
Dünyanın en yüksek camisi, 
kelimenin tam anlamıyla etkile-
yici
Yeni cami, Cezayir’in başkenti olan Algiers 
merkezinde yer almaktadır. Bu projede yer 
alan tüm rakamlar son derece etkileyicidir. 
Cami’nin kapasitesi yaklaşık 120.000 kişi-
liktir. Projenin kapsadığı toplam alan ise 
400.000 metrekaredir. Bu alanın içerisinde, 
başta minare olmak üzere, İslam enstitüsü, 
kütüphane ve kültür merkezi bölümlerinin yer 
aldığı 12 ayrı bina bulunmaktadır. Kütüphane 
2.000 kişilik olup, içerisinde bir milyon eser 
bulunacaktır.

Cami, Mekke ve Medine’de bulunan kutsal 
camilerin ardından, dünyanın en büyük 3. 
camisi olacaktır. 265 metrelik minare uzun-
luğu ile de dünyanın en uzun minaresine 
sahip cami olacaktır. Proje 2015 yılında 
tamamlandığında, Afrika’nın en büyük yapısı 
olarak tarihe geçecektir.

MagiCAD – Güvenilir bir araç
Cezayir’deki bu muhteşem cami projesinde, 
ana müteahhit CSCES (Çin Devlet İnşaat 
Mühendislik Şirketi) olmuştur. Şirket Magi-
CAD ile çalışmaya 2010 yılında başlamıştır. 
MagiCAD kullanımından edindikleri pozitif 
deneyimler sonucunda CSCES şirketi, 
MagiCAD’e bu son derece zorlu ve prestijli 
projede de güvenmiştir.

MEP için MagiCAD, elektrik tasa-
rım ve proje koordinasyonu
MagiCAD Havalandırma, Isıtma ve Boru-
lama, Elektrik ve Oda modülleri, tüm proje-
lerde kullanılmıştır. 2 ve 3 boyutlu ortamda 
yapılabilecek temel tasarım işlevlerinin yanı 
sıra MagiCAD modülleri; malzeme listesi 
(BOM- bills of materials) çıkarmada, çakışma 
kontrollerinde, boşluk öngörülerinde ve gör-
selleştirme/rendering amaçlı olarak model-
lerin Navisworks ortamına aktarılmasında 
kullanılır.

Yerinde eğitim 
Verimli bir eğitim sağlayabilmek için, Magi-
CAD destek ekibi, Cezayir’in başkenti olan 
Algiers’de eğitimler düzenlemiştir. Bu eğitim, 
tasarımcılar için değerli zaman tasarrufu ve 
mümkün olduğu kadar hızlı “üretim modu” 
olanağı sağladığı için takdir edilmiştir. Eği-
tim, gerek deneyimli mühendislere gerekse 
MagiCAD’de yeni olanlara tüm sorularını 
sormaları ve yanıtlarını almaları açısından 
önemli bir fayda sağlamıştır 

Cezayir’de CSCEC

CSCES’in Cezayir’de bulunan şubesi ülkede 
30 yıldır faaliyet göstermektedir. Şirketin 
Cezayir’de; kamu binaları ve ofisleri, otel, 
spor alanları, okullar ve üniversiteler, yollar 
ve diğer altyapı projelerinden oluşan geniş 
bir iş kaydı bulunmaktadır. Ayrıca, Cezayir’in 
en büyük 5 oteli, CSCES şirketi tarafından 
inşa edilmiştir.
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Büyüyen Başarı
MagiCAD hızla uluslararası kullanıcı tabanı inşa etmektedir. Bugün 15.000’den fazla MagiCAD 
lisansı yaklaşık 45 farklı ülkede kullanılmaktadır. MagiCAD, tasarımcılara verimlilik ve şirket-
lere daha rekabetçi çalışma imkanı sağlar. MagiCAD’in verimliliğinizi nasıl arttırabileceğini 
öğrenmek için, magicad.com.tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Ve MagiCAD hakkında daha 
fazla bilgi edinmek için, MagiCAD satış temsilcilerimizi arayabilir veya mail ile kendilerine ula-
şabilirsiniz.

MagiCAD büyük projeye hazır MagiCAD Uygulama-
ları: 

• Ventilation  
• Heating & Piping 
• Sprinkler Designer 
• Electrical 
• Circuit Designer 
• System Designer 
• Comfort & Energy  
• Room 
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