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ÇUHADARO⁄LU 57 y›l›n tecrübesiyle; Alüminyum
Do¤rama, Cephe Kaplama Sistemleri, Özel Sistem Serileri,
Kompoze Cephe Kaplama Sistemleri, Otomatik Kap›lar,
Alüminyum Aksesuarlar›, Kap› Pompa ve Mekanizmalar›,
Alüminyum Yang›na ve Patlamaya Dayan›kl› Güvenlik
Ürünleri, Is› ve Ses Yal›t›ml› Kap›-Pencere Sistemleri,
Alüminyum Korkuluk Sistemleri alanlar›nda hizmet
vermektedir.

ALÜM‹NYUM ENTEGRE ÜRET‹M‹NDE
AVRUPA’DA 1. DÜNYA’DA 3.
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Dear Friends,

Here is the first bulletin of 2011 which let us share the news with
you. In this edition, we will continue to look at the possible perspective
of change in the future along with the recent updates in our world,
our industry and our company. Unfortunately, despite the hopeful
start of 2011, the first quarter brought shaking events which took
start in Tunisia and leaped to North Africa and Arabian Peninsula
as well as the earthquake in Japan and the disastrous happenings
afterwards which all have deep global impact.  Especially the
damage in the nuclear plants after the earthquake and that the
impacts will be ruling the agenda caused a rise in the environmental
concerns beside the economic dimension of the situation. I hope
such disasters will not repeat in the future.

Dear friends,

It is obvious that these riots leaping to Libya and Syria which are
of great interest especially for us, as the leaders of our industry will
disturb the stability of these countries in the short term and cause
nuisance until the stability is maintained again. This is because the
developments in these countries interest the Turkish contractors
and the construction materials industry related to them greatly with
the business volume in this region reaching up to 20 billion dollars.
We can clearly see that all sorts of housing, hospitals, business
centers and most urgently infrastructure works are needed in these
countries. Therefore, reestablishing the stability in this region is of
great importance for our industry and everyone including the
government, business world, importers and exporters, engineers
and workers take great interest in our commercial and economic
relationships. Ridding this region of disturbance, reestablishing
stability in these countries and our positioning in these countries
afterwards is significantly important especially for the sector.  This
is because the potential markets are now shifting from the West
over to the eastern countries which have growth potential and the
most positive reflections of the stability to be built in these regions
will be undoubtedly on Turkey.

It is a positive development that the GNP in Turkey showed 9%
growth rate in 2010. It is exciting to know that the construction
industry which contributed to this growth rate showed 17% growth
by the end of 2010. When the construction sector was scaled down
by -8% in 2008 and -17% in 2009 due to the financial crisis in 2008,
the fact that the sector showed 17% growth by the end of 2010
increases the future tendency of the sector to get over the crisis.

I hope that after the unfortunate start bringing along the demoralizing
political crisis in the North Africa and the Arabian Peninsula and
the natural disaster in Japan, 2011 will show a more hopeful ending
for the future.

Best regards,
Kenan ARACI

De¤erli Okurlar›m›z,

Sizlere ulaflan 2011 y›l›n›n ilk bilgi paylafl›m› bülteni ile yine beraberiz.
Bu birliktelikte dünyada, ülkemizde, sektörümüzde ve firmam›zdaki
güncel geliflmelerle birlikte gelecekteki muhtemel de¤iflim
perspektifine bakmaya devam edece¤iz. Maalesef umutlarla bafllanan
2011 y›l›n›n ilk çeyre¤i Tunus'ta bafllayan ve di¤er Kuzey Afrika ve
Arap Yar›madas›'na s›çrayan olaylarla sars›l›rken bir de Japonya'da
yaflanan deprem ve deprem sonras› yaflananlar tüm dünya ülkelerini
derinden etkiledi. Özellikle deprem sonras› nükleer santrallerin zarar
görmesi ve bu etkilerin uzun süre konuflulacak olmas› iflin ekonomik
boyutunun d›fl›nda çevresel kayg›lar›n da yükselmesine sebebiyet
verdi. Umar›m bu tür felaketleri dünyam›z bir daha yaflamaz.

De¤erli Dostlar,

Özellikle içinde oldu¤umuz biz sektör temsilcilerini yak›ndan ilgilendiren
ayaklanmalar›n özellikle Libya ve Suriye'ye s›çramas›n›n k›sa vadede
bu ülkelerde istikrar›n tekrar sa¤lanmas›na kadar olan süreçte s›k›nt›
yarataca¤› aç›kt›r. Çünkü bu ülkelerdeki geliflmeler bu bölgede
faaliyet gösteren ve 20 milyar dolar› bulan ifl hacmi ile Türk müteahhitlik
ve buna ba¤l› inflaat malzemeleri sektörünü yak›ndan
ilgilendirmektedir. Bu ülkelerde baflta altyap› olmak üzere her türlü
konut, hastane, ifl merkezi, okul gibi yap›lara ihtiyaç oldu¤u aç›kt›r.
Bu nedenle bölgenin istikrara kavuflmas› sektörümüz aç›s›ndan çok
büyük önem tafl›makta olup ticari ve ekonomik iliflkilerimiz devlet,
ifl dünyas›, ihracatç›, mühendis ve iflçi olmak üzere herkesi yak›ndan
ilgilendirmektedir. Bölgede yaflanan s›k›nt›n›n giderilmesi, tekrar bu
ülkelere istikrar›n gelmesi ve bizim bu süreçler sonras› bu ülkelerdeki
konumumuz özellikle sektör aç›s›ndan çok önemlidir. Çünkü art›k
potansiyel pazarlar, bat› ülkelerinden büyüme potansiyeli olan do¤u
pazarlar›na kaymakta olup bu bölgelerde infla edilecek istikrar›n en
olumlu yans›malar›n›n yaflanaca¤› ülke kuflkusuz Türkiye olacakt›r.

Türkiye'de 2010 y›l›nda gayri safi yurtiçi has›la geliflme h›z›nda %9
oran›nda art›fl yakalanmas› olumlu bir geliflmedir. Bu büyümeye
katk› sa¤layan inflaat sektörünün 2010 y›l›n› %17 büyüme ile kapatmas›
sevindiricidir. 2008 y›l›nda yaflanan ekonomik kriz inflaat sektörünü
2008 y›l›nda %-8 ve 2009 y›l›nda %-17 küçülttükten sonra, sektörün
2010 y›l›nda %17 büyüme ile kapanmas› ileriye yönelik sektörün
krizden ç›kma yönündeki e¤ilimini artt›rmaktad›r.

Dilerim ki bizi üzen, moralimizi bozan Kuzey Afrika ve Arap
Yar›madas›ndaki siyasi krizler ve Japonya'da ki do¤al afet ile 2011
y›l›na olumsuz girifl yapan dünyam›z, bu y›l› gelece¤e yönelik daha
umut vaat eden bir kapan›flla tamamlar.

Sayg›lar›mla,
Kenan ARACI
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‹MT‹YAZ SAH‹B‹
ÇUHADARO⁄LU Holding Ad›na
Ahmet ÇUHADARO⁄LU

Hürriyet Mh. Cemil Bengü Cad. No:41 34403
Ka¤›thane / ‹stanbul / Türkiye
Tel: 0212 224 20 20 / Faks: 0212 224 20 40

SORUMLU YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ
Halil Halit GÜRAL

Hürriyet Mh. Cemil Bengü Cad. No:41 34403
Ka¤›thane / ‹stanbul / Türkiye
Tel: 0212 224 20 20 / Faks: 0212 224 20 40

KOORD‹NATÖR
Alev ALKAN

GÖRSEL TASARIM
Nusret fi‹MfiEK

YÖNET‹M YER‹

Hürriyet Mah. Bengü Cad. No.41

34403 Ka¤›thane / ‹stanbul / Türkiye

Tel: +90 212 224 20 20 (pbx)

Faks: +90 212 224 20 40

www.cuhadaroglu.com.tr

iletisim@cuhadaroglu.com

BASKI

RMG MATBAA

Perpa Ticaret Merkezi B. Blok Kat: 5 No: 130

Okmeydan› / ‹stanbul Tel: 0212 220 82 80

YAYIN TÜRÜ

Süreli Yayg›n Yay›n (4 Ayda 1)

Yasal Uyarı: Yayında ismi geçen hiç bir

malzeme izin alınmaksızın basılamaz

ve kullanılamaz. Trend yayınlarının

telif hakları ÇUHADARO⁄LU’na aittir.

Telif haklarına saygı gösterilmedi¤i

takdirde ÇUHADARO⁄LU yasal yaptırımlara

baflvurmaya yetkilidir.

ÇUHADARO⁄LU
Erbil Fuar›nda

ÇUHADARO⁄LU
is at Erbil Fair
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Yurtiçi Fuarlar / Domestic Exhibitions
Yap› ‹stanbul 2011
34.Uluslararas› Yap› Fuar› ‹stanbul 2011

Yap› ve Dekorasyon
1. Malatya Yap› ve Dekorasyon Fuar› 05.05.2011 - 08.05.2011 TÜRK‹YE- Malatya

Gayr›menkul ve Yat›r›m
‹stanbul Restate Gayr›menkul ve Yat›r›m Fuar› ve
Gyoder Gayr›menkul Zirvesi

11.05.2011 - 12.05.2011 TÜRK‹YE- ‹stanbul

27.04.2011 - 01.05.2011 TÜRK‹YE- ‹stanbul

Yap›tech 2011
10.Uluslararas› Yap› Ürünleri ve Teknolojileri Fuar› 18.05.2011 - 22.05.2011 TÜRK‹YE- Trabzon

Yap› ve ‹nflaat
Yap› ve ‹nflaat Malzemeleri Fuar› 25.05.2011 - 29.05.2011 TÜRK‹YE- Çorum

Expo Gateway to Middle East
4.Uluslararasu Komflu Ülkeler ‹nflaat ve Yap› Fuar› 02.06.2011 - 05.06.2011 TÜRK‹YE- G.Antep

Windoor ‹stanbul
Kap›, Pencere ve Teknolojileri Fuar› 02.06.2011 - 05.06.2011 TÜRK‹YE- ‹stanbul

Yurtd›fl› Fuarlar / International Exhibition

China Building
Çin ‹nflaat Fuar›

Inter-Build Jordan 2011
6 Qingdao Uluslararas› ‹nflaat ve
Dekorasyon Malzemeleri Fuar›

19.09.2011 - 22.09.2011 Ürdün- Amman

Building & Construction
‹nflaat Yap› Fuar› 25.05.2011 - 28.05.2011 Ç‹N- fiangay

Buildex 2011
16.Uluslararas› ‹nflaat Teknolojileri ve
Yap› Malzemeleri Fuar›

11. CONFAIR
11 Uluslararas› Yap› ve Yap› Malzemeleri Fuar› 26.07.2011 - 29.07.2011 ‹RAN- Tahran

12.05.2011 - 16.05.2011 SURIYE- fiam

01.06.2011 - 03.06.2011 Ç‹N- Pekin

2011 Yurtiçi ve Yurtd›fl› Fuarlar›
Domestic and International Fairs in 2011

Batimatec
‹nflaat Malzemeleri ve Makineleri ‹ç Yap› Ürünleri 09.05.2011 - 13.05.2011 CEZAY‹R



ÇUHADARO⁄LU Profile Systems
Came Together with Investors,
Contractors and Implementers at
Erbil International Building
Construction Municipality Fair
Having started its fair participations at Confair 2010 Tehran
Fair, held at Tehran between 03-06 August 2010,
ÇUHADARO⁄LU Profile Systems then attended Expo Turkey
in Syria, held between 8-11 December 2010 and finally
participated in Erbil International Building Construction
Municipality Fair which was held between 03-06 March 2011.

ÇUHADARO⁄LU woodworks and cladding profiles have all
been admired by the Iraqi architectures, contractors, investors
as well as implementers. Turkish implementers, who have
been located at North Iraq, also visited ÇUHADARO⁄LU
stand and they exchanged their technical and commercial
ideas about ÇUHADARO⁄LU products which they intend to
use within the scope of their projects. With the help of the
contacts established during the fair with local and foreign
investors as well as Iraqi and Turkish implementers; it has
been observed that the tendency to the quality products
within Iraq market has gained speed.

Also, attempts of ÇUHADARO⁄LU Metal Sanayi ve Pazarlama
A.fi. towards Algeria shall be continued at the 14th
BATIMATEC 2011 International Building & Construction Fair

which is going to be held between 09 - 13 May 2011. Apart
from Algeria, it is expected about 41.000 visitors from 15
countries to visit the mentioned BATIMATEC Fair. With the
help of this Fair, the recognition level of ÇUHADARO⁄LU
Aluminium Systems within the North Africa markets shall be
strengthened and the corporation base with Algerian
implementers shall also be increased as well.

ÇUHADARO⁄LU Profil Sistemleri 03-06 A¤ustos 2010
tarihinde Tahran'da düzenlenen Confair 2010 Tahran fuar›
ile bafllayan fuar kat›l›mlar›n› 8-11 Aral›k Expo Turkey in
Syria 2010 ile sürdürmüfl, en son 03-06 Mart 2011 Erbil
Uluslararas› Yap› ‹nflaat Belediye Fuar›'na kat›l›mda
bulunmufltur.

ÇUHADARO⁄LU do¤rama ve giydirme cephe profilleri Irakl›
mimar, müteahhit, yat›r›mc› ve uygulamac›lar›n taraf›ndan
be¤eniyle karfl›lanm›flt›r. Ayr›ca baflta K.Irak olmak üzere
Irak'ta konufllanm›fl Türk uygulamac›lar da ÇUHADARO⁄LU
stand›n› ziyaret ederek projelerinde kullanmay› planlad›klar›
ürünler konusunda teknik ve ticari görüfl al›fl veriflinde
bulunmufllard›r. Fuar esnas›nda yerli ve yabanc› yat›r›mc›lar›n
yan› s›ra Irakl› ve Türk uygulamac›larla bulunulan temaslarda
Irak pazar›nda kaliteli ürüne yöneliflin ivmelendi¤i
gözlemlenmifltir.

ÇUHADARO⁄LU Metal Sanayi ve Pazarlama A.fi. taraf›ndan
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 bilinirlik düzeyi pekifltirilecek ve Cezayirli
uygulamac›larla iflbirli¤i zemini artt›r›lacakt›r.
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ÇUHADARO⁄LU Profil Sistemleri,
Erbil Uluslararas› Yap› ‹nflaat Belediye
Fuar›’nda Yat›r›mc›, Müteahhit ve
Uygulamac›larla Bulufltu



Aldı¤ı uluslararası ödüllerle Türk
mimarlı¤ının gurur kayna¤ı olan
Emre Arolat, ‹pekyol Tekstil Fabrikası
yapısı ile 2010 Aga Khan Mimarlık
Ödülü’nün de sahibi oldu.



Emre Arolat; who has become the pride of
Turkish architecture with the international

awards that he had received, also got the
“2010 Aga Khan Award” with

‹pekyol Textile Factory building.



For the Ipekyol Textile Factory
building, which brought the Aga
Khan Architecture Award one of
the most prestigious architecture
awards, to Turkey,
ÇUHADARO⁄LU products have
been preferred.

According to the evaluation of the 11th Aga Khan
Architecture Awards Master Jury, including also French
architect Jean NOUVEL, ‹pekyol Textile Factory was granted
11th Aga Khan Architecture Award on the grounds that it
constitutes a good example of the successful cooperation
of both the architect and the employer for the integration
of well-being of the employees and production targets of
the employer with the site, and it provides a hierarchical
organization that unites the management and production
areas under the same roof and is encountered in the most
of industrial structures in the world, as well as it offers an
architectural resolution abstaining from the bad living
conditions.

It is a proud to see that a Turkish company,
ÇUHADARO⁄LU Aluminium Systems has been preferred
for the project, deemed worthy of this important award
and designed by Architect Emre AROLAT. The following
products have been used in the project carried out with
the ÇUHADARO⁄LU Aluminium Systems by the licensed
fabricator FYT Steel Reinforced Covered Curtain Walling
System, Capped System Roof Windows, Heat Insulated
Sliding Joinery System, Under Cover Blind Vent Joinery
GE 50 System and Heat Insulated doors.

Dünyan›n en prestijli mimarl›k
ödüllerinden biri olan Aga Khan
Mimarl›k Ödülü’nü Türkiye’ye
kazand›ran ‹pekyol Tekstil Fabrikas›
yap›s›nda ÇUHADARO⁄LU ürünleri
tercih edildi.

‹pekyol Tekstil Fabrikas› Frans›z Mimar Jean NOUVEL'in
de aralar›nda bulundu¤u 11. Aga Khan Mimarl›k Ödülleri
Mast›r Jürisi'nin de¤erlendirmesine göre, çal›flanlar›n refah›
ile iflverenin üretim hedeflerinin mekana entegrasyonunda
mimar ve iflverenin baflar›l› iflbirli¤ine iyi bir örnek teflkil
etmesi ve yönetim ve üretim alanlar›n› ayn› çat› alt›nda
buluflturan ve dünyadaki endüstri yap›lar›n›n pek ço¤unda
rastlanan hiyerarfli düzenleme ve kötü yaflam koflullar›ndan
uzak duran mimari çözümlemesiyle ve 11. Aga Khan
Mimarl›k Ödülü'nü almaya hak kazand›.

Mimar Emre AROLAT taraf›ndan tasarlanan, bu önemli
ödüle lay›k görülen projede, Türk firmas› olan
ÇUHADARO⁄LU alüminyum sistemlerinin tercih edilmesi
gurur vericidir. ÇUHADARO⁄LU yetkili uygulay›c›
bayilerinden FYT Mühendislik taraf›ndan ÇUHADARO⁄LU
Alüminyum Sistemleri ile gerçeklefltirilen projede kullan›lan
ürünler; Çelik Takviyeli Kapakl› Giydirme Cephe Sistemi,
Kapakl› Sistem Çat› Pencereleri, Is› Yal›t›ml› Sürme
Do¤rama, Cephe ‹çi Gizli Kanat Teflkili GE 50 Sistem ve
 Is› Yal›t›ml› kap›lard›r.

Projede düflük enerji performans›, üretim alanlar›na do¤al
›fl›k ve hava sa¤layan iç bahçeleri, çal›flanlar›n konforu
için düflünülmüfl sosyal alanlar›, ‹pekyol Tekstil Fabrikas›'n›
Aga Khan Mimarl›k Ödülü ile buluflturan di¤er mimari
nitelikleriydi.

Emre AROLAT'a ödülü 24 Kas›m 2010 tarihinde Doha,
Katar'daki ‹slam Sanatlar› Müzesi'nde gerçeklefltirilen
görkemli bir törenle sunuldu.
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EAA-Emre Arolat Architects

EAA - Emre Arolat Architects was established in 2004 by
Emre AROLAT and by Gonca PAfiOLAR. It is an architecture
office where the experiences of different architect
generations have been blended with the participation of
fiaziment and Neflet AROLAT in 2008 and then Sezer
BAHT‹YAR in 2009 as partners, and which offers world
class service.

EAA - Emre Arolat Architects Emre AROLAT ve Gonca
PAfiOLAR taraf›ndan 2004 y›l›nda kuruldu; 2008'de fiaziment
ve Neflet AROLAT'›n, 2009'da Sezer BAHT‹YAR'›n ortak
olarak kat›l›m› ile farkl› mimarl›k kuflaklar›n›n deneyimlerinin
harmanland›¤›, uluslararas› standartlarda hizmet veren bir
mimarl›k ofisi haline geldi.

Grubun mimari önemi Antalya'daki Minicity Maket Park›
için al›nan 2005 Avrupa Birli¤i Ödülleri Mies Van der Rohe
Ödülü, 2006'da Mu¤la'daki Dalaman Uluslararas› Havalan›
ve 2008'de Minicity Maket Park› için al›nan “Architectural
Review Awards for Emerging Architecture” ödülleri, 2008'de
Zorlu Center projesiyle “Master Plan” kategorisinde al›nan
“Cityscape Dubai Special Award”, 2009'da “Tekfen
Ka¤›thane Ofisleri” ve “Milas Golf Oteli” projeleriyle al›nan
“MIPIM Architectural Review Future Project Awards”,
2009'da “Konut” kategorisinde “Zorlu Konak Residence”,
“Ticari” kategoride ise “Zorlu Center Projesi”,
“Santralistanbul Ça¤dafl Sanatlar Müzesi” ve “Lara
Kervansaray Oteli ve Kongre Merkezi” ile al›nan “Europe
and African Property Awards”, 2009'da “7800 Çeflme
Konutlar› ve Oteli” ile al›nan “Y›l›n En ‹yi Çok Amaçl› Yap›s›”,
2010 y›l›nda Gonca PAfiOLAR ve Kerem P‹KER'in lay›k

görüldü¤ü “Europe 40 Under 40 Awards”, 2010'da
Santralistanbul Ça¤dafl Sanatlar Müzesi ile al›nan
“International Architecture Awards”, 2010'da “7800 Çeflme
Konutlar› ve Oteli”, “Folkart Narl›dere Evleri”, “Tekfen
Ka¤›thane Ofisleri” ve “Raif Dinçkök Yalova Kültür Merkezi”
projeleriyle al›nan European Property Awards ve yine
Cityscape Dubai Awards 2010'da “Minicity Maket Park›”
ve “Maksimum Evler” Projeleriyle "En ‹yi Rekreasyon Yap›s›"
ve "En ‹yi Konut Yap›s›" ödülleri' gibi de¤erli uluslararas›
ödüllerle desteklendi.

EAA-Emre Arolat Architects'in güncel isleri aras›nda
geçti¤imiz y›l birçok uluslararas› mimarl›k kurulusunun
kat›ld›¤› yar›flmay› kazanarak üstlendi¤i ve Avrupa'n›n en
kapsaml› projelerinden olan Zorlu Center'›n yan›s›ra, Tekfen
Ka¤›thane Ofispark, Mecidiyeköy'de konut ve al›flverifl
merkezi, Göktürk'de konut yerleflimleri, Ulus Savoy Konutlar›,
Ataflehir'de al›flverifl ve kültür merkezi, Etiler'de çok katl›
otel, Maslak'ta ofis yap›s›, Eyüp Belediyesi Nikah Dairesi,
Maçka Oteli, Ka¤›thane K›zlara¤as› Bölgesi Kentsel
Planlama Projesi, ‹zmir'de ‹fl GYO Konut ve Ticaret Merkezi,
‹zmir Zorlu Konak Residence, Bergama Kültür Merkezi,
Bodrum Büyük Kulüp, Bodrum Vicem Konut Yerleflimi,
Bodrum Öztek Konut Yerleflimi, Yalova'da Raif Dinçkök
Kültür Merkezi ile ‹zmit'te endüstriyel miras alan› kentsel
dönüflümü gibi önemli projeler bulunuyor.
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ÇUHADARO⁄LU Products have been preferred at

the biggest Private University Hospital of Turkey,

Balkans and Middle East.

Türkiye, Balkanlar ve Ortado¤u
Bölgesi’ndeki En Büyük Özel Üniversite
Hastanesinde ÇUHADARO⁄LU Ürünleri
Tercih Edildi



ÇUHADARO⁄LU products have been preferred at the Near
East University Medical Faculty Hospital with an indoor space
of 55,000 m2, has been constructed in the Campus of the
Near East University in the district of Lefkosia in  TRNC -
Lefkosia.

ÇUHADARO⁄LU products have been used at the construction
of the hospital with an indoor space of 55,000 m2, the
construction of which has been completed by Neu Design
according to the international standards and “Joint Commission
International” (JCI) accreditation criteria. . Near East University
Medical Faculty Hospital is also known to be the biggest
“private university hospital” in Turkey, Balkans, Middle East
as well as in Cyprus.

Within the scope of this project, implemented by the
ÇUHADARO⁄LU Authorized Implementer Distributor Kam -
Tek with ÇUHADARO⁄LU Aluminium Systems, the materials
used are as follows : 20.000 m2 Alucobond composit panel,
6.000 m2 GE 50 cladding system, 1.240m2 SKY roof system,
2.000 m2 ‹ZO 67 Joinery System and 184 units of fire-resistant
aluminium doors.  ÇUHADARO⁄LU stood out with and was
preferred for the wide range of products and technical solutions
it offers in the project designed by Doç. Dr. Türköz KOLOZALI.

KKTC'nin Lefkofla bölgesinde Yak›n Do¤u Üniversitesi
Yerleflkesi içinde infla edilen 55.000m2 kapal› alana sahip
Yak›n Do¤u Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi'nde,
ÇUHADARO⁄LU ürünleri tercih edildi.

Neu Design taraf›ndan, uluslararas› standartlar ve “Joint
Commission International” (JCI) akreditasyon kriterlerine
uygun olarak yap›m› tamamlanan 55.000 m2 kapal› alana
sahip hastanede ÇUHADARO⁄LU ürünleri kullan›ld›. Yak›n
Do¤u Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi K›br›s'›n yan› s›ra
Türkiye, Balkanlar ve Ortado¤u bölgesindeki en büyük “özel
üniversite hastanesi” olma özelli¤ini de tafl›maktad›r.

ÇUHADARO⁄LU Yetkili Uygulay›c› bayisi Kamtek Yapı ve
Kaplama Sistemleri taraf›ndan ÇUHADARO⁄LU Alüminyum

Sistemleri ile uygulamas›  gerçeklefltirilen projede; 20.000 m2

Alucobond kompozit levha, 6.000 m2 GE 50 giydirme cephe
sistemi, 1.240m2 SKY çat› sistemi, 2.000 m2 ‹ZO 67 Do¤rama,
184 adet alüminyum yang›na dayan›kl› kap› kullan›lm›flt›r. Doç.
Dr. Türköz KOLOZALI taraf›ndan tasarlanan projede
ÇUHADARO⁄LU sa¤lad›¤› teknik çözümler ve genifl ürün
gam› nedeniyle öne ç›km›fl ve tercih edilmifltir.
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‹ZOPEN kullan›m› yayg›nlafl›yor
IZOPEN bir yap›daki taleplere gerek performans gerekse fiyat
aç›s›ndan optimum çözümler oluflturmak üzere tasarlanm›fl, daha
az malzeme sarfiyat› ile azami performans sa¤layabilen pencere ve
kap› sistemidir.

Cam ç›tal› alternatifi oldu¤u gibi cam ç›tas›z tasar›m› sayesinde de,
pencerelerde 70mm, kap›larda 96mm’ye varan çerçeve geniflli¤i
özelli¤i muadillerine göre daha genifl alanl› cam yüzeyler sunmakta
ve pencerelerdeki fleffaf alanlar›n %80 - 90 oran›na kadar ç›kmas›n›
sa¤lamaktad›r.



DÖNER
KAPILAROTOMAT‹K

Enerji tasarrufu, kontrollü girifl ve ç›k›fl için tasarlanan Interax Otomatik Döner Kap›lar
son teknoloji ürünü malzemelerle, iflinde uzman ekiplerce üretilmektedir.



Automatic Revolving Doors
As it can be understood from its name, all control and safety
systems are performed automatically under micro processor
controls. When the person approaches to the door, the door
perceives the person with its radars and starts to revolve
automatically. As soon as the person gets in, if there is
noone else to enter in, the door stops at a convenient
position, called as “x position”. With this feature it is achieved
heat saving at the maximum level.
Also a system which reduces the revolution in order to
facilitate the passing of the old and disabled people as well
as the children, (old people-disabled button) is put into
place as a standard A Break-Out panic exit system, being
the folding feature of the panels is applied optionally. It is
important to mention that the heel safety photocells and
column safety bands are also incorporated as a standard
as it stands as a proof evidencing the extent of importance
attached by INTERAX to the user safety

Ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi tüm kontrol ve güvenlik
sistemleri otomatik olarak mikro prosesör kontrolünde yap›l›r.
Otomatik kap› kifli kap›ya yaklafl›nca radarlar› sayesinde
kifliyi alg›lar ve otomatik olarak dönmeye bafllar, kifli kap›dan
geçtikden sonra baflka bir giren olmad›¤› zaman kendi
kendine hep uygun pozisyon dedi¤imiz X pozisyonunda
durur. Bu özelli¤i ile maksimum ›s› tasarrufu sa¤lanm›flt›r.

Ayr›ca yafll› ve engelli kifliler ile çocuklar›n rahat geçiflini
sa¤lamak için dönme devrini düflüren sistem (yafll›-engelli
butonu) standart olarak konulmufltur. Opsiyonel olarak
kanatlar›n katlanma özelli¤i Break-Out panik ç›k›fl sistemi
uygulan›r. Standart olarak topuk emniyet fotoselleri ile kolon
emniyet band›n›n da ilave edildi¤ini belirtmemiz INTERAX’›n
kullan›c› emniyetine ne derece önem verdi¤inin bir kan›t›
olarak göze çarpmaktad›r.
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Model

‹ç Çap

D›fl Çap

Geçifl Yüksekli¤i

Kanopi Yüksekli¤i

Bitmifl Yüksekli¤i

Yanak Camlar›

Kanat Camlar›

Kanat Adedi

Program seçenekleri

Aksesuarlar

Güvenlik Sistemi

Kilitleme Sistemi

Radar

Renk

INTERAX Alüminyum Tam Otomatik Döner Kap›

2000 mm, 2200 mm, 2500 mm, 2600 mm, 2800 mm, 3000 mm, 3500 mm

2092 mm, 2492 mm, 2592 mm, 2692 mm, 2892 mm, 3092 mm, 3592 mm

2100 mm (2500 mm’ye kadar artt›rabilme imkan›)

300 mm (800 mm’ye kadar artt›rabilme imkan›)

2400 mm (Standart)

8,8 mm konkav, fleffaf lamine

6 mm temperli

3 veya 4 kanatl›

0  Pozisyonlu kap› kapal› yani kilitli pazisyondur.

1  Pozisyonu kap› durur pozisyondad›r; radar hareket alg›lad›¤›nda normal dönüfle geçer

Program seçeneklerini belirledi¤imiz program flalteri. Kap›n›z›n kanat, adetine

göre tavanda spot ve trafosu uygulan›r.

Break - Out Sistemi (Panik an›nda kanatlar›n katlanabilme özelli¤i) topuk fotaseli,

emniyet fotoseli, kolan emniyeti band› ve acil durdurma butonu mevcuttur.

Opsiyonel olarak uygulan›r.

Elektro mekanik kilitleme sistemi opsiyonel olarak uygulan›r. Manuel kilitleme uygulan›r.

2 adet (Elektro aletlere ve kalp piline etkisi olmayan radar sistemi)

‹stenilen RAL veya Eloksal renkleri olabilir.

TEKN‹K ÖZELL‹KLER

Otomatik Döner Kap›lar



The Union of Chamber and
Commodity Exchanges issued the
Building Materials Sector Profile
Report of Turkey2011

The Building Materials Sector Profile Report of Turkey (2011),
issued by the Union of Chamber and Commodity Exchanges
includes important evaluations related to the “building
materials market” of Turkey.

According to the mentioned report, Turkish building materials
sector is not satisfied with the growth in domestic market
and is trying to continue to grow in the exporting market as
well. In 2023, on the 100th anniversary of the foundation of
Turkish Republic, total export target of Turkey is $500 billion
and within this amount the target of building materials sector
is $100 billion.

Türkiye Odalar Borsalar Birli¤i taraf›ndan yay›nlanan 2011
y›l› Türkiye ‹nflaat Malzemeleri Sektör Görünüm Raporu
ülkemiz inflaat malzemeleri pazar›na yönelik önemli
de¤erlendirmeler içermektedir.

Rapora göre Türk inflaat malzemeleri sektörü iç pazardaki
büyüme ile yetinmeyip ihracat odakl› büyümeyi de
sürdürmeye çal›flmaktad›r. Ülkemizin kuruluflunun 100. Y›l
dönümü olan 2023 y›l›nda Türkiye'nin toplam ihracat hedefi
500 milyar dolar iken inflaat malzemeleri sektörü bu hedef
içerisinde 100 milyar dolarl›k bir dilimi hedef olarak
almaktad›r.

Söz konusu raporda 2001 Krizi ile ihracat pazarlar›na a¤›rl›k
veren sektörün 2001 senesindeki 3 milyar dolarl›k ihracat›n›
2009 senesinde 14 milyar dolar seviyesine h›zla ç›kartt›¤›,
2010 senesinde de 18 milyar dolarl›k bir miktara ulafl›lmas›n›n
beklendi¤i belirtilmifltir. Raporda ihracat pazarlar› aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda Bat› Avrupa ve Kuzey Amerika'ya olan
ihracat›m›z›n geriledi¤i ancak buna karfl›n komflu ülkeler,
Ortado¤u ve Kuzey Afrika'ya yap›lan ihracat›n pay›n›n ise
yükseldi¤i vurgulanmaktad›r.

Bu durumun temel olarak Türk Müteahhitlik Sektörünün yurt
d›fl›nda gerçeklefltirdi¤i taahhüt ifllerinin Ba¤›ms›z Devletler
Toplulu¤u, Ortado¤u ve Afrika ülkelerinde yo¤unlaflmas›ndan
da kaynakland›¤›na iflaret edilmektedir.
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TOBB 2011 Yılı Türkiye ‹nflaat
Malzemeleri Sektör Görünüm
Raporunu Yay›nlad›

Türkiye İnşaat Malzemeleri İhracatının Bölgeler Bazında Dağılımı, 2001 - 2009

2001
3 Milyar $

2009
14 Milyar $

Rusya
%7

Di¤er
%39

B.Avrupa
%27

Çin
Hindistan

%0

K. Amerika
%9

Komflu
Ülkeler

%2

Orta
Do¤u
%4

D. Avrupa
%5

Serbest
Bölgeler

%7

Di¤er
%31

B.Avrupa
%15

Orta
Do¤u
%23

Komflu
Ülkeler

%16

D. Avrupa

%7

Çin
Hindistan

%0 K. Amerika
%4

Rusya
%7

Serbest
Bölgeler

%2

Kaynak: Internatonal Trade Center - TRADE MAP - Trade Statictics for  International Business Development



2004 - 2010 (11Ay) 127 Milyar $

BDT
Ülkleri
%39

Orta
Do¤u

Ülkeleri
%28

Afrika
Ülkeleri

%21

Avrupa
Ülkeleri

%8

Di¤er
Ülkeler

%1

Asya
Ülkeleri

%3

Türkiye Müteahhitlik Hizmetlerinin Ülkere Göre
Dağılımı, 2004-2010 (11 Ay) Toplam

Ayn› rapora göre Türkiye inflaat malzemeleri pazar› gelecek
5 y›ll›k perspektifte pozitif görünümde olacakt›r. 2010 y›l›
ilk 9 ayl›k verilerine göre Türkiye GSYH'sinin %5,6'l›k bir
k›sm›n› oluflturan inflaat sektörünün ülke ekonomisine oldu¤u
kadar istihdam yaratma konusunda da katk›s›n›n oldu¤u
belirtilmifltir.

Raporda TU‹K verilerine dayanarak belirtildi¤ine göre
Türkiye'de toplam inflaat sektörünün yar›s›ndan daha büyük
bir pay›n konut inflaatlar›ndan geldi¤i görüldü¤ü ifade
edilmektedir. 2014'e kadar GSYH büyüme beklentilerinin

h›zla artan hane halk› say›s›n›n ve kentleflme h›z›n›n konuta
olan talebi artt›rmas›, Türkiye'de konut yat›r›mlar›n›n h›zla
büyüyece¤i görüflünü desteklemekte oldu¤u ayr›ca
vurgulanmaktad›r.

2011 y›l› Türkiye ‹nflaat Malzemeleri Sektör Görünüm Raporu
konut d›fl› yat›r›mlar aç›s›ndan ise gerek iç pazar›n büyüklü¤ü
gerekse de yak›n co¤rafyaya ihracat yapabilme olanaklar›
ile Türkiye'nin yabanc› yat›r›mc›lara cazip geldi¤ini
vurgulamaktad›r. Konut d›fl› yat›r›mlar aras›nda yer alan
AVM'lerde bin kifli bafl›na düflen brüt kiralanabilir alan›n

Avrupa'da 200 m2 seviyesindeyken
Ankara 214 m2 ve ‹stanbul 183 m2

alanlarla bu ortalamay› yakalam›fl
olmakla beraber Türkiye genelinde
ortalaman›n 78 m2 oldu¤u buna göre
say›lan iller d›fl›nda AVM yat›r›mlar›n›n
geliflmeye aç›k oldu¤u
vurgulanmaktad›r. Yap›lan tahminlere
göre 2015 y›l›na kadar Türkiye'deki
AVM'lerde bin kifli bafl›na düflen brüt
kiralanabilir alan›n 140 m2 düzeyine
ç›kmas›n›n öngörüldü¤ü
bildirilmektedir. AVM'lere paralel ofis
binas› yat›r›mlar›n›n da art›fl
e¤iliminde oldu¤u vurgulanmaktad›r.
Raporda bu konuya 2010 ikinci
çeyrek sonu 1,8 milyon m2 olan
‹stanbul A s›n›f› toplam ofis alan›n›n,
önümüzdeki 5 y›l içinde 2,8 milyon
m2'ye ulaflmas›n›n beklendi¤i ifade
edilmektedir.
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Türkiye İnşaat Söktörü Yatırımlarının Dağılımı, 2005 - 2012 T
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Kaynak: Buildecon, Turkey Construction Market Report 2012
Konut Konut d›fl› Altyap›

Türkiye’deki AVM ve Ofis Binası Gelişimi
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Kaynak: DTZ Pamir & Soyuer, “Property Times Turkey Q2 2010, Sing of recovery”, 2010
* 2012 - 5 arası ulaşılan toplam değeri göstermektedir.

AVM Say›s›



FP 67
Yang›na Dayan›kl›
Kap› Pencere Sistemleri

FP 67 Yang›na Dayan›kl› Kap› Pencere Sistemleri, 60
veya 90 dakika boyunca yang›n›n yay›lma alan›n› en az
seviyede tutar ve insanlar›n güvenli bölgelere kaçmas›n›
sa¤lar. FP 67 Yang›na Dayan›kl› Kap› Sistemi, Hollanda
ve Fransa’da yap›lan testlerde baflar› ile geçmifltir.

60 dakika hayat kurtar›r!


