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01 Tekerlekl� Kızak Türk�ye
Şamp�yonası
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve

Ejder3200 Kayak Merkezlerinin katkılarıyla

Türkiye Kızak Federasyonu'nun

düzenlediği yarışma Yüksek İrtifa Kamp

Merkezinde geçekleşti.

Palandöken'in floral çeşitliliği görünür

hale geliyor

02 Sun� Karlama

EJDER3200 Kayak Merkezleri,

Palandöken’de kış boyunca pistlerin

açık kalmasını  sağlamak için yapay

karlara güveniyor ve sistem  nasıl

çalışıyor

04

Ed�tör'ün Notu

PALANDÖKEN 
Ejder 3200 A.Ş'n�n 
 yayın  organıdır

YIL 1 / Sayı 10
Kasım 2021

Bu derg�de yer alan yazılar ve fotoğraflar elektron�k ortamlar da dah�l olmak üzere yazılı
�z�n olmaksızın kullanılamaz. Kaynak göster�lerek alıntı yapılab�l�r. Yayımlanan eserler�n
tüm mesul�yet� Ejder3200 A.Ş. ye a�tt�r.

+904423170804

ejder3200.com

info@ejder3200.com

Yunus Emre Mahallesi

Küme Evler

Palandöken Kayak

Merkezi

İ Ç İ N D E K İ L E R

03 Kar Depolama ETÜ'lü Ögrenc�ler
Oryantasyon Programı
Kapsamında Palandöken'�
Gezd�



Erzurum'da 'Yed� Dağa, b�r Bağa' �fades�yle 
tar�f ed�len kışın gel�ş�,  Palandöken'e yansıdı



Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Ejder3200
Kayak Merkezinin  katkılarıyla Türkiye Kızak
Federasyonu'nun düzenlediği Tekerlekli Kızak
Türkiye Şampiyonası 15-16-17 Ekim
tarihlerinde Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde
geçekleşti. Şampiyonaya Erzurum’un yanı sıra
Bitlis, Muş, Trabzon, Kütahya, Çankırı, Çorum,
Tokat, Bolu ve Kastamonu’dan yaklaşık 100
sporcu katıldı. Asfalt yolda tekerlekli kızaklarla
kayan sporcular, büyükler, gençler ve yıldızlar
kategorilerinde yarıştı. Çekişmeli anların
yaşandığı yarışlarda sporcular, dereceye
girebilmek için kıyasıya mücadele etti.     
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir
süre düzenlenmeyen tekerlekli kızak yarışları,
alınan tedbirler ve oluşan koşullar sonrası ilk
kez Erzurum’da yapıldı. Yarışlarda dereceye
giren sporcular, madalya ve çiçeklerle
ödüllendirildi.     

TEKERLEKLİ  KIZAK
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
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https://www.haberler.com/ekim/
https://www.fanatik.com.tr/haberleri/erzurum




TEKNİK
YAPAY
KARLAMA

Ejder3200 Palandöken Kayak Merkezimizde,

kış mevsimi boyunca kar kalitesini ve miktarını

sağlamak için yıl boyunca tam zamanlı çalışan

profesyonel personelimiz aslında, işe kıştan

çok önce başladı. Karlama cihazları ağında

bakım veya iyileştirme çalışmaları ile kar

yapıcı işçilerimiz, tesisatçılarımız ve

elektrikçilerimiz biz kayakseverlere daha

erken bir kayak sezonuna başlamamız için

seferber oldular. 



TEKNİK KARLAMA SÜRECİ HANGİ
ADIMLARINDAN OLUŞUYOR? 
Büyük br emekle bz kayak severlere daha erken ve

daha çok kayma mkanı sunan sun karlama sürec

hang adımlarından oluşuyor? Geln bu sürec brlkte

nceleyelm. Kar üretmnde temel hususlar, su ve

enerj vermllğn artırmak ve karın yapılableceğ

çevresel pencerey arttırmaktır. Kar yapmak

karmaşık br denklemdr. Teknk makne, su , yokuş
yukarı yüksek basınçta çok fazla su pompalama

yeteneğ, havayı sıkıştırmak çn çok fazla enerj ve

nsan gücü çerr. Kar yapımı, nehr veya rezerv gb

br su kaynağıyla başlar. Su, br pompa evnde çok

büyük elektrkl pompalar kullanılarak dağdak br

boru hattına tlr.Bu su, karmaşık br dz valf ve boru

vasıtasıyla kar yapımı gerektren tüm patkalara

dağıtılır. Pek çok kayak merkez , mümkün olduğunca

fazla suyun donmasını ve kara dönüşmesn

sağlamak çn çekrdekleştrc br madde de ekler .

Bu ürünler, su moleküllernn buz krstallerne

donmak çn uygun şekl oluşturmasını kolaylaştıran

organk veya norgank malzemelerdr . 

Yapay kar, rakım veya mazur�yetlere bakılmaksızın, tüm
kayak merkezler� �ç�n lüksten çok b�r gerekl�l�k hal�ne
geld�. 

Ürünler toksk değldr ve byolojk olarak parçalanablr.

Kar yapma sürecndek br sonrak adım, br hava tess

kullanarak hava eklemektr. Bu tess, genellkle br

kamyonet veya kamyon büyüklüğünde elektrkl veya

dzel endüstryel hava kompresörler çeren br bnadır.

Hava genellkle soğutulur ve boru dışına

gönderlmeden önce fazla nem uzaklaştırılır. Hatta bazı

sstemler suyu ssteme grmeden önce soğutur. Bu,

havada ve suda daha az ısı olduğundan kar yapma

sürecn gerçekleştrr. Bu tessten hava, su boru

hattıyla aynı yolu zleyerek ayrı br boru hattına gder ve

kara dönüşüp brktrldkten sonra pstlere serlr.
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 Blyor muydunuz ?
 Türkiyen’in en uzun teknik karlama sistemi ve en çok

karlama cihazına sahip Palandöken toplamda 400
adet teknik karlama cihazı ile saatte 2400 m3

karlama kapasitesine sahiptir  
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https://www.instagram.com/biliyomuydunuz/?hl=tr
https://www.instagram.com/biliyomuydunuz/?hl=tr


KAR ÇİFTÇİLİĞİ
Kayak çn Ger Dönüştürülmüş Alternatf Çözüm

4 LOKASYONDA
SAKLAMA İŞLEMİ
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Kel�men�n tam anlamıyla "kar yet�şt�rme " olarak tercüme
ed�len kar ç�ftç�l�ğ�, kış mevs�m�n�n sonunda, yen� mevs�m�n
başında tekrar kullanab�lmek �ç�n  kar topladığınız anlamına
gel�r. Operasyonun son gününde kalan kar, büyük b�r yığın
oluşturacak şek�lde toplanır ve sözde kar deposuna
dönüştürülür. Kar Ezme Araçları yardımıyla beyaz �ht�şam
trapez şekl�ne get�r�l�r ve sıkıştırılır.
Daha sonra kar deposu sert köpük levhalarla veya daha der�n
katmanlarda yalıtılır. Ayrıca karı su g�r�ş�nden korumak �ç�n
üzer�ne s�lo folyosu ser�l�r. Son katman, karı güneşten ve UV
ışınlarından koruyan yapıdan oluşur.

4. LOKASYON VERİM

%52

ORTALAMA VERİM
% 5 6 . 2 5

3. LOKASYON VERİM

%35

2. LOKASYON VERİM

%63

1. LOKASYON VERİM

%75

Kar Ç�ftç� l �ğ�  Ned�r  ve Nası l  Çal ış ır?
 
 

 



İkl�m Değ�şt�: Yükselen sıcaklıklar ve sınırlı kar
yağışı karşısında, Ejder3200 Kayak Merkezler�
alışılmamış çözümlere yönel�yor

Türkiye'de ilk kez 20/21 sezonunda geçekleştirilen
Kar Depolama tekniği 21/22 sezonu için  4 farklı
lokasyonda gerçekleştirilen kar saklama işlemleri ile
yeni sezona kalıtsal bir taban ve daha düşük zemin
sıcaklıklarıyla başlamak için öncü ve yenilikçi
adımlar atarak  çok daha uzun bir kayak sezonu
geçirmenizi sağlamak için çözümler üretiyoruz

PALANDÖKEN'DE KAR ÇİFTÇİLİĞİ

Karın etrafta ne kadar süre kaldığını etkileyen
birçok faktör vardır - bunlar arasında kayak
merkezinin yüksekliği, dağın yönü ve dağın karı çok
hızlı eritme yeteneğine sahip hava koşullarından ne
kadar korunaklı olduğu sayılabilir. 

Kar çiftçiliği sayesinde Palandöken karlarını
korumakla meşgulken ikinci kez gerçekleştirilen 4
farklı lokasyonda depolanan karlar ile Kasım ayının
sonuna kadar sezonun açılması planlanan ve
istikrarlı bir sezona büyük ölçüde güvenmek isteyen
ve kış eğlencesine daha erkenden başlamak,
pistlere çıkan kayakçılar ve snowboardcular için en
iyi koşulları sağlamak ve kar garantisi için farklı
çözüm yolları ve iklim değişikliğinin bilinci ile harika
bir kayak deneyimi sunmak için doganın
sınırlanırını zorlamadan ve zarar vermeden yüksek
teknoloji ve yenilikci sistemlerle, iklim değişikliği ve
küresel ısınmanın etkilerine yönelik  öngörülebilir
engellere çözüm üretmeye devam ediyoruz
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ETÜ’LÜ ÖĞRENCİLER
ORYANTASYON
PROGRAMI
KAPSAMINDA
PALANDÖKEN’İ
GEZDİ
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Erzurum Tekn�k Ün�vers�tes� (ETÜ), bu yıl 1. sınıfa
başlayan öğrenc�ler�n adaptasyon sürec�n� en �y�
şek�lde tamamlayab�lmeler� adına s�stemat�k
olarak düzenled�ğ� oryantasyon programları
kapsamında Palandöken gez�s� gerçekleşt�rd�.
Düzenlenen etk�nl�ğe ETÜ Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Murat Küçükuğurlu, danışman hocalar ve çok
sayıda öğrenc� katıldı.
Etk�nl�kte b�rb�rler�yle tanışma ve kaynaşma fırsatı
yakalayan öğrenc�ler b�r yandan doyasıya
eğlen�rken b�r yandan da yalnızca ülkem�z�n değ�l
aynı zamanda dünyanın da sayılı kayak
tes�sler�nden b�r�ne sah�p olan Palandöken Kayak
Merkez�n� gezerek yaklaşmakta olan kış aylarında
yapab�lecekler� sport�f faal�yetler hakkında b�lg�
aldı.

Ejder3200 Kayak Merkezler�n�n ev sah�pl�ğ�
yaptığı oryantasyon programı kapsamında   
Erzurum Tekn�k Ün�vers�tes� (ETÜ)
öğrenc�ler� gondol turu sonrası çeş�tl�
�kramların ve canlı müz�k göster�s�
sonrasında  Palandöken'de kayak dışında
yapılab�lecek Dev salıncak , Go-Kart g�b�
daha b�rçok çeş�tl� akt�v�teler �le doyasıya
b�r gün geç�rd�.



www.ejder3200.com.tr






