Çevre Teknolojilerinde Avrupa
Standartları ALX Hungary ile
REW İstanbul 2019’da!
European Standards in
Environmental Technologies
are at Rew Istanbul 2019 with
ALX Hungary!
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Değerli Ziyaretçi,
Polat Holding’in bünyesinde olan
ALX HUNGARY, Macaristan’ın dış ekonomik
ilişkilerine katkıda bulunmak ve onu
çeşitlendirmek amacıyla 2015 yılında
“ALX Macar Ticareti Geliştirme Merkezi” olarak
kurulmuştur. 2016 yılında mevcut Macaristan
odaklı yapısının yanı sıra çok uluslu bir dış
ticaret firmasına dönüşümünü gerçekleştirmiş
ve “ALX HUNGARY” unvanıyla faaliyetlerini
sürdürmektedir. Macar İhracatı Teşvik
Ajansı(HEPA), Macaristan Dışişleri ve Ticaret
Bakanlığına bağlı olarak Macaristan’ın ihracatını
artırmaya yönelik faaliyetler yürüten, kar amacı
gütmeyen resmi bir devlet kurumudur.
ALX HUNGARY, HEPA’nın yetkilendirdiği Türkiye,
Yunanistan ve Kıbrıs resmi temsilcisidir.
ALX HUNGARY’nin dış ticarete yönelik
Türkiye’de merkez İstanbul olmak üzere,
Ankara, İzmir, Bursa ve Gaziantep’te;
Yunanistan’da Atina’da; Macaristan’da
Budapeşte’de ofisleri bulunmaktadır. Daha önce
sadece KOBİ düzeyindeki Macar firmalarının
ihracat kapasitelerinin arttırılması için hizmet
veren HEPA, yeni yapılanmasıyla birlikte tüm
Macar ihracatçılara hizmet vermektedir.
HEPA, pazarı çeşitlendirmek ve Avrupa’ya
bağımlılığını azaltmak için “Doğu’ya Açılım”
politikasını uygulamaya koymuştur. Bu nedenle
Türkiye’ye özel önem vermektedir.
ALX HUNGARY, HEPA’nın sahip olduğu çeşitli
sektörlerden binlerce Macar firmadan oluşan
veri tabanı sayesinde Türk iş insanları için
Macaristan’ın güvenilir, öncü, rekabetçi ve
yenilikçi sektörleri hakkında ücretsiz hizmet
vermektedir.
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Dear Visitor,
ALX HUNGARY, an affiliate of Polat Holding, was
established in 2015 as “ALX Hungarian Trade
Development Center” in order to contribute to
and diversify the foreign economic relationships
of Hungary. It was transformed in 2016 to a
multinational foreign trade company while
maintaining its structure focusing on Hungary
and it is operating under the name
“ALX HUNGARY” at the moment. The Hungarian
Export Promotion Agency (HEPA) is a non-profit
governmental organization that carries out
activities aimed at increasing Hungary’s exports
to the Hungarian Ministry of Foreign Affairs and
Trade. Hungarian Government finds investors
and export partners for Hungarian SME’s.
ALX HUNGARY is the representative of Turkey
and Greece in the Hungarian Export Promotion
Agency (HEPA).
Headquarter of ALX HUNGARY Turkey is in
Istanbul. ALX HUNGARY also operates offices
in Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep; Athens in
Greece and Budapest in Hungary for foreign
trade activities. Previously, the only service
whose aim is to increase the export capacities of
Hungarian companies in SMEs is HEPA, but the
new strategy serves all Hungarian exporters.
ALX HUNGARY provides free services for the
Turkish business people about Hungary’s
reliable, pioneering, competitive and innovative
sectors with taking advantage of HEPA’s
database of thousands of Hungarian companies
from various sectors.

7

MACARİSTAN UYGULAMALI TOPRAK
BİLİMLERİ KÜME ORGANİZASYONU
CLUSTER OF APPLIED EARTH
SCIENCES (CAPES)

CAPES’in 6 üniversite, 19 kobi düzeyinde
küçük ölçekli firmalardan oluşan
25 üyesi bulunmaktadır. Bilgi, araştırma
ve geliştirme faaliyetlerini disiplinli bir
şekilde gerçekleştirirler. CAPES üyesi
firmalar, Macaristan’daki uranyum
cevherini araştırmak, madencilik ve
öğütme işlemlerinin tüm aşamalarına
katkıda bulunmak gibi konularda önemli
deneyimlere sahiptir. CAPES, uranyumu ideal
bir kaynak sınıfına getirmek için uranyum
arama projelerini planlar ve yönetir. Ayrıca
maden tasarımı, cevher üretimi, maden
işlenmesi ve madencilik saha alanı onarımı
gibi teknik konularda danışmanlık hizmeti
vermektedir. Radyoaktif atıkların çıkarılması
(LLW / ILW, HLW), hidrokarbon kaynaklarının
araştırılması, jeotermal kaynakların
araştırılması sırasında oluşan CO2 ve
depolanması, yer altı kömür gazlarının
araştırılması (UCG), çöplüklerin yığılması,
jeolojik atıklar gibi yer altı ve zemin bilimleri
ile ilgili faaliyetlerde ortaya çıkan çevre
kirliliği sorunları inşaat mühendisliğini zor
bir durumda bırakmaktadır. İyileştirme için
araştırma geliştirme çalışmaları, ekipman ve
metodolojik gelişme ile birlikte üniversiteler;
endüstri ve yenilikçi KOBİ’ler arasında güçlü
bir iş birliğine ihtiyaç duymaktadır ki tüm
bu gruplar CAPES’i bir araya getiren ana
unsurları oluşturur.

The Cluster of Applied Earth Sciences
(CAPES) has 25 members - 6 universities,
institutions and 19 SME members.
The cluster uniquely combines the
knowledge, research and developments of
the discipline. Many of the cluster members
have significant experiences in uranium
industry. They have contribution to all phases
of the uranium ore exploration, mining and
milling in Hungary, making CAPES an ideal
choice for uranium resource prognoses,
planning and managing uranium exploration
projects, mine design, technical consultancy
for ore production and processing and for
post-mining site remediation. Additional
activities are related to geosciences.
For instance; final disposal of radioactive
wastes (LLW/ILW, HLW), exploration of
unconventional hydrocarbon resources,
geothermal research, CO2 sequestration
and storage, underground coal gasification
(UCG), the utilization of spoil-dump material,
geological environmental problems in
civil engineering represent a serious
challenge, require R&D work, instrument
and methodological development and strong
cooperation between universities, industry
and innovative SMEs - thus they are all within
the competence of CAPES.

CAPES ÜYELERİ
CAPES MEMBERS
• Aurora Energy Ltd.
• Eco-Cortex Ltd.
• GEOCHEM Geologial and Environmental Research,
Consulting and Servicing Ltd.
• GeoEko Ltd.
• Geomega Kft.
• Geopard Geotechnical and Geophysical Ltd.
• Geo Stat Ltd.
• GW Technological Consulting Ltd.
• Intercomp Ltd.
• Karotázs Tudományos, Műszaki és Kereskedelmi Kft.
• KVA Consulting Ltd.
• Logframe Ltd.
• Mecsekérc Ltd.
• Mining and Geological Survey of Hungary
• Ötvös and Co. Environmental Ltd.
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• Research Centre for Astronomy and Earth Sciences of the
Hungarian Academy of Sciences, Institute of Geological and
Geochemical Research
• RockStudy Ltd.
• Tomogeo Ltd.
• University of Miskolc, Faculty of Earth Science and
Engineering, Institute of Mineralogy and Geology
• University of Miskolc, Research Institute of applied
Earth Sciences
• University of Pécs, Faculty of Engineering and Information
Technology, Institute of Smart Technology and Engineering
• University of Szeged, Department of Geology and
Paleontology & Department of Mineralogy, Geochemistry
and Petrology
• Valida Ltd.

9

GEOCHEM LTD; yüksek teknoloji ile donatılmış
petrofizik laboratuvarıyla bilgili, deneyimli, yenilikçi
ve gelişime açık yüksek potansiyel odaklı bir şirkettir.
Şirketin ana faaliyeti hidrokarbon ve hammadde
araştırması, jeotermal enerji araştırması, radyoaktif
ve tehlikeli atık yönetimi, su araştırması ve çevre
koruma gibi jeolojik alanlarında araştırma ve
geliştirmeler yapmaktır. GEOCHEM’in temel amacı,
araştırmanın sonuçlarını endüstriyel uygulamalara
entegre etmektir. Şirket, öncelikli olarak çok dar ve
kullanım alanı geliştirilebilir özel enstrümanlar ve
süreli ekipman geliştirmeleri konularına odaklanmış
çalışmalar yapmaktadır.
GEOCHEM LTD’nin laboratuvarı, çeşitli malzemelerin
fiziksel parametrelerini tanımlamak için uygundur.
Öncelikle madde çekirdek kompleksi ve rezervuar
karakterizasyonu (gözeneklilik, doygunluk,
geçirgenlik, emilme kapasitesi, akustik ve elektrik
özellikleri, tane boyutu ve tane şekil analizi) gibi
alanlar üzerinde çalışmaktadır.

GEOCHEM LTD is an innovation company who has a
high-technology equipped petrophysical laboratory,
special knowledge and ideas, significant innovation
and development potential. Main activity of the
company is research and development in the fields
of geology, like hydrocarbon and raw material
exploration, geothermal energy research, radioactive
and hazardous waste disposal, water research
and environmental protection. Its main objective
is to integrate the results of basic research into
industrial practice. The company focuses primarily
on special instruments and continuous equipment
improvements with the complex investigation of very
tight and unconsolidated materials.
GEOCHEM LTD’s laboratory is suitable for defining
the physical parameters of various materials,
primarily focusing on complex pore and reservoir
characterization (porosity, saturation, permeability,
sorption capacity, acoustic and electric properties,
grain size and shape analysis).
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Karotázs LTD; son 15 yılda Macar sondaj
uygulaması, jeofiziksel kuyu değerlendirme
ve ölçümleme bilgisi uygulamalarında
önemli bir rol elde etti. Firma, günlük
rutin çalışmanın yanı sıra yeni ölçüm
ekipmanları ve ölçüm teknikleri geliştirdi.
Ar-Ge çalışmaları şirketin içerisinde aktif
olarak uygulanan bir programdır. Geliştirilen
ürünler, Karotázs LTD’den satın alınabilir.
Karotázs, özel ihtiyaçlar durumunda çeşitli
sorunları çözebilmek için geliştirdiği
ürünlerin dışında da isteğe göre çalışmalar
yapabilecek kapasitededir. Geçtiğimiz yıllarda
firma çalışanları, daha çok eski ELGİ (Loránd
Eötvös Jeofizik Enstitüsü) tarafından üretilen
araçları kullanarak, yer altı keşfinde büyük
tecrübeler kazanmıştır. Şirketin faaliyet alanı,
jeofiziksel kuyu ve sondaj değerlendirme,
uygulamalı jeofizik ve kuyu testleridir.
Karotázs LTD; yapılar için jeofiziksel sondaj
değerlendirmesi, koşul değerlendirme,
dinamik kuyu testleri, sondaj değerlendirme,
mineralojik amaçlar için sondaj kuyuları,
jeolojik araştırma ve çevre koruma
ölçümleri yapmaktadır. Nötron aktivasyon
ölçümleri için özel izotop tutma kutusu,
gama radyasyonu üzerinde enerji seçici
tespit ölçüm sistemi ve bilgisayar destekli
yüzey kayıt sistemi Karotázs’ın Ar-Ge
faaliyetlerinden yalnızca birkaçıdır.

During the last 15 years, Karotázs LTD.
has achieved an important role in the
practice of Hungarian borehole and welllogging metrology, beside the daily routine
work they have developed new measuring
equipment and techniques. The R&D activity
is a still running program in the life of the
company. The developed products can be
purchased from the Karotázs LTD. In case
of special needs, they undertake to modify
their technologies to being able to solve
various problems. In the previous years, the
staff gathered experience in underground
exploration by using mostly tools
manufactured by the former ELGI (Loránd
Eötvös Geophysical Institute). The company’s
field of activity is mainly well-logging, drilling
geophysics and well testing.
The services of Karotázs LTD includes welllogging for well construction, condition
assessments, dynamic well testing;
borehole logging for mineralogical purposes,
geological prospecting and environmental
protection measurements. Some products of
R&D activity: Measuring system for energy
selective detection of gamma-radiation,
including a special isotope holding case for
neutron activation measurements; NPCLOG
equipment - a universal, PC-based surface
recording unit.
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Electromega LTD 2009 yılında kurulmuş ve
elektrikli yürüyen aksam patentinin sahibi
olan ikinci nesil bir aile şirketidir.
Tamamen elektrikle çalışan atık taşıma
aracı, iki kat güçlü performansa sahiptir.
Avrupa Birliği ulaşım otoritelerinin zorunlu
kıldığı tüm yasal koşul ve kurallara uygun
olarak tasarlanmıştır.
Prototip test deneyimine dayalı model
geliştirmelerine dayalı olarak kısıtlı bir
seri üretim yapan Electromega, ulusal
ve uluslararası pazarlar için 10 + 10 tam
elektrikli çöp kamyonu üretimi yapmaktadır.
Electromega, seri üretim süreçlerine
uygun fiyatlama yapar. Electromega, yıllık
450 araçlık üretiminin üçte birini Macar
pazarına, geri kalan kısmını uluslararası
pazarlara satmaktadır. Buna paralel olarak
Electromega, ürettiği kamyonların operasyon
aralığını 800-1000 km daha artırabilmek
için araştırma ve geliştirme projesini
başlatmıştır.

Electromega LTD was founded in 2009.
The company is the owner of the electric
drive train patent. It is a second-generation
family business.
Electromega’s second fully electric
waste transporting vehicle has double
performance. It complies with the legislation
and the requirements of the transportation
authorities.
Small serial production of the type developed
based on the testing experience with the
prototype. Preparing for the manufacturing
of 10 + 10 fully electric garbage trucks for
national and international markets.
Repetitive manufacturing processes get
favorable prices. Annual production of
450 vehicles - one third intended for the
Hungarian market, and the remaining
for international markets. In parallel, the
launching of the research and development
project aimed at increasing the operating
range of the lorry to 800-1000 km.
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Kanalizasyon, bir enerji üretim kaynağı
olarak küçümsense de şehirde
konumlanmış, ısıtma ve soğutma ihtiyacı
olan normal bir binanın ihtiyacı olan
ısı enerjisinin %15’ini karşılayabilir.
Thermowatt, yoğun nüfuslu şehir
merkezlerinde ısıtma-soğutma ihtiyacını
karşılamak için kanalizyondan elde ettiği
ham enerjiyi ısı enerjisine dönüştürecek
benzersiz bir çözüm geliştirmiştir.

KANALİZASYONDAN GELEN
ENERJİ!
ENERGY FROM SEWAGE

Thermowatt geliştirdiği teknoloji sayesinde
atık suyun ortak kanalizasyon hatlarına ısı
eşanjörleri ekleyerek, atık suların ısısından
enerji üretir. Isı eşanjörleri tarafından
oluşturulan ısı enerjisi, ısı pompaları
vasıtasıyla yapıların ısıtılması ve soğutulması
için kullanılır. Kullanılan atık su, herhangi
bir toksik madde sızıntısı olmadan kapalı
sistemdeki kanalizasyon hatlarına geri
yönlendirilir.
Muazzam bir potansiyel! Avrupa’da 1 milyon
kişi her gün ortalama 300.000 m3’lük lağım
atığını kanalizasyona göndermektedir.
Thermowatt teknolojisi sayesinde
kanalizasyonlar, yaklaşık 800.000 m2’lik
bir alanın sürdürülebilir iklimlendirmesi
için kullanılabilir. Thermowatt teknolojisi
sayesinde CO² emisyonu yıllık olarak yaklaşık
3.600 ton azaltılabilir.

Sewage is an overlooked energy source,
though; it carries away approximately
15% of the thermal energy provided to a
conventional building and flows in cities
where demand for heating and cooling is
high. We recognize this at Thermowatt. It
developed a unique solution that allows
a heat pump to recycle this energy even
from raw sewage and it uses it to provide
heating and cooling services even in densely
populated city centers.
The technology generates energy from the
heat of wastewater by directing waste-water
from the communal sewer lines to heat
exchangers. The heat energy recovered by
the exchangers is used for the heating and
cooling of buildings via heat pumps. The
used waste-water is directed back to the
sewer lines in a closed system that prevents
any toxic material leakage.
The potential is immense! The average
European city of one million habitants
flushes away close to 300.000 m3 of sewage
each day. With our solution that sewage,
could be used to sustainably heat and cool
almost 800.000 m2 floorspace in buildings. If
our solution was replaced traditional heating
and cooling systems, CO² emission could
be decreased by as much as 3,600 tones
annually.
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WaterScope sistemi, yapay zeka destekli
grup analizi ve raporlama ile otomatik ve
sürekli online alg izleme yapılabilmesine
imkân tanır.
WaterScope, konvansiyonel ve zaman
kaybı yaratan mikroskobik yaklaşım yerine
volumetrik analiz yoluyla mikrobiyolojik su
ölçümünde devrim yapmıştır. WaterScope
sistemi, güvenilirliği yüksek ve daha çok
sayıda veri sağlar.

YOSUNA ODAKLANIN
FOCUS ON THE ALGAE

WaterScope izleme işlemi sırasında 5 µm
ila 300 µm arasında değişen nesneleri
otomatik olarak algılar, ayırır ve gruplar.
Yapay zeka yardımıyla sistem, suda
bulunan mikroorganizmaları 140 dijital ve
matematiksel tanımlayıcıya (boyut, renk,
morfoloji) göre önceden sınıflandırır ve sayar.
Önceden seçilmiş, sınıflandırılmış ve sayılan
görüntüler kullanıcının dizüstü bilgisayarına
aktarılabilir; konum ya da kullanıcılardan
bağımsız olarak otomatik seçim ayarlaması
yapılarak ölçüm gerçekleştirilebilir.
İzleme ortamına bağlı olarak, su kalitesi
sınırlarının aşılması durumunda veya kalite
ölçütleri ani bir müdahaleye uğradığında
otomatik alarm operatörleri uyarmak için
ayarlanabilir.

WaterScope system enables continuous and
automated online algae monitoring, with
subsequent Artificial Intelligence enhanced
batch analysis and reporting.
WaterScope revolutionizes microbiological
water measurement through volumetric
analysis instead of conventional, time
consuming, microscopic approach.
By providing substantially more data, water
monitoring becomes significantly resource
and time efficient.
During the monitoring process WaterScope
automatically detects, extracts and
segments objects ranging from 5 µm to 300
µm. With the aid of Artificial Intelligence,
the system pre-classifies and counts the
microorganisms present in the water
according to 140 digital and mathematic
descriptors (size, color, morphology).
The pre-selected, classified and counted
images can be transferred to the user’s
own laptop, where s/he is free to fine tune
the automatic selection and finalize the
measurement independently from sampling
place/user’s location.
Depending on the monitoring environment,
automatic alarms may be set to warn
operators if water quality limits have been
exceeded or if quality trends dictate some
form of immediate intervention.
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www.alx.com.tr
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