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University of Astana

Astana University is the fi rst project in Astana of this 
extent whereby it has been designed to cover social, 
cultural, training, education and accommodation needs 
of the 20 000 students and its lecturers. The main atrium 
with its 33.85 metres width and 580 metres length 
makes up the backbone of the faculty, social and cultural 
buildings. A comfortable living space is obtained by 
connecting the main atrium with faculty atriums. 
Beginning of 2010 the fi rst phase of construction 
was fi nished. This construction phase has an area of 
122 000 m².

2009

Main contractor 
Ana yüklenici

sml Construction
Kabanbay Batır Cad. 35
Astana/Kazakhstan

Building owner 
Mal sahibi

Knowledge City A.Ş. 
Auezov sok. 8 
Astana/Kazakhstan

Architect 
Mimar

Archipel, Atkins

Profi l/Material 
Profi l/Malzeme

RIB-ROOF Speed 500,
Aluminium 0,80 mm colour 
coated PVDF RAL 9016 traffi c 
white
RIB-ROOF Speed 500, 
0,80 mm alüminyum boyalı 
PVDF RAL 9016 trafi k beyaz

RIB-ROOF Metal Roofi ng Systems 
RIB-ROOF Metal çati sitemleri

Area 
Çatı alanı 

15 500 m2 roof/çati
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Astana üniversitesi

Yeni üniversite Astana şehrin sol kıyısında, ekolojik 
bakımından şehrin temiz bir kısmında bulunmaktadır.
Üniversitenin mimari tasarım modern ve en iyi Batı 
standartlarına uygundur ve 20 000 ögrencinin ihtiyaclarına 
dizayn edilmiştir. Tüm akademik binalar eksenel atriyum 
ve iç geçişler ile birbirlerine bağlıdır. Bu bağlanması 
komlpeksin bütünlüğünü ve mimari birliğini sağlamaktadır.  
Laboratuvarlar ve diğer binaların servisi ana yapı kuşatan 
çevre yolu sayesinde gerçekleştirilmektedir. Yeni üniversi-
tenin işletmeye açılması, üniversitenin tasarım kapasi-
tesine göre  birkaç etap ya da kısım ile yapılır. 2010 yılın 
başında birinci kısım tamamlanmıştır. Bu kısmın toplam 
alanı 122 000m² (yüz yirmi iki bin) metrekaredir.


