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GEZİ / TRIP

İstanbul Üniversitesi 
İşletme Fakültesi 
Çuhadaroğlu’nu 
Ziyaret Etti

Istanbul University 
Faculty of Business 
Visits Çuhadaroğlu

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 
İngilizce Muhasebe Bölümü öğrencileri 4 
Nisan 2019 tarihinde Çuhadaroğlu Metal ve 
Alüminyum fabrikalarını gezdi. 

Students of the Accounting Department of 
the Faculty of Business Administration at 
Istanbul University visited the Çuhadaroğlu 
Metal and Aluminum factories on April 4, 
2019.

İşletme Fakültesi Maliye Bölümü hocalarından Prof. 
Dr. Ahmet Türel eşliğindeki muhasebe bölümü 
öğrencileri, sanayi firmalarının üretim süreçlerini 
gözlemleme amaçlı Çuhadaroğlu fabrikalarını 

ziyaret etti. Gezi ekibinin maliyet muhasebesi konularını 
incelemek üzere yaptıkları ziyarette, grup şirketlerinin 
tüm üretim üniteleri gezildi, gezi ekibine üretim 
süreçlerinin yerinde inceleme imkânı sağlandı.

Alüminyumun işlendiği alanlar hakkında bilgi alan 
ekibe,  fabrika gezisinde Çuhadaroğlu Metal, Mekanik 
İşlemler ve Fabrika Depo Yöneticisi Gökhan Unutmaz ve 
Çuhadaroğlu Alüminyum Üretim ve İmalat Sorumlusu 
Eda Alpak eşlik etti. Çuhadaroğlu Metal Muhasebe 
Uzmanı Semra Ergün’ün organize ettiği gezide, ekip 
birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi. 

Professor of Finance at the Faculty of Business 
Administration. Dr. Accompanied by Ahmet 
Türel, accounting department students 
visited Çuhadaroğlu factories to observe the 

production processes of industrial companies. During 
the visit, the trip team visited all production units of 
the group companies and the trip team was given the 
opportunity to examine the production processes on site.

Cuhadaroğlu Metal, Mechanical Operations and 
Factory Warehouse Manager Gökhan Unutmaz and 
Çuhadaroğlu Aluminum Production and Manufacturing 
Supervisor Eda Alpak accompanied the team. Organized 
by Çuhadaroğlu Metal Accounting Expert Semra Ergün, 
the team took souvenir photos together. 
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GÜNCEL / UPDATED

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri 
Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından 
düzenlenen “Gündem Buluşmaları” 
toplantısı, “Fırtınalı Havada Dümende 
Olmak” başlığı altında gerçekleştirildi. 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Ferdi Erdoğan, enerji verimliliği ve sera 
gazı salımının daha da önem kazandığı 
günümüzde, “Atığı yöneteceksek, binanın 
kendisini atık haline getirmeye yani binayı 
önce moloza çevirip sonra yeniden yapmaya 
gerek yok. Mevcut binaların hepsini 
yenilemek, hatta yeşil bina haline getirmek 
bile mümkün” dedi. 

Building Material Producers Association 
of Turkey (Turkey MSAD) organized by the 
“Agenda Meetings” meeting, “Being at the 
helm in stormy weather” was held under 
the title. Turkey IMSAD Chairman Ferdi 
Erdogan, energy efficiency and greenhouse 
gas emissions even more important that 
today, “we’re going to manage the waste, 
namely to make the building itself wastes 
no need to restart after turning to rubble 
before building. It is possible to renovate 
all existing buildings and even to turn them 
into green buildings. ”

Türkiye İMSAD’ın geleneksel hale getirdiği, 
2019 yılı Haziran ayı “Gündem Buluşmaları” 
toplantısı, 27 Haziran Perşembe günü İstanbul 
Sanayi Odası Odakule’de düzenlendi. Türkiye 

İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan’ın açılış 
konuşmasını yaptığı “Gündem Buluşmaları”nda, Türkiye 
İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel, 
sektöre ilişkin güncel verileri ve değerlendirmelerini 
aktardı. Türkiye İMSAD Başkan Yardımcısı Çetin 
Tecdelioğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen “Fırtınalı 
Havada Dümende Olmak” başlıklı oturumun konuk 
konuşmacısı ise Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay 
Gümrah oldu. 

“Gelişmiş Ülkelere Daha Fazla İhracat Yapıyoruz”
İnşaat malzemesi sanayicileri ve iş dünyasından 

Turkey IMSAD of its traditional, 2019 June 
“Agenda Meetings” meeting was held on 
Thursday, June 27 Odakule’de Istanbul 
Chamber of Industry. Turkey IMSAD 

Chairman Ferdi Erdogan made the opening speech 
“Meeting Agenda” in the, Turkey IMSAD Economic 
Advisor Dr. Can Fuat Gürlesel, updated the sector’s 
current data and evaluations. Vice President Cetin 
Turkey IMSAD Tecdelioğlu’s in moderation “Being at the 
helm stormy air”, the guest speaker of the session was the 
Eczacıbaşı Group CEO Atalay Gümrah.

“We Export More to Developed Countries”
Building material industrialists and Meetings Agenda 

in which the names of great interest from the business 
world, recent developments in the sector that transfers 

Türkiye İMSAD Gündem 
Buluşmaları:
“Fırtınalı Havada 
Dümende Olmak”

Turkey IMSAD Meetings 
Agenda:
Being at the Helm in a 
Stormy Weather ”
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isimlerin büyük ilgi gösterdiği Gündem Buluşmaları’nda, 
sektördeki son gelişmeleri aktaran Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, “Biz sadece 
Türkiye’nin değil içinde bulunduğumuz coğrafyanın 
önemli bir yapı taşıyız” dedi. İnşaat malzemesi sanayisinin 
büyüklüğünün son yıllarda, özellikle iç pazarda inşaat 
sektöründe yaşanan daralma sonrası, 100 milyar dolara 
gerilediğini dile getiren Ferdi Erdoğan, bunun 21,5 
milyar dolarının ihracat, geri kalanının ise iç pazarı temsil 
ettiğini söyledi. Ferdi Erdoğan, şöyle devam etti: “İnşaat 
malzemeleri ihracatında zirve olarak 23 milyar doları 
görüp, 2015-2016 yıllarında 15 milyar dolar seviyesine 
insek de şimdi yeniden 23 milyar dolar ihracata doğru 
gidiyoruz. İnşaat malzemeleri ihracatında önemli 
pazarlarımız sanılanın aksine AB ülkeleri ve ABD. Biz 
gelişmiş ülkelere daha fazla ihracat yapıyoruz. İngiltere, 
Fransa, Almanya, ABD, Kanada, Orta Doğu’da İsrail ve 
Irak en önemli pazarlarımız. Bunun anlamı şu; Batı’nın 
standartlarıyla üretip Doğu’nun fiyatlarıyla rekabet eden 
bir ülkeyiz.” 

“Her 10 Sentlik Artış Türkiye’nin İhracatına 4 
Milyar Dolar Katkı Sağlıyor”

Konuşmasında maliyet artışına da değinen Ferdi 
Erdoğan, “İnşaat malzemeleri sanayisi enerji yoğun bir 
sektör olduğu için yüzde 45 maliyet artışı var ama bunun 
yüzde 25’i fiyatlara yansıyabildi. Bu süreçte ihracata nasıl 

Turkey IMSAD Chairman Ferdi Erdogan said, “We just 
geography carries an important building we were in was 
not Turkey,” he said. The size of the construction material 
industry in recent years, especially after the contraction 
in the construction sector in the domestic market, declined 
to 100 billion dollars, said that the export of 21.5 billion 
dollars, the rest of the domestic market, he said. Ferdi 
Erdoğan continued: ek Even if we saw a peak of 23 
billion dollars in construction materials exports and 
decreased to 15 billion dollars in 2015-2016, we are 
now heading towards 23 billion dollars export again. 
Contrary to popular belief, our main markets for export 
of construction materials are EU countries and the USA. 
We are exporting more to developed countries. England, 
France, Germany, USA, Canada, Israel and Iraq are our 
most important markets in the Middle East. This means 
that; We are a country that complies with the standards 
of the West and competes with the prices of the East. ”

“For every 10 Cent Turkey’s Exports Increase Over 
$ 4 Billion Contribution Delivers”

Ferdi Erdoğan also mentioned the increase in cost in 
his speech, “Since the construction materials industry is 
an energy intensive sector, there is a 45 percent increase 
in cost but 25 percent of this could be reflected in prices. 
In this process, we need to look at how we can accelerate 
exports. The export unit price of our sector unfortunately 
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ivme kazandırabileceğimize bakmamız gerekiyor. Bizim 
sektörümüzün ihracat birim fiyatı maalesef 50 sentlerden 
ortalama 40 sente düştü. Oysa her 10 sentlik artış, 
Türkiye’nin ihracatına 4 milyar dolar katkı yapar. Kendi 
içimizde fiyat rekabeti yapmak yerine ortalama ihracat 
değerini artırmaya odaklanmalıyız” diye konuştu. 

“Atığı Yöneteceksek Binayı Atık Haline Getirmeye 
Gerek Yok”

Kentsel dönüşümün hayata geçen yeni yönetmeliklerle 
aslında yeni başladığını vurgulayan Ferdi Erdoğan, 
konuşmasını şöyle tamamladı: “Kentsel dönüşüm 
artık alan yapılanması adı altında yapılacağı için 
bunun planlanması önemli. 20 milyon konuttan, 7 
milyonunun yeniden yapılacağı açıklandı. Sektörün 
yeniden canlanması için şantiye pazarı yerine yenileme 
pazarını devreye almalıyız. Burada derin yenilemeden 
yani iklimlendirme, ısıtma-soğutma, aydınlatma, yangın 
güvenliği, güçlendirme gibi konulardan bahsediyoruz. 
Aynı zamanda enerji verimliliği ve sera gazı salımının 
daha da önem kazandığı günümüzde, atığı yöneteceksek 
binanın kendisini atık haline getirmeye yani binayı önce 
moloza çevirip sonra yeniden yapmaya gerek yok. Mevcut 
binaların hepsini yenilemek, hatta yeşil bina haline 
getirmek bile mümkün” dedi.

“Belirsizliğin Yüksek Olduğu Ortamlarda Pazarda 
Daha Çok Bulunmalıyız”

Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah 
da toplantıda yaptığı konuşmada, belirsizliğin ve 

fell from 50 cents to 40 cents on average. Yet, every 
10-cent increase, Turkey makes $ 4 billion contribution 
to exports. We should focus on increasing the average 
export value rather than making price competition within 
ourselves..

Yok There is no need to waste the building if we 
will manage the waste ”

Emphasizing that urban transformation has actually 
started with new regulations, Ferdi Erdoğan concluded 
his speech as follows: için Since urban transformation 
will now be done under the name of field structure, it is 
important to plan this. Of the 20 million residences, 7 
million will be rebuilt. In order to revitalize the sector, 
we should activate the renovation market instead of 
the construction site market. We are talking about deep 
renewal, air conditioning, heating-cooling, lighting, fire 
safety and retrofitting. At the same time, when energy 
efficiency and greenhouse gas emissions gain more 
importance, if we are going to manage the waste, there 
is no need to waste the building itself, that is to turn the 
building into rubble and then rebuild it. It is possible to 
renovate all existing buildings and even to turn them into 
green buildings. ”

Y We should be in the market more in uncertain 
environments ”

In his speech at the meeting, Eczacıbaşı Group CEO 
Atalay Gümrah emphasized the importance of being more 
in the market and spending more time with the customers 
in environments with high uncertainty and variability, 
and said, akıllı Smart sub-sectors, geographies or projects 
with opportunities customers are always there and will be 
there, ”he said.

“Business people have no chance of being 
hopeless or unsolvable”

Stating that business people do not have a chance to 
be a dreamer and do not have a chance to be hopeless 
and unsolvable, Gümrah said, “We must be rational, we 
have to be the people who produce solutions and create 
opportunities. We must consider the long-term impact of 
each decision we make. I’m sure every manager IMSAD 
Turkey under the roof was at the helm in very difficult 
conditions. As professional managers in this country, we 

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan

GÜNCEL / UPDATED
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değişkenliğin yüksek olduğu ortamlarda pazarda 
daha çok bulunmanın, müşteriler ile daha çok zaman 
geçirmenin önemine dikkat çekerek, “Bütünde sıkıntılar, 
belirsizlikler olsa da fırsatlar barındıran alt sektörler, 
coğrafyalar veya projeleri olan akıllı müşteriler her zaman 
vardır ve var olacaktır” dedi.

“İş İnsanının Umutsuz, Çözümsüz Olma Şansı Yok”
İş insanının, hayalperest olma şansı olmadığı gibi 

umutsuz, çözümsüz olma şansının da olmadığını 
vurgulayan Gümrah, “Bizler rasyonel olmalıyız, çözüm 
üreten, fırsatlar yaratan kişiler olmak zorunluluğundayız. 
Aldığımız her kararın uzun dönem etkisini göz önüne 
almalıyız. Türkiye İMSAD çatısı altındaki her bir yönetici 
eminim çok zor koşullarda dümende oldu. Biz bu ülkede 
profesyonel yöneticiler olarak arkasına rüzgârı almış, 
doğru dürüst dalga görmemiş, çarşaf gibi denizlerde 
süzülmüş kaptanlar değiliz. Fırtına yabancımız değil. 
Her fırtınada yeniden öğreniyoruz yüzmeyi, yüzdürmeyi, 
demir almayı, yeni limanlara varmayı. Bu zor günleri 
de atlatacağımıza, ülke olarak, sektör olarak sıkıntıların 
üstesinden geleceğimize inanıyorum” diye konuştu. 

“Kuruluşlarımız Küresel Düşünerek Güçlerini 
Sürdürecektir”

Süreklilik ve sürdürülebilirliğin ancak güçlü 
yapılar kurmak, geçmiş deneyimleri, birikimleri etkin 
kullanarak günün ihtiyaçlarına cevap vermek ve yarına 
hazır olmak ile mümkün olabileceğini belirten Atalay 
Gümrah, “Bugün de sağlam temeller üzerine kurulmuş, 
deneyimli insan kaynağına sahip köklü kuruluşlarımız, 
bu yapılarının üzerine yerel değil, küresel düşünmeyi, 
yaratıcılığı, inovasyonu ve dijitalleşmeyi koyarak 
gelecekte de güçlerini sürdüreceklerdir. Maalesef 
orta-düşük teknolojili sektörler arasında listelenen 
inşaat malzemeleri sektörümüzü teknoloji kullanımı ile 
geliştirerek, kısa vadede orta-yüksek gruba taşımalıyız” 
dedi.

‘’İnşaat Sektörüne Yönelik Özel Programa 
İhtiyaç Var’’

İnşaat malzemesi sektörünün son dönemini grafiklerle 
anlatan Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can 
Fuat Gürlesel de, inşaat sektöründe yaşanan daralmadan 
ve olası senaryolardan bahsederek, inşaat sektörüne 
yönelik özel programa ihtiyaç olduğunu dile getirdi. 

are not the captains who have taken the wind behind 
them, have not seen the proper wave, and soared in seas 
like sheets. The storm is no stranger. In every storm we 
learn to swim, to float, to anchor, to reach new ports. I 
believe that we will survive these difficult days and we 
will overcome the difficulties as a country and as a sector 
”
Iz Our Organizations Will Maintain Their Power by 
Thinking Globally ”

Stating that continuity and sustainability can only 
be possible by building strong structures, responding 
to the needs of the day by using past experiences and 
accumulations effectively and being ready for tomorrow, 
Atalay Gümrah said, “Today, our established institutions 
with strong human resources and experienced human 
resources are not local. global thinking, creativity, 
innovation and digitalization by putting their power 
in the future will continue. Unfortunately, we should 
develop our construction materials sector which is listed 
among the middle-low technology sectors with the use of 
technology and move it to the medium-high group in the 
short term. ”

Özel Özel A Special Program for the Construction 
Sector is Needed ’’

With the final phase of the construction materials 
sector chart describing Turkey IMSAD Economic Advisor 
Dr. Can Fuat Gürlesel also mentioned the contraction in 
the construction sector and possible scenarios and said 
that a special program for the construction sector was 
needed. 

GÜNCEL / UPDATED
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RÖPORTAJ / INTERVIEW

Çuhadaroğlu 
Alüminyum Genel 
Müdür Yardımcısı 
Çetin Gürdal Trend’in 
Sorularını Yanıtladı

Çuhadaroğlu Aluminum 
Assistant General Manager 
Çetin Gürdal Answered 
Trend’s Questions

20 yıldır Çuhadaroğlu ailesinin 
önemli bir ferdi ve yönetim 
kademesinde güçlü, kararlı, başarılı 
kimliği ile tanınan Çetin Gürdal, 
Temmuz ayı sayısında cevapları ile 
bizleri yalnız bırakmadı...

Çetin Gürdal, an important member of 
Çuhadaroğlu family for 20 years and known 
for her strong, determined and successful 
identity in the management level, did not 
leave us alone with her answers in July 
issue.

TREND: Öncelikle kendinizden kısaca 
bahseder misiniz? Çuhadaroğlu ailesine katılma,  
genel müdür yardımcılığı pozisyonuna dek 
kariyer öykünüzü dinleyebilir miyiz? 

 
ÇETİN GÜRDAL: 1971 Kahramanmaraş 

doğumluyum. İlk-orta ve lise öğrenimlerimi İstanbul’da 
tamamladıktan sonra 1993 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden 
mezun oldum. 1999 yılına kadar inşaat sektörünün çeşitli 
branşlarında hizmet veren farklı firmalarda mesleki 
tecrübemin artması adına çalıştım.

Alüminyum Sektörüne dahil oluşum, halen çalışmakta 
olduğum Çuhadaroğlu’na 1999 yılında  başlamam ile 
gerçekleşti. 2019 yılı itibariyle Çuhadaroğlu’nda 20.yılımı 
tamamlamış bulunmaktayım.  teklif departmanıyla 
başladığım Çuhadaroğlu kariyerim, 2008 yılında 
Planlama Departmanı Müdürü, 2017 yılında Projeler 
Koordinatörü, 2018 yılında da Genel Müdür Yardımcılığı 
görevini üstlenmemle devam etmektedir. 

TREND: Çuhadaroğlu Metal ve Çuhadaroğlu 
Alüminyum şirketlerinin bir arada yol aldığı 
Çuhadaroğlu Grubu ve Çuhadaroğlu Alüminyum 
şirketinin vizyonu ve sektördeki konumu nedir?  

TREND: First of all, can you briefly talk about 
yourself? Can we listen to your career history 
until joining the Çuhadaroğlu family and the 
position of assistant general manager?

 
ÇETİN GÜRDAL: I was born in Kahramanmaraş 

in 1971, after completing my primary, secondary and 
high school education in Istanbul, I graduated from the 
Architecture Department of Yıldız Technical University, 
Faculty of Architecture in 1993.

Until 1999, I worked for various companies in the 
construction sector in order to increase my professional 
experience.

The formation in the Aluminum Sector took place 
when I started Çuhadaroğlu in 1999, where I am 
still working. As of 2019, I have completed the 20th 
anniversary of Çuhadaroğlu. Çuhadaroğlu started my 
career with the bidding department and continued my 
career as Planning Department Manager in 2008, 
Projects Coordinator in 2017 and Assistant General 
Manager in 2018.

TREND: What is the vision and position 
of the Çuhadaroğlu Group and Çuhadaroğlu 
Alüminyum, where Çuhadaroğlu Metal and 
Çuhadaroğlu Alüminyum companies go together?

ÇETİN GÜRDAL: As Çuhadaroğlu Group, our main 
goal is to maintain our strong identity and position in the 
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ÇETİN GÜRDAL: Çuhadaroğlu Grubu olarak,  
65 yıllık deneyimimizle ulusal ve uluslararası yapı 
sektöründe var olan güçlü kimliğimizi ve konumumuzu 
korumak, sektör referansı olma pozisyonumuzu devam 
ettirmek ana hedefimizdir.

Çuhadaroğlu Alüminyum şirketi olarak sahip 
olduğumuz deneyimle, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda 
kalite ve güven ilkelerine dayalı projeler üretmeye devam 
ediyoruz.

İçinde bulunduğumuz piyasada Çuhadaroğlu 
Alüminyum,  her daim yenilikçi bir anlayışla inovasyona 
önem veren bir işleyişle var olmuştur.  Bundan sonraki 
süreçte de,  endüstriyel dönüşümü yakalayan ve geliştiren 
yenilikçi anlayışımızı devam ettiriyor olacağız. 

Türkiye’de ve birçok ülkede çok katlı yapıların 
giydirilmesi, yapı fiziği niteliklerinin binalara 

national and international construction sector with 65 
years of experience and to maintain our position as the 
sector’s reference.

As Çuhadaroğlu Aluminum Company; With our 
experience, we continue to produce projects based on 
the principles of quality and trust in the domestic and 
international markets.

In this market, Çuhadaroğlu Aluminum has always 
existed with an innovative approach with an emphasis 
on innovation. In the future, we will continue our 
innovative approach to capture and develop industrial 
transformation. attired in the multi-storey building in 
many countries and Turkey, contributed to the gain 
on the physical structure of the building is one of the 
reasons for making quality leader in the Çuhadaroğlu. 
This situation, while maintaining our position in the 
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kazandırılması konusundaki 
katkısı Çuhadaroğlu’nu 
konusunda lider firma yapmasının 
sebeplerindendir. Bu durum, 
sektördeki yerimizi korumakla 
beraber, kalite ve güvene dayalı 
ilişkilerimizin sürmesi ve tercih 
edilen bir firma olma hüviyetimizi 
de devam ettirmektedir.

TREND: Çuhadaroğlu  
bu yıl  65. yılını kutluyor. 
Çuhadaroğlu  Alüminyum 
şirketi olarak cephe 
sitemlerinde proje, imalat 
ve montaj süreçlerini içeren 
çözümler sunmaktasınız. 
Sektörde Çuhadaroğlu 
Alüminyum’u ayıran 
özellikler, sektöre 
kazandırdıklarınız nelerdir?

ÇETİN GÜRDAL: 
Çuhadaroğlu Alüminyum, özen, 
güven ve garanti  noktasında 
sektöre ağırlığını koyan bir 
firmadır. Bu durum, 65 yıllık 
tecrübe ve firma hafızasıyla 
mümkün olmuştur.  Çuhadaroğlu 
Alüminyum, gerçekleştirdiği 
her projede, yapının sahip 
olması gereken fizik koşullarını, 
fonksiyona uygun konfor 
şartlarını, lokasyon gerekliliklerini 
analiz eder, en uygun tasarımlar 
ile müşterilerine sunar ve uygular. 
Bu aşamadan sonra, “garanti” bilinciyle, satış sonrası 
hizmetini ve sorumluluğunu da tüm müşterilerine 
eksiksiz olarak sunar. Bu yapısıyla Çuhadaroğlu, 
rakiplerinin çok önünde bir hizmet anlayışını önemser ve 
diğerlerinden ayrılır. 

TREND: İçerisinden geçtiğimiz ekonomik 
koşulların sektör ve Çuhadaroğlu Alüminyum 
üzerindeki etkilerini değerlendirir misiniz?

sector, continues to maintain 
our quality and trust-based 
relationships and our identity 
as a preferred company.

TREND: Çuhadaroğlu 
is celebrating its 65th 
anniversary this year. As 
Çuhadaroğlu Aluminum 
Company, you are 
presenting solutions 
that include project, 
manufacturing and 
installation processes 
in facade systems. 
What distinguishes 
Çuhadaroğlu Aluminum 
in the sector, what are you 
gaining in the sector?

ÇETİN GÜRDAL: 
Çuhadaroğlu Aluminum is a 
company that puts its weight 
to the sector in terms of care, 
trust and guarantee. This 
was possible with 65 years of 
experience and firm memory. 
Çuhadaroğlu Aluminum, in 
each project, the structure 
must have physical conditions, 
function-appropriate 
comfort conditions, location 
requirements, analyzes, offers 
the most appropriate designs 
and offers to customers. After 
this stage, with the awareness 

of “guarantee,, it offers its after-sales service and 
responsibility to all its customers completely. With this 
structure, Çuhadaroğlu attaches importance to a service 
understanding far ahead of its competitors and differs 
from others.

TREND: Can you evaluate the effects of the 
economic conditions we are going through on the 
sector and Çuhadaroğlu Aluminum?

RÖPORTAJ / INTERVIEW



�uh�d�ro�lu, yeni ve kol�y y���m �l�nl�rın� �zg� sundu�u sistemleri ile projelere 
h�y�t veriyor.

Ergin İnşaat Petrol müteahhitliğinde yapılan 35.000 m2’lik kapalı alan üzerine kurulu, 4 blok 163 
daireden oluşan Ergin Concept Projesi, Balat Ormanı, Ergin Evler ve Bamboo Park üçgeninin ortasında, 
18 dönüm arazi üzerinde inşa ediliyor. Yaşamı kolaylaştırma hedefi ile yola çıkan proje, Bursa Yeni Balat 
bölgesinde konumlanıyor.

Kendine özgü çizgisi ile yapıya değer katan düşük 
ısı geçirim katsayısı ile enerji tüketimini azaltan ST 
80 serisi, aynı özelliklerin yanı sıra geniş kapsamlı 
uygulama seçenekleri ile uygulama ve montaj 
kolaylığı sağlayan ST 60 serisi, ısı yalıtımlı kapı ve 
pencere sistemleri olarak projede uygulanmaktadır. 
Isı yalıtımsız sürme sistemleri arasında sayılan PD 
profillerinin yanı sıra,  projede, yağmur sularının içeri 
girmesini engelleyerek, dış ortamla görsel teması 
üst seviyelerde tutabilecek, yüksek performans 
özellikli SL 45 ısı yalıtımlı alüminyum sürme sistemi 
tercih edilmektedir.

�er �onsept ��in
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ÇETİN GÜRDAL: Dünyanın ekonomik çıkmazları, 
finans sektörünün handikapları ve Türkiye’nin ulusal 
problemleri sebebiyle yaşanan ekonomik olumsuzluklar 
doğrudan İnşaat sektörünü etkilemiştir. Sektörün ana 
taşıyıcısı konumunda olan konut üretiminin yaşadığı 
daralmalar da çeşitli sonuçlar doğurmuştur.

Konut stoğunda artış, arz-talep oluşumunda yaşanan 
dengesizlik sektör aktörlerini, konut üretiminden 
sosyal, ticari ve kompleks fonksiyonları olan yapılara 
yönlendirmiştir. Dolayısıyla Çuhadaroğlu Alüminyum da 
ulusal piyasada, sosyal, ticari ve kompleks fonksiyonları 
olan projelere ağırlık vermiştir. Örneğin; Turkuvaz Medya 
merkezi, Kocaeli Şehir Hastanesi, Crescent Hotel gibi 
mevcutta yürüttüğümüz projeler bu kapsamdadır.

Ulusal piyasada yaşanan daralma, belirsizlikler ve 
sektör krizi beraberinde deneyimli  inşaat firmalarının  
uluslararası projelere yönelmesini sağlamıştır. Mevcut 
durumda müteahhitlerin yaşadığı çıkmaz, cephe işleri 
yapan firmalara da yansımış bulunmaktadır. Bu olumsuz 
durumdan çıkışı ise yurtdışında aldığımız projelerle 
aşmayı planlamaktayız. Hali hazırda devam eden 
Azerbaycan Bakü’de Crescent Projesi bu doğrultuda 
alınan bir projedir. 

ÇETİN GÜRDAL: The world’s economic 
predicament, the financial sector and economic 
disadvantages experienced handicaps due to Turkey’s 
national problems were directly affects the construction 
sector. Contraction in housing production, which is the 
main carrier of the sector, has also produced various 
results. The increase in housing stock and the imbalance 
in supply and demand led the sector actors from housing 
production to social, commercial and complex functions. 
Therefore, Çuhadaroğlu Aluminum has focused on 
projects with social, commercial and complex functions in 
the national market. For example; Our current projects 
such as Turkuvaz Media Center, Kocaeli City Hospital, 
Crescent Hotel are in this scope.

The contraction in the national market, uncertainties 
and the sector crisis have led experienced construction 
companies to turn to international projects. In the current 
situation, the deadlock experienced by the contractors is 
reflected in the companies doing facade works. We are 
planning to overcome this negative situation with the 
projects we have received abroad. The Azerbaijan Project 
in Baku, which is currently underway, is a project taken 
in this direction.

RÖPORTAJ / INTERVIEW



Türkiye Futbol Federasyon projesi, 45 ile 130 
metrekare arası bir alanda, 10 adet toplantı salonu, 700 
kişilik konferans salonu, restoran, VIP restoran, çok 
amaçlı 780 metrekarelik fuaye alanı, yeni konferans 
salonu ve eğitim alanlarını bir arada toplayacağı yeni 
bir bina konsepti ile yapılanıyor.

Hayata geçecek projeye; kapaklı giydirme cephe, 
yalıtımlı sürme, kapı ve pencere, ışıklık sistemleri gibi 
bir çok uygulamada sistem çözümleri sunan 
Çuhadaroğlu destek veriyor.

Değişik açılardaki gövde tasarımıyla, 3 yönde açılı 
konstrüksiyonlarda ve her iki yönden kapaklı 
uygulanabilen alüminyum ışıklık sistemi SKY 60, 
yapıya görsel beğeni ekleyen, düşük ısı geçirim 
katsayısı ile tüketimi % 40 oranında azaltan ısı yalıtımlı 
kapı ve pencere sistemi ST 60, projede kullanılan 
uygulamalar arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra 
yağmur sularının içeri girmesini önleyen, 45 mm 
derinliğe sahip, estetik ve yüksek performanslı SL 45 
ısı yalıtımlı kaldır-sür sürme sistemi, ayrıca, GE50-KE50 
kapaklı giydirme cephe sistemi projede kullanılan diğer 
önemli uygulamalar arasında.

��� �rojesi,

�istemleri ile ��zmleniyor
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TREND: Çuhadaroğlu Alüminyum firmasının 
gelecek yıl hedefleri nelerdir? Uluslararası 
vizyonunda neler vardır?

ÇETİN GÜRDAL: Çuhadaroğlu Alüminyum ailesi 
olarak, şirket vizyonumuzda büyüme ve kalite odaklı                  
hedeflerimizi kısa, orta ve uzun vadeli dönemler halinde 
planlıyoruz. 

Gelecek yıl ajandamızda; elimizdeki ulusal piyasa 
adına önem taşıyan işleri kaliteli bir şekilde bitirmek kısa 
vadeli hedefimiz olarak görülmektedir, orta vadede ise 
çalışmakta olduğumuz ve sektör adına yüz akı olacak 
yeni işlerimizin hazırlıkları bulunmaktadır. Yıl sonuna 
gelmeden yeni çalışmalarımızdan birkaçını duyurmuş 
olmayı umuyoruz.

Uluslararası piyasada ise daha önce ve mevcutta 
kurduğumuz işbirlikleriyle bildiğimiz ve bilindiğimiz bir 
coğrafya olan özellikle tüm Avrupa ile kontaklarımız 
devam etmektedir. Fransa, İngiltere, Almanya, Amerika 
ve Azerbaycan ile olan işbirliklerimiz gelişmekte ve 
mevcut varlığımızı güçlendirme çalışmalarımız devam 
etmektedir. 

TREND: What are the objectives of 
Çuhadaroğlu Alüminyum next year? What is in 
the international vision?

ÇETİN GÜRDAL: As Çuhadaroğlu Alüminyum 
family, we plan our growth and quality-oriented targets 
in short, medium and long term periods in our company 
vision.

Next year in our agenda; In the medium term, there 
are preparations for new works that we are working on 
and which will be a face flux for the sector. We hope to 
announce some of our new work before the end of the 
year.

In the international market, we continue to have 
contacts with all of Europe, which is a geography we 
know and are known with the cooperations we have 
established before and now. Our cooperation with France, 
England, Germany, USA and Azerbaijan is developing 
and our efforts to strengthen our existing assets are 
continuing. 

RÖPORTAJ / INTERVIEW
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ETKİNLİK / ACTIVITY

Çuhadaroğlu Motivasyon 
Günleri Futbol 
Müsabakaları ile Başladı

Çuhadaroğlu Motivation 
Days Started With 
Football Competitions

Çuhadaroğlu Grup şirketleri motivasyon günleri 
kapsamında futbol turnuvalarına başladı. Her 
iki grup şirketinin tüm bölümleri ile katıldığı 
turnuva çekişmeli maçlara tanıklık etti.

On iki takımın katılım sağladığı, üçerli gruplar halinde 
yapılan her grubun kendi içinde iki müsabaka yaparak 
ilerlediği turnuvada galibiyete üç, beraberliğe bir, 
mağlubiyete sıfır puan verildi.

Çuhadaroğlu Group companies started football 
tournaments within the scope of motivation 
days. Both groups of companies participated 
in the tournament with all parts of the 

competition has witnessed contested matches.

Twelve teams participated, each group made in groups 
of three in each of the two competitions in the tournament 
progressed three wins, one draw, defeat was given zero 
points.

Çuhadaroğlu, Etkinlik Programları 
Kapsamında Yaz Sezonu Açılışını Futbol 
Turnuvaları ile başlattı.

Çuhadaroğlu started the Summer Season 
Opening with Football Tournaments.
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En çok puanı alan gruptan birinci olarak çıkan 
takımın yarı final oynamaya hak kazandığı çekişmeli 
müsabakaların sonucunda yarı final, final ve üçüncülük 
maçı oynanarak finalist takım belirlendi.

The finalist team was determined by playing the 
semi-final, final and third place matches as a result of the 
contested competitions in which the team which ranked 
first in the group with the most points were entitled to 
play the semi-final.
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Birinci, ikinci, üçüncülüğü alan takıma kupa ve 
madalyanın takdim edildiği maçlarda; dördüncü 
olan takıma sadece madalya, tüm oyunculara ise 
katılımlarından ötürü katılım madalyaları verildi. Final 
maçları sonucunda turnuvanın puan tablosu ise şu 
şekilde;

In the matches where cups and medals were presented 
to the first, second and third place teams; only the medal 
was given to the fourth team and all players were given 
medals for their participation. As a result of the final 
matches, the score table of the tournament is as follows;

ETKİNLİK / ACTIVITY



�uh�d�ro�lu ye�il �l�n tem�lı yeni y���m� �l�nl�rınd� d� �z
mleri ile f�rk y�r�tıyor.

�umer�ng �zk�rt�ll�r �rojesi �ephe
��z
mleri

�
vencesinde

Kartal ‘da konumlanan, gürültüden uzak yeşillikler 
içinde yeni yaşam temalı konsepti ile hayat bulan 
Bumerang Kartal; gerek mimari yapısı, gerek 
çevreci ekipmanlarıyla göz dolduruyor. Tek 
bloktan oluşan 40 katlı proje toplam 60.128 m2’lik 
kapalı alanı ile, Oltu Kale Çimento ve Özkartallar 
İnşaat müteahhitliğinde inşa ediliyor.

Projenin cephe uygulamalarında, mikro kondens 
kanalı özelliği ile yapıda, hiçbir durumda su 
girişine izin vermeyen ve farklı derinliklerdeki 
griyaj seçenekleri sayesinde, geniş açıklık 
uygulamalarına olanak sağlayan MN 60 Giydirme 
cephe sistemi kullanılmıştır.
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AR-GE / R & D

Alüminyum Doğrama Sistemleri, iç ortam 
ile dış ortam arasında görsel temas ve ışık 
sağlamakta, gerektiğinde havalandırma veya 
yapı içerisinde giriş çıkışa izin vermektedir. Bu 

sistemleri basit bir şekilde cephe sistemleri, kapı-pencere 
sistemleri ve sürme sistemler olarak üçe ayırabiliriz.

Sürme Doğrama Sistemleri, teras, balkon ve 
pencere gibi yapı üzerinde yer alan geniş açıklıkla- 
rın kapatılmasında kullanılmaktadır. Minimalist bir 
yaklaşımla tasarlanan ve maksimum görsel açıklık 
sağlayan sistemler mimarlar, uygulayıcılar ve kulla- 
nıcılar tarafından tercih edilmektedir.

Son yıllarda giderek artan dikey yapılaşma nede- 
niyle yüksek katlı binaların artması, balkon ve teras 
kullanımı ile birlikte bu sistemlerden beklenen 
performans değerleri de artmıştır. Su sızdırmazlığı, hava 
sızdırmazlığı, ısıl performans, rahat ve konfor- lu kullanım 
bu özelliklerden birkaçını oluşturmakta- dır. Sistemlerin 
kullanılacakları coğrafi konum, iklim, yapı üzerindeki 
konumları vb. bağlı olarak kendisinden beklenilen 
performans kriterleri ve değerleri farklılık göstermektedir.

Çuhadaroğlu Ar-Ge Merkezi olarak S36, S36KS, S36 
T, S50 Alüminyum Sürme Doğrama serilerimiz ile ürün 
portföyümüzü ve sistemlerimizin perfor- mans değerlerini 
beklentilerin ötesinde artırarak sizlerle paylaşmaktan 
mutluluk duymaktayız.

Akdeniz Bölgesi, Kıbrıs ve benzer iklim sahip 
bölgelerde kullanılmak üzere S36 Isı Yalıtımsız Sürme 
Doğrama Sistemi sizlere sunacağımız ilk ürünümüzdür. 

Çuhadaroğlu Yeni 
Sürme Sistemleri
Satışa Sunuldu

Çuhadaroğlu New 
Sliding Systems
Launched

Günümüzde yapıların vazgeçilmez unsuru 
olan alüminyum sistemler, %100 geri 
dönüşüm, ısı yalıtımı, farklı yüzey işlem 
seçenekleri sunması gibi pek çok özelliği 
ile pvc ve çelik doğramalara kıyasla 
avantaj sunmaktadır.

Today, aluminum systems, which are 
indispensable elements of buildings, offer 
advantages over pvc and steel joinery with 
many features such as 100% recycling, heat 
insulation, and different surface treatment 
options.

Aluminum Joinery Systems provide visual 
contact and light between indoor and outdoor 
environment, and allow ventilation in or out if 
necessary. These systems can be divided into 

three as facade systems, door-window systems and sliding 
systems.

Sliding Joinery Systems are used to cover large 
openings on the building such as terraces, balconies and 
windows. Systems designed with a minimalist approach 
and providing maximum visual clarity are preferred by 
architects, practitioners and users.

Due to the increasing vertical construction in recent 
years, the increase in high-rise buildings and the use 
of balconies and terraces have increased the expected 
performance values   of these systems. Water tightness, 
air tightness, thermal performance, convenient and 
comfortable use are some of these features. Geographical 
location, climate, location of the systems, etc. The 
performance criteria and values   expected from him vary.

As Çuhadaroğlu R & D Center, we are pleased to 
share our product portfolio and system performance with 
our S36, S36KS, S36 T, S50 Aluminum Sliding Joinery 
series beyond expectations.

S36 Thermal Insulation Sliding Joinery System is the 
first product to be used in Mediterranean Region, Cyprus 
and regions with similar climate. The S36 is a non-
thermally insulated system as well as a waterproofing 
performance of 450 Pa. The system with low aluminum 
consumption allows the use of blades weighing up to 180 
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S36, ısı yalıtımsız bir 
sistem olması- nın yanı 
sıra 450 Pa su sızdırmazlık 
performansına sahip 
olması piyasada bulunan 
mevcut ürünlerden 
farklı kılan en önemli 
özelliklerindendir. Düşük 
alüminyum tüketimine 
sahip olan sistem, ağırlığı 

180 kg’a varan  kanatların  kullanılmasına imkan 
tanımaktadır. 34 mm’lik kenet genişliğine sahip, farklı 
kenet seçenekleri ile hem artırılmış vizyon genişlik 
hem de estetik görünüş ile uygulayıcıları- mıza pek çok 
farklı mimari seçenek sunmaktadır. Turistik bölgelerde 
otellerde kullanılmak üzere klima switch yuvasına sahip 
kasa profilleri saye- sinde klima-sürme doğrama sistem 
bağlantısını kolaylaştırmakta ve kullanıcılarına güvenli 
ve konforlu alanlar yaratmaktadır. Sistem performans 
testleri Kapedam Test Laboratuvarı ve bağımsız Akredite 
laboratuvarlarda tamamlanmış olup, aktif olarak satışları 
devam etmektedir.

S36 Serisinin bir diğer üyesi olan S36 T Isı Yalıtımlı 
Sürme Doğrama Sistemi ve S36 KS Isı Yalıtımlı Kaldır 
Sür Doğrama Sistemleri, Ege Bölgesi ve benzer iklime 
sahip bölgelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 
Birbirine entegre olarak çalışan bu iki sistemde 
aynı alüminyum kasa ve kanat profil- leri ve fitiller 
kullanılmakta olup, böylece stok maliyetleri minimum 
düzeye indirilmiştir. S36 T Sürme Sistemi 450 Pa su 
sızdırmazlığına, S36 KS Kaldır Sür Sistemi ise 600 Pa 
su sızdırmazlık performansına sahiptir. 120 kg ağırlığında 
kanatla- rın kullanılabildiği sistemler, standart ve 
opsiyonel kenet seçenekleri ile performans ve mimari 
beklentileri aynı çizgide buluşturmaktadır. Ön görü- 
nüşte 34 mm genişliğinde dar kenet uygulaması, içte ve 
dışarıda sabitli kasa uygulamalarını aynı kasa ve kayıt 
profilleri gerçekleştiren sistem piyasada bulunan mevcut 
ürünlerden bir çok farklı avantajları sizlere sunmaktadır. 
S36 KS Sistemi klasik kaldır sür sistemlerinin kullanım 
kolaylığı ve performansını, daha düşük profil ve aksesuar 
maliyeti ile birleştirmektedir. Sistemlerin Kapedam 
Laboratuvar testleri ve bağımsız Akredite laboratuvar 
testleri tamamlanmış olup, her iki sistem de aktif olarak 
satışa sunulmuştur.

kg. It offers a wide range of architectural options with a 
34 mm seam width, different vision options and increased 
vision width and aesthetic appearance. Thanks to the 
frame profiles with air-conditioning switch slots for use 
in hotels in touristic areas, the air conditioning-sliding 
joinery system connection is facilitated and creates safe 
and comfortable spaces for its users. System performance 
tests have been completed in Kapedam Test Laboratory 
and independent Accredited Laboratories, and active 
sales are continuing.

Another member of S36 Series, S36 T Thermal 
Insulated Sliding Joinery System and S36 KS Thermal 
Insulated Lift Sliding Joinery Systems are designed for 
use in Aegean Region and similar climate zones. These 
two systems, which are integrated to each other, use the 
same aluminum frame and wing profiles and rovings, 
thus minimizing stock costs. The S36 T Sliding System 
has a waterproof performance of 450 Pa, and the S36 
KS Remove Sliding System has a waterproof performance 
of 600 Pa. Systems with 120 kg blades can be used, 
standard and optional clamp options and performance 
and architectural expectations meet in the same line. The 
system, which performs the same frame and recording 
profiles in the front view with 34 mm wide narrow clamp 
application, inside and outside fixed frame applications, 
offers many different advantages from the existing 
products on the market. The S36 KS System combines 
the ease of use and performance of conventional lift 
systems with lower profile and accessory costs. Kapedam 
Laboratory tests and independent Accredited laboratory 
tests of the systems were completed and both systems 
were actively sold.

Thermal Insulated Performance Lift Drive System 
S50 series has 1200 Pa water sealing performance. In 

Sistemin 
Adı

Açılma 
Özelliği

Yalıtım 
Özelliği

Su 
Sızdırmazlık 
Performansı 

[Pa]
S36 Sürme Isı Yalıtımsız 450

S36 T Sürme Isı Yalıtımlı 450

S36 KS Kaldır Sür Isı Yalıtımlı 600

S50 Kaldır Sür Isı Yalıtımlı 1200
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Isı Yalıtımlı Performanslı 
Kaldır Sür Sistem olan S50 
serisi, 1200 Pa su sızdırmazlık 
performansına sahiptir. 
50 mm kanat ve 120 mm 
kasa derinliğine sahip olan 
sistemde 200 kg, 300 kg ve 
400 kg ağırlığında kanatlar 
kullanılabilmektedir. Gizli 
takvi- ye profilleri ile 3,3 m 
yükseklikte, 2,5 m genişlikte 

kanat uygulamaları ile yapı üzerinde bulunan geniş 
açıklara uygulanabilmektedir. Standart uygulama- larda 
120 mm kenet genişliğine sahip olan sistem, 42 mm 
dar kenet uygulaması seçeneği ile minimalist tasarım 
gerektiren mimari uygulamalara cevap verebilmektedir. 
S50 serisi, içerisinde farklı kanat profilleri kullanılarak 
uygulanabilen CV1 dışarıdan cam görünümlü (Gizli 
kanat) uygulaması, piyasada bulunan mevcut ürünlerden 
farklı olarak CV2 içeriden ve dışarıdan cam görünümlü 
(Gizli kanat) uygulaması ile mimari olarak fark 
yaratmaktadır. Farklı kanat profilleri ile aynı kasa profili 
ve sızdır- mazlık elemanlarının kullanıldığı bu iki sistem 
uygu- layıcılarımıza müşteri ihtiyaçları doğrultusunda 
hızla reaksiyon gösterme yeteneğini katabilecektir. 
Sistemin Kapedam Test Laboratuvarı ve bağımsız 
Akredite laboratuvar testleri tamamlanmış olup, aktif 
satışa sunulmuştur.

Çuhadaroğlu Ar-Ge Merkezi, sahip olduğu bilgi, 
birikim ve deneyimi ile müşteri ihtiyaçlarına tasarladığı 
yerli ve milli sistemler ile cevap vermektedir. Kaliteden 
ödün vermeyen, ekonomik, rekabetçi, yüksek performanslı 
ve yenilikçi çözümleri; sundu-ğu proje bazlı veya yeni 
sistemleri ile gelişen ve değişen taleplere en üst seviyede 
destek olmaktadır. 

the system with 50 mm blade and 120 mm frame depth, 
200 kg, 300 kg and 400 kg blades can be used. With 
concealed reinforcing profiles, it can be applied to wide 
openings on the structure with wing applications of 3.3 
m height and 2.5 m width. The system has a clamp width 
of 120 mm in standard applications and can respond to 
architectural applications requiring minimalist design 
with a 42 mm narrow clamp option. S50 series, with 
different wing profiles can be applied using CV1 external 
glass appearance (Hidden wing) application, unlike 
existing products available in the market CV2 internal 
and external glass appearance (Hidden wing) application 
makes an difference in architecture. These two systems, 
which use the same frame profile and sealing elements 
with different wing profiles, will be able to add the ability 
to react quickly to our customers in line with customer 
needs. Kapedam Test Laboratory and independent 
accredited laboratory tests of the system have been 
completed and actively offered for sale.

Çuhadaroğlu R & D Center responds to the needs of 
customers with the domestic and national systems it has 
designed with its knowledge, experience and experience. 
Quality, economic, competitive, high performance and 
innovative solutions; project-based or new fo. 

S50
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BAYİLERİMİZ / DEALERS

Çuhadaroğlu Satıcı ve Uygulayıcı 
Bayi Sertifikalarını Vermeye Devam Ediyor
Çuhadaroğlu Continues to Present 
Dealer / Fabricator Certificates

Cephe Merkezi Erdur Alüminyum Grup Yapı

Reform Grup Temiz Metal



Crescent Projesi / Crescent Project
Azerbaycan / Bakü
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