
23. DÜNYA YAZ ÜNÝVERSÝTE OYUNLARI’NDA SPORCU
VE ÝZLEYÝCÝLERÝN KONFORU ALARKO CARRIER’DAN
Ýzmir, 11-21 Aðustos tarihleri arasýnda 23. Dünya Yaz Üniversite Oyunlarý’na (UNIVERSIADE 2005)
ev sahipliði yapýyor, 7.500 sporcu ve görevliyi aðýrlýyor. Türkiye’nin son yýllarda gerçekleþtirdiði en
büyük organizasyon olan Universiade 2005 için sporcularýn kalacaðý Oyunlar Köyü, antremanlar
için 36, müsabakalar için ise 32 açýk ve kapalý tesis hazýr hale getirildi. Ýzmir 1999 yýlýnda
UNIVERSIADE 2005 için Uluslararasý Üniversite Sporlarý Federasyonu’na (FISU) baþvurmuþ, 2000
yýlýnda yapýlan deðerlendirme sonucu, diðer adaylar Kanada, Kore ve Meksika’nýn arasýndan ev
sahipliðine uygun bulunmuþtu. Ýzmir, her tarafta yapýlan Universiade 2005 tanýtýmlarýyla bir olimpik
kente dönüþtürüldü.
Oyunlar 10’u zorunlu ve 4’ü Ýzmir kentinin önerdiði isteðe baðlý spor dalýnda gerçekleþtirilecek.
Zorunlu sporlar; atletizm, basketbol, voleybol, futbol, sutopu, eskrim, atlama, yüzme, tenis,
jimnastik. Ýsteðe baðlý sporlar; yelken, güreþ, tekvando, okçuluk.

23. Universiade 2005
Ýzmir organizayonu-
nun ev sahibi Ýzmir'e
hoþ geldiniz. Anado-
lu'nun Batý ucunda
Ege'nin incisi olarak
anýlan Ýzmir, dünya
gençliðini kucakladýðý

Alarko Carrier’ýn Saðlýklý Konforu
Oyunlar kapsamýnda yeniden düzenlenen 13 kapalý spor
alanýnda hava koþullandýrma Alarko Carrier cihazlari ile
saðlanýyor. EVKA4, Ege Üniversitesi, Gürsel Aksel, Gaziemir,
Buca, Manisa l, Manisa 2, Celal Atik spor salonlarinýn hava
koþullandýrma sistemlerinde toplam 68 adet Alarko Carrier
50UZ çatý klimasý, 9 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda 30
GH soðutma grubu kullanýldý. Ýzmir'in en büyük salonlarý
arasýnda yer alan Karþýyaka Spor Salonu'na Alarko apareyleri,
kazanlarý ve hidroforlarý, Halkapýnar Salonu'na 20 adet Alarko
Carrier klima santrali yerleþtirildi. Ýzmir'in en önemli salonu
olan Atatürk Spor Salonu'nda ise tüm ýsýtma ve soðutma
iþlemleri için Alarko Carrier cihazlarý kullanýldý.

Son Atina Olimpiyat Oyunlarý'nda tüm tesislerin havasýnýn
koþullandýrýlmasý Carrier tarafindan gerçekleþtirilmiþ,
oyunlar boyunca sporcularýn ve izleyicilerin ortam konforu
mükemmel bir þekilde saðlanmýþtý. Olimpiyat Oyunla-
rý'ndan bir yýl sonra, bu kez Ege'nin öteki yakasýnda Alarko
Carrier, Universiade 2005'te sporculara ve 60 binin
üzerinde izleyiciye yine mükemmel bir konfor sunuyor.

Baþkanýn Mesajý

bu coþkulu günlerde sizleri selamlamanýn
mutluluðunu yaþamaktadýr. 'Dünya Ege
Mavisinde Buluþuyor' sloganýyla yola
çýktýðýmýz Universiade heyecaný gerek
Ýzmir'in gerekse Türkiye'nin yüzüne yepyeni
bir ifade kazandýrmýþtýr. Dünyanýn geleceðini
belirleyecek gençleri Ege Mavisi'nde
buluþtururken gençliðin hayallerine,
umutlarýna, beklentilerine katkýda
bulunmaktan ve onlarý mümkün olan en
iyi koþullarda aðýrlamaktan son derece
memnunuz. Dünyanýn beþ kýtasýndan Ýzmir'e
gelen üniversite gençliðini kentimizde
aðýrlayacak olmanýn onur ve gururunu
yaþarken, dostluk, sevgi, barýþ dolu
unutulmaz anýlarýný Ýzmir'den dünyanýn dört
bir yanýna taþýmalarýný diliyoruz.
Saygýlarýmla,

Aziz KOCAOÐLU

Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný
23. Universiade 2005 Ýzmir Organizasyon
Komitesi Baþkaný

ALARKO CARRIER
SPORCULARIMIZA
BAÞARILAR DÝLER
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www.alarko-carrier.com.tr

Isýtma, Hava Koþullandýrma, Bina Otomasyonu, Otomatik Kontrol, Su Basýnçlandýrma, Su Arýtma, Enerji, Yedek Parça

Haberleþme Adresi:

ebulten@alarko-carrier.com.tr

ALARKO CARRIER BÜLTENLERÝ

- Teknik Bülten
- Yeni Ürün
- Gerçek Konfor
Bu bültenler www.alarko-carrier.com.tr
adresinden abone olabilir, eski sayýlarýna
“Bültenler” baþlýðý altýndan eriþebilirsiniz.

Bülteni almak istemiyorsanýz týklayýnýz:
ebulten@alarko-carrier.com.tr

CARRIER HAVA KOÞULLANDIRMA
SÝSTEM TASARIMI - Cilt 1

Kitap teknik eðitim gören öðrencilere,
öðretim üyelerine ve mühendislere ücretsiz
gönderiliyor. www.alarko-carrier.com.tr
adresinden kitap isteyebilir ve Alarko
Carrier yayýnlarýna abone olabilirsiniz.

Sayýn Okurumuz,

Bu bültenle, çalýþma alanýmýzla ve Alarko
Carrier’la ilgili sektörümüzü ve kamuoyunu
ilgilendirdiðini düþündüðümüz haberleri
sizlerle paylaþmak istiyoruz.
Bülten konusundaki düþünceleriniz bizler için
yol gösterici olacaktýr. Haberleþme adresi-
miz aþaðýda verilmiþtir.
Yararlý görürseniz bültenimizi çevrenizde
duyurmanýzdan memnun oluruz.
Bültenle ilgilenmiyorsanýz, zamanýnýzý
gereksiz yere almak istemiyoruz, adresi-
nizin silinmesi için bu sütunun altýndaki e-
posta adresimize týklamanýz yeterlidir.
Saygýlarýmýzla.



Oyunlara katýlacak sporcu ve görevliler, Ýzmir’e 12
km uzaklýktaki Uzundere’de hazýrlanan Oyunlar
Köyü’ndeki 934 konutta aðýrlanýyor. Köyde ayrýca
danýþma merkezi, bilgi merkezi, yönetim ofisleri,
destek merkezi ile banka, posta, fotoðrafhane,
kuaför, alýþveriþ merkezi gibi hizmet binalarý yer
alýyor. Ortak alanda ise yemek salonu, beþ ayrý din
merkezi, çamaþýrhaneler, spor ve sosyal aktivite
alanlarý, sauna bulunuyor. Kýsacasý Oyunlar Köyü
tüm gereksinimlerin karþýlandýðý küçük bir kent gibi.

nen Universiade, çok sayýda spor dalýný bir araya
getiren bir kültür ve spor festivali olmasý nedeniyle
dünyanýn en önemli spor etkinlikleri arasýnda yer
alýr. 2 yýlda bir deðiþik bir kentte düzenlenir. Yaz
oyunlarýnda 10 yarýþma dalý zorunludur, 4 spor dalý
da ev sahibi kentin isteðine göre belirlenir. Kýþ
oyunlarýnda ise zorunlu oyun sayýsý 6'dýr. Ýlk yaz
oyunlarý 1959 yýlýnda Torino'da düzenlenmiþtir.

UNIVERSIADE NEDÝR?

Universiade kelimesi üniversite
öðrencilerinin olimpiyatý anlamýnda
Üniversite (University) ve Olimpiyat
(Olympiad) kelimelerinin birleþtiril-
mesiyle oluþturulmuþtur. Yaz ve Kýþ
oyunlarý olarak iki alanda düzenle-

OYUNLAR KÖYÜ

“DÜNYA EGE MAVÝSÝNDE BULUÞUYOR”

Universiade 2005 Ýzmir oyunlarýnýn sloganý, Ege Denizi'nin güzel mavi renginden alýnan esinle
"Dünya Ege Mavisi'nde Buluþuyor" olarak belirlenmiþ. Ege bölgesinde sporun tarihi antik çaðlara
kadar uzanýyor. Bölgedeki Aphrodisias, Nysa, Hierapolis, Bergama, Efes gibi büyük kentlerdeki
gymnasiumlar ve stadiumlarýn kalýntýlarý biliniyor. Bu yörede belirlenen en eski spor organizasyonu
MÖ IX. yüzyýlda baþlayan Panionion Oyunlarý’na tarihleniyor. Daha sonra bu oyunlar Efes’e
taþýnýyor ve 100 yýl sürüyor. Günümüzden 3 bin yýl geriye giden tarihiyle ve Kloros kahininin
Büyük Ýskender’in önünde yaptýðý kehanetle “yaþayanlarýna mutluluk veren kent” Ýzmir, barýþ
ve dostluðun simgesi olimpiyatlar için gerçekten mükemmel bir yer.

YARIÞMALARIN
SEMBOLLERÝ
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Ýzmir'de her yerde karþýlaþýlan oyunlarýn maskotu Ýzmir
Kuþ Cenneti sakinlerinden Yalý Çapkýný kuþu. Sevimli
maskot 25 bin öneri arasýndan seçilmiþ.

MASKOT: YALIÇAPKINI

UNIVERSIADE 2005
Oyunlarý Madalyasý

Oyunlarýn tanýtýmý kapsamýnda kentin kalabalýk bölgeleri dev
boyutta spor araçlarýyla donatýldý. Alsancak Ýskelesi’nden
çýkýlýrken 20 metre uzunluðunda 2 metre yüksekliðinde bir
voleybol filesinin (aþaðýda solda) altýndan geçiliyor, Konak
Meydaný’nda 2,5 metrelik bir tenis topu ve 8 x 18 metre
boyutlarýnda bir basketbol potasý (sað yanda) ile karþýlaþýlýyor.
2,5 metre yüksekliðindeki atletizm engelleri ve korner
bayraklarý, 2 metre yüksekliðindeki yüzme platformu, 6
metre yüksekliðindeki atlama kuleleri (aþaðýda saðda) deðiþik
yerlerdeki diðer yerleþtirmeler.

ÝZMÝR: OLÝMPÝYAT KENTÝ


