da sunmaktad›r.
ÇUHADARO⁄LU'nun yurtiçi ve yurtd›fl› projelerindeki
deneyimlerinden süzülerek tasarlanan MN 85 EFS'in
performans testleri KAPEDAM tesislerinde baflar› ile
tamamlanm›flt›r.



ALÜMİNYUM
KAPI KASALARICTK



CTK Aluminum Door Cases

Aluminum door cases, offered with the assurance of
ÇUHADARO⁄LU, provide ease of installation owing to their
being aesthetic, durable and particularly adjustable.

CTK 07 adjustable aluminum door cases meet the
expectations of architeets, chients and the fabricators as
a whole. CTK 07 adjustable aluminum cases being in
widespread demand in particular in hotel, office and hospital
applications are used to create door cases adjustable with
the sill profile according to the required wall thickness. The
use of profile a corner wedge at 45˚ joints helps create
durable and careful corner details at profile joints.
The painting of adjustable door cases to the required color
create aesthetic, undecayable, non-corrosible door cases
fitting the space design.

The use of various surfaces with laminate coated or wooden-
looking surfaces on interior wooden doors responds to all
architectural applications. It allows for practical and easy
mounting in all applications of commercial and residential
life.

ÇUHADARO⁄LU güvencesi ile sunulan alüminyum kap›
kasalar› estetik, uzun ömürlü ve özellikle kap› kasalar›n›n
ayarlanabilir olmas› sayesinde montajda kolayl›k
sa¤lamaktad›r.

CTK 07 ayarlanabilir alüminyum kap› kasalar› mimar,
iflveren ve uygulamac›lar›n beklentilerini bir bütünde
sa¤lamaktad›r. Özellikle otel, ofis ve hastane
uygulamalar›nda yayg›nl›kla talep gören CTK 07
ayarlanabilir alüminyum kasalar› ile istenilen duvar
kal›nl›¤›na göre pervaz profili ile ayarlanabilir kap› kasas›
oluflturulabilir. Profil birleflim noktalar›nda 45˚
birleflimlerde köfle takozu kullan›larak dayan›kl› ve özenli
köfle detaylar› oluflturulmas› sa¤lan›r. Ayarlanabilir kap›
kasalar›n›n istenilen renge boyanmas› ile estetik ve mekan
tasar›m›na uygun, çürümeyen ve paslanmayan kap›
kasalar› oluflturulur.

‹ç ahflap kap›larda laminat kaplamal› farkl› yüzeyler veya
ahflap görünümlü yüzeyler kullan›larak tüm mimari
uygulamalara cevap verir. Tüm uygulamalarda pratik ve
kolay montaj yap›lmas›n› sa¤lar.
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ÇUHADARO⁄LU Profile Systems
in the Middle East and North
Africa Market

ÇUHADARO⁄LU Profile Systems, which started a series of
exhibitions in the Middle East, an indispensable part of the
vital geography of the Turkish construction sector, with
Confair 2010 Tehran Exhibition held on August 3 to 6, 2010,
continued its participations in exhibitions in Syria.
ÇUHADARO⁄LU products exhibited during Expo Turkey in
Syria 2010 held by the ‹stanbul Chamber of Commerce in
the Syrian capital Damascus on December 8 to 11 under
the sponsorship of the Undersecretariat of Foreign Trade
were admired by Syrian architects, contractors, investors
and fabricators. As  ÇUHADARO⁄LU Metal Sanayi ve
Pazarlama A.fi., we would like to express our thanks to the
‹stanbul Chamber of Commerce and in particular to the
Undersecretariat of Foreign Trade  for their contributions to
the organization of the exhibition Expo Turkey in Syria 2010.

Türk inflaat sektörünün yaflamsal co¤rafyas›n›n vazgeçilmez
parçalar› olan Orta Do¤udaki fuarlar dizisine 03-06 A¤ustos
2010 tarihinde düzenlenen Confair 2010 Tahran fuar› ile
bafllayan ÇUHADARO⁄LU Profil Sistemleri, fuar kat›l›mlar›n›
Suriye ile sürdürmüfltür.

D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›'n›n himayelerinde ‹stanbul Ticaret
Odas› taraf›ndan 8-11 Aral›k 2010 tarihleri aras›nda Suriye'nin
baflkenti fiam'da düzenlenen Expo Turkey in Syria 2010
fuar›nda sergilenen ÇUHADARO⁄LU ürünleri Suriyeli mimar,
müteahhit, yat›r›mc› ve uygulamac›lar taraf›ndan be¤eniyle
karfl›lanm›flt›r. Expo Turkey in Syria 2010 fuar›n›n
düzenlenmesi konusundaki katk›lar› için baflta D›fl Ticaret
Müsteflarl›¤› olmak üzere ‹stanbul Ticaret Odas›'na
ÇUHADARO⁄LU Metal Sanayi ve Pazarlama A.fi. olarak
teflekkürlerimizi sunuyoruz.

ÇUHADARO⁄LU Profil Sistemleri'nin Ortado¤u pazarlar›na
yönelik giriflimleri 3-6 Mart 2011 tarihinde Irak'ta
düzenlenecek 4. Erbil Uluslararas› ‹nflaat, Enerji, Belediye
Ekipmanlar› ve Endüstri Fuar› ile devam edecektir. Irak'›n
150 milyar ABD dolar› tutar›ndaki yeniden yap›lanma
faaliyetlerinde Türk Müteahhitlik Sektörü ile birlikte pay
alman›n yan› s›ra yerel firmalarla iflbirli¤i zemini oluflturulmas›
planlanmaktad›r.

ÇUHADARO⁄LU Metal Sanayi ve Pazarlama A.fi. taraf›ndan
Kuzey Afrika'da Türk ‹nflaat Sektörü için yeni geliflmekte
olan bir pazar olan Cezayir'e yönelik giriflimler ise 09 - 13
May›s 2011 tarihinde düzenlenecek 14. BATIMATEC 2011,
Uluslararas› Yap› & ‹nflaat Fuar› ile sürdürülecektir. Cezayir
d›fl›nda 15 ayr› ülkeden 41.000 ziyaretçi beklenen
BATIMATEC 2011 fuar›n›n katk›s› ile ÇUHADARO⁄LU
Alüminyum Sistemleri'nin Kuzey Afrika Pazarlar›’ndaki
mevcut iflbirlikleri güçlenerek artacakt›r.

ÇUHADARO⁄LU Profil Sistemleri
Ortado¤u ve Kuzey Afrika
Pazarlar›nda
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ISO 14001 ve OHSAS 18001

ISO 14001 and OHSAS 18001
ÇUHADARO⁄LU, operating as a pioneer and leader
company in the aluminum sector, primarily aims to provide
its employees, customers, suppliers, and visitors with a
safer and healthier working environment and to leave a
more livable planet to future generations for a sustainable
future and as part of social responsibility although this type
of services raise the companies' operating costs, reducing
their competitiveness. Accordingly, it has

• Complied with all the applicable legal regulations as to
worker's health and safety and the environment and fulfilled
all the related requirements of its customers;

• Identified, considered, and taken necessary measures
for any kind of hazards and risks that may arise  in all the
processes of the company, and taken actions for continuous
improvement;

• Taken environmental effects that may arise  in all the
processes of the company into consideration, and thus put
measures in place to prevent pollution at its source, as well
as reducing the amounts of waste, and employing recycling
and due disposal methods as much as possible;

• Created a working environment where responsibilities and
powers are shared in mutual cooperation by employees at
every level to raise health-, and security-related and
environmental awareness across employees by ensuring
the continuity of such measures; and

• Exerted efforts for training activities and for allocation of
necessary sources to spread health-, and security-related,
and environmental awareness and sensitivity across all its
stakeholders and to get individual responsibility adopted.

As, a result of these efforts, it has fulfilled what is undertaken
thereby, it became entitled to receive the certificates for
ISO 14001 Environmental Management System and for
OHSAS 18001 Worker's Health and Safety Management
System in September 2010.

ÇUHADARO⁄LU, alüminyum sektörünün öncü ve lider
firmas› olarak faaliyetlerini yürütürken, her ne kadar bu tür
hizmetler firmalar›n operasyonel maliyetlerini artt›r›p rekabet
gücünü azaltsada sürdürülebilir bir gelecek ve sosyal
sorumlulu¤un çercevesinde çal›flanlar›na, müflterilerine,
tedarikçilerine, ziyaretçilerine daha güvenli ve sa¤l›kl› bir
çal›flma ortam› sa¤lamak ve gelecek nesillere daha
yaflan›labilir bir dünya b›rakmak öncelikli hedeflerimiz
aras›ndad›r. Bu do¤rultuda;

• ‹flçi sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile çevre aç›s›ndan uymak zorunda
oldu¤u yasal düzenlemelere uymufl ve müflterilerinin  talep
etmifl oldu¤u gereklilikleri yerine getirmifltir.

• Firman›n bütün süreçlerinde oluflabilecek her türlü tehlike
ve riskleri tespit edip, de¤erlendirerek, gerekli önlemleri
alm›fl ve sürekli iyilefltirmesi yönünde çal›flmalar yapm›flt›r.

• Firman›n bütün süreçlerinde oluflabilecek çevresel etkileri
dikkate al›p, kirlili¤i kayna¤›nda önlemeye yönelik tedbirleri
alm›fl, at›k miktarlar›n› azaltm›fl ve mümkün oldu¤unca geri
kazan›m ve bertaraf yöntemlerini uygulam›flt›r.

• Bu önlemlerin süreklili¤ini
sa¤layarak tüm çal›flanlar aras›nda
sa¤l›k, emniyet ve çevre bilinci
gelifltirmek için sorumluluk ve
yetkilerin her kademedeki çal›flanlar
taraf›ndan karfl›l›kl› iflbirli¤i ile
paylafl›ld›¤› bir çal›flma ortam›
sa¤lam›flt›r.

• Sa¤l›k, emniyet, çevre bilinci ve
duyarl›l›¤›n› tüm paydafllar›na
yaymak ve bireysel sorumluluk
kazand›rmak için e¤itim faaliyetlerini
gerçeklefltirmek ve gerekli kayna¤›
ay›rmak için çal›flm›flt›r.

Bu çal›flmalar sonucunda yapmay›
taahhüt ettiklerini yerine getirdi¤i
için Eylül 2010'da  ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemi ve  OHSAS 18001
‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim
Sistemi Sertifikalar›n› almaya hak
kazanm›flt›r.



ÇUHADARO⁄LU Sponsors the
Industry Congress
The Industry Congress on "Sustainable Competitiveness:
Structural Transformation in the Industry and Economy"
organized by the ‹stanbul Chamber of Industry was held on
at the ‹stanbul Congress Center on December 7 to 8, 2010.

The ISO Industry Congress, held for the 9th time with over
1100 participants this year, attracted great interest with its
innovation exhibition, as well. Innovative products and
completed projects of industrial organizations, universities
and research organizations and venture capital organizations
such as support services acting as an intermediary for
innovation financing came together in the exhibition.

‹stanbul Sanayi Odas› taraf›ndan düzenlenen "Sürdürülebilir
Rekabet Gücü: Sanayi ve Ekonomide Yap›sal Dönüflüm"
temal› Sanayi Kongresi, 7-8 Aral›k 2010 tarihlerinde ‹stanbul
Kongre Merkezi'nde gerçeklefltirildi.

Bu y›l, 1100'ün üzerinde kat›l›mc› ile 9'uncusu gerçeklefltirilen
‹SO 9. Sanayi Kongresi, ‹novasyon Sergisi ile de büyük ilgi
gördü. Sergide, sanayi kurulufllar›, üniversiteler ve araflt›rma
kurumlar›n›n yenilikçi ürün ve sonuçlanm›fl projeleri ile giriflim
sermayesi gibi inovasyonun finansman›na arac›l›k eden
destek hizmetler bir araya geldi.

Sanayi Kongresi'nin sponsorlar› aras›nda yer alan
ÇUHADARO⁄LU, sergi alan›ndaki stand›yla da ilgi gördü.
Stand› ziyaret eden kat›l›mc›lar, ÇUHADARO⁄LU'nun
çal›flmalar› hakk›nda bilgi ald›. Kongre sonunda düzenlenen
ödü l  tö ren inde ka t › l ›mc › la ra  p lake t le r i  ve r i ld i .
ÇUHADARO⁄LU ad›na plaketi Reklam ve Halkla ‹liflkiler
Sorumlusu Alev Alkan ald›.
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ÇUHADARO⁄LU,
Sanayi Kongresi'nin Sponsoru Oldu



ÇUHADARO⁄LU
Receives the 9th Management
Summit Award

ABALIO⁄LU, ÇUHADARO⁄LU and VODAFONE received
the 9th Management Summit awards. The 9th Management
Summit organized by Eduplus brought together the most
important figures of the world of business.

It was held at the Maslak Sheraton Hotel with the participation
of Dr. Ça¤lar ÇORO⁄LU, the founder chairman of the
Leadership Summits in Turkey; Serpil T‹MURAY the Chairman
of the Executive Committee at Vodafone Turkey; Cafer
Sad›k; Mehmet Ali ABALIO⁄LU, the Chairman of
ABALIO⁄LU Holding; Nejat ÇUHADARO⁄LU, a member
of the Board of Directors at ÇUHADARO⁄LU Holding, and
over 500 other CEOs.

ABALIO⁄LU,  ÇUHADARO⁄LU ve VODAFONE 9.Yönetim
Zirvesi Ödüllerini ald›. Eduplus'›n düzenledi¤i 9. Yönetim
Zirvesi, ifl dünyas›n›n en önemli isimlerini bir araya getirdi.

Türkiye'de Liderlik Zirvelerinin Kurucu Baflkan› Dr. Ça¤lar
ÇORO⁄LU, Vodafone Türkiye ‹cra Kurulu Baflkan› Serpil

T‹MURAY, Cafer Sad›k ABALIO⁄LU Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Mehmet Ali ABALIO⁄LU, ÇUHADARO⁄LU Holding
Yönetim Kurulu Üyesi Nejat ÇUHADARO⁄LU ve 500'ü aflk›n
CEO'nun kat›l›m›yla Maslak Sheraton Otel'de gerçeklefltirildi.

Zirvenin “Yeni Ça¤›n Yönetici Modeli: Teknoloji, De¤iflim
ve Bilgi Yönetimi” konulu özel oturumunda konuflan Serpil
T‹MURAY, teknolojinin bafl döndürücü bir h›zla ilerledi¤ini,
bilgi ve iletiflim teknolojilerinin ça¤›n bütün dinamiklerini
yeni bafltan tan›mlad›¤›n› kaydetti.

Zirve çerçevesinde gerçeklefltirilen “Müflteri Memnuniyeti
ve Tercihinde Lider Olmak” bafll›kl› özel oturumda yer alan
Mehmet Ali ABALIO⁄LU ve Nejat ÇUHADARO⁄LU müflteri
memnuniyeti konusunda stratejilerini kat›l›mc›larla paylaflt›.

Türkiye’de liderlik zirvelerinin kurucu baflkan› Sn. ÇORO⁄LU
ayr›ca ifl dünyas›na ve yönetim alan›na büyük katk›lar›
nedeniyle, Vodafone Türkiye ‹cra Kurulu Baflkan› Serpil
T‹MURAY, Cafer Sad›k ABALIO⁄LU Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Mehmet Ali ABALIO⁄LU ve ÇUHADARO⁄LU
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nejat ÇUHADARO⁄LU'na
Yönetimin Oscar'› olarak adland›r›lan y›l›n en büyük ödülü
olan "Yönetim Ödülleri" takdim etti.
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ÇUHADARO⁄LU
9.Yönetim Zirvesi Ödülünü Ald›



ALU 2010 Awards Were Delivered

The awards of the students having taken a place in the
“ÇUHADARO⁄LU Alüminyum - Student Projects Competition
2010” held for the seventh time this year were delivered with
a ceremony held at the Engineering - Architecture Faculty of
the Uluda¤ University.

The ÇUHADARO⁄LU Alüminyum - Student Projects
Competition 2010 held for the seventh time this year by
Çuhadaro¤lu Metal Sanayi ve Pazarlama A.fi. was completed.
The competition organized to support the development of the
aluminum sector and grant undergraduate students studying
at the architecture faculty an opportunity to develop themselves
with creative ideas attracted record interest this year. The
awards of the students having taken a place in the competition
where a total of 1164 applications were made were delivered
with a ceremony held at the Engineering - Architecture Faculty
of the Uluda¤ University.

Bu y›l yedincisi gerçeklefltirilen “ÇUHADARO⁄LU Alüminyum
2010 Ö¤renci Proje Yar›flmas›”nda dereceye giren
ö¤rencilerin ödülleri, Uluda¤ Üniversitesi Mühendislik -

Mimarl›k Fakültesi'nde gerçeklefltirilen törenle verildi…
ÇUHADARO⁄LU Metal Sanayi ve Pazarlama A.fi taraf›ndan,
bu y›l yedincisi düzenlenen ÇUHADARO⁄LU Alüminyum
2010 Ö¤renci Proje Yar›flmas›, sonuçland›. Alüminyum
sektörünün geliflimini desteklemek ve mimarl›k fakültelerinde
ö¤renim gören lisans ö¤rencilerinin yarat›c› fikirlerle
kendilerini gelifltirmelerine f›rsat tan›mak amac›yla
düzenlenen yar›flmaya ilgi rekor seviyede oldu. Toplam
1164 baflvurunun yap›ld›¤› yar›flmada, dereceye giren
ö¤rencilerin ödülleri, Uluda¤ Üniversitesi Mühendislik -
Mimarl›k Fakültesi'nde gerçeklefltirilen törenle verildi.

Yar›flmaya kat›lan ve dereceye girenlerin yan› s›ra kalabal›k
bir ö¤renci grubu taraf›ndan takip edilen ödül töreninde jüri
üyeleri yar›flma hakk›ndaki görüfllerini dile getirdiler. Birer
konuflma yapan ÇUHADARO⁄LU Metal Sanayi ve
Pazarlama A.fi. Genel Müdürü Kenan Arac› ve jüri üyeleri,
ö¤renci proje yar›flmalar›n›n e¤itim hayat›ndaki önemini ve
bu tür sanayi ve üniversite iflbirliklerinin artarak devam
etmesinin Türkiye'nin uluslar aras› platformdaki rekabet
gücünü artt›raca¤›n›n önemini belirttiler. Soru-cevap fleklinde
devam eden görüflmenin ard›ndan düzenlenen törenle
dereceye giren ö¤rencilerin ödülleri teslim edildi.

ALU 2010 Ödülleri Verildi
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Yar›flmaya Bursa Uluda¤ Üniversitesi'nin yan› s›ra Bursa
Büyükflehir Belediyesi, Mimarlar Odas› Bursa fiubesi,
TALSAD ve Yap› Endüstri Merkezi de destek verdi. Ödül
töreninde destekçi kurulufllar›n yetkililerine de birer plaket
verildi. Tören düzenlenen kokteylin ard›ndan sona erdi.

Yar›flman›n asil jüri üyeleri flu isimlerden olufltu;
Prof. Dr. Ahmet EYÜCE  (B.Ü.)
Prof. Dr. Cengiz EREN  (B.Ü.)
Prof. Dr. Nilüfer AKINCITÜRK  (U.Ü)
Prof. Dr. Arzu ERDEM  (‹.T.Ü.)
Doç. Dr. Arda ‹NCEO⁄LU (‹.T.Ü.)
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KAHVEC‹O⁄LU  (‹TÜ)
Yrd. Doç.Dr. Özgür ED‹Z  (U.Ü)
Ö¤r. Gör. Y. Mimar Y›ld›z ÇA⁄LI (U.Ü.)
Y. Mimar Melkan TABANLIO⁄LU

Yar›flmada dereceye giren projelerin sahipleri

1.lik Ödülü  (6.000 TL)
Ça¤r› HELVACIO⁄LU (‹TÜ) ve Lale CEYLAN (‹TÜ)

2.lik Ödülü (4.000 TL)
Dursun KAYA (UÜ) ve Ahmet ‹lyas B‹LG‹N (UÜ)

3.lik Ödülü (3.000 TL)
Elif Gözde ÖZTOPRAK (‹TÜ), Derya ‹Y‹KUL (‹TÜ),
Derya UZAL (‹TÜ) ve Ilg›n KÜLEKÇ‹ (‹TÜ)

Efl De¤er Mansiyon  (1.000 TL) :
1. K›vanç BAfiAK ve Özgün GÜRSÜRER (‹TÜ)
2. An›l BADANOZ, Di¤dem ANGIN (‹TÜ)
3. Yalç›n BARUT, Hüseyin POLAT, Mehmet AKARGÜL,
    M. Özkan ASLAN (UÜ)
4. Gkiouler SAKIR (Güler fiakir), Deren UYSAL (DEU)
5. Özsevi CEYLAN, Ekin ATMACA, Erkan AKAN (DEU)

Jüri Özel Ödülü :
1. Tu¤han TOZ (YTÜ), Ecem ÖKSÜZ (‹TÜ),
    Hakan KILINÇ (YTÜ), Tu¤ba KILINÇ (‹TÜ)
2. Berrin ÖZDEM‹R, Sinem KARAKUNDAK,
    Tomur CANATAN (‹YTE)

1.ÖDÜL
Ça¤r› HELVACIO⁄LU (‹TÜ) ve Lale CEYLAN (‹TÜ)
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2.ÖDÜL
Dursun KAYA (UÜ) ve Ahmet ‹lyas B‹LG‹N (UÜ)
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3.ÖDÜL
Elif Gözde ÖZTOPRAK (‹TÜ), Derya ‹Y‹KUL (‹TÜ), Derya UZAL (‹TÜ) ve Ilg›n KÜLEKÇ‹ (‹TÜ)




