


yetkin�eğitim�personelleri�ile�kalite�sistemleri,�gıda�üretimi,�hijyen,�bakım,�
enerji,�otomasyon...�vb.� �eğitimleri�vermektedir.�Ayrıca�arsadan�üretime�
anahtar�teslimi�fabrika�kurulumu�gerçekleştirmektedir.

Yatırımcılara�ve�aktif�firmalara�fizibilite�çalışmalarından�projeye,�finans�
yönetiminden� üretime,� ürün� yönetiminden� insan� kaynaklarına� ve�
pazarlamadan�patente�kadar�bir�çok�konuda�danışmanlık�hizmetleri�veren�
firmamızın�Ar-Ge�ekibi;�Sanayi�Bakanlığı,�Tübitak,�Çukurova�Kalkınma�
Ajansı� ve�Kosgeb� gibi� kuruluşlarla� işbirliği� içerisinde�Türkiye’de� hatta�
Dünya’da�uygulanmamış�projeler�gerçekleştirmektedir
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Ülkemiz�artan�bir�ivme�ile�gelişmektedir.�Özellikle�ar-ge,�inovasyon�ve�
teknoloji�alanlarında�ki�çalışmalar,�ülke�ekonomisine�çok�büyük�katkıda�
bulunmaktadır.�Bazı� sektörlerde� ithalatın�azaltılması�hatta� ihracata�
dönüştürülmesi�en�önemli�hedefler�arasında�yer�almaktadır.�Fakat�gıda�
üretim� endüstrisinde� kullanılan�makine� ve� teçhizatların� nerede� ise�
tamamı�ithal�edilmektedir.�

Firmamız�20�yıllık�üretim�tecrübesi�ve�uzman�kadrosu�ile�meyve�işleme�
makineleri� imalâtı,� otomasyonlarının� hazırlanması,� bakım,� onarım,�
revizyon� işlemlerinde� çalışmaktadır.� Bunların� yanı� sıra� konusunda



MAKİNE

Meyve�suyu�ve�meyve�suyu�konsantresi�sanayii,�ana�hammadde�girdisi�
olarak�meyve�ve�az�miktarda�da�sebze�işleyen,�ara�ürün�olarak�meyve�
suyu�konsantresi�ve�meyve�püresi�elde�eden�ve�bu�ürünlerden�meyve�
suyu,�meyve�nektarı�ve�meyveli�içecekleri�üreten�bir�gıda�sanayii�koludur.

Meyve� suyu;� taze,� olgun,� sağlam� ve� meyve� suyu� üretimine� elverişli�
meyvelerin�tekniğine�uygun�olarak�işlenmesiyle�elde�edilen�meyve�suyu�
veya�pürenin�(pulpun),�su,�şeker�ve�izin�verilen�asit�ilâveleri�yapılarak�
veya�yapılmadan�ambalâjlanması�ve�ısıl�işlem�uygulanarak�dayanıklı�hale�
getirilmesiyle�üretilen�bir�içecek�olarak�tanımlanmaktadır.�

Meyve�suları�çeşitli�şekillerde�sınıflandırılmaktadır.�Meyve�suyunun�ber-
raklığı,�meyve� eti� içermesi,� katkı� yapılması� ölçü�olarak� alınmaktadır.�
Buna� göre� meyve� suları;� berrak� meyve� suları,� meyve� nektarları� ve�
meyveli�içecekler�olmak�üzere�sınıflandırıldığı�gibi,�berrak�meyve�suları�
meyve�nektarları�ve�turunçgil�suları�olmak�üzere�de�sınıflandırılabilmek-
tedir.� Berrak� meyve� sularında� meyve� oranı� genellikle� %100,� meyve�
nektarlarında�%25-50,�meyveli�içeceklerde�en�az�%10�olmaktadır.�Meyve�suyu�endüstrisinde�üretim�için�değişik�yöntemlerden�yararlanılmaktadır.�
Ancak�tüm�yöntemlerden�beklenen,�kalitenin�korunabilmesi�için�işlemin�hızlı�ve�mümkün�olduğunca�havasız�bir�ortamda�gerçekleştirilmesidir.�Meyve�
işlemek�için�kullanılan�makinelerin�imalât�ve�tasarımında�uzman�ekibimiz;�elma,�nar,�havuç,�narenciye�...vb.�hatların�berrak,�NFC�ve�püre�hatlarının�ve�
I.Q.F.�hatlarıda�kullanılacak�makinelerin�tasarımı�ve�imalâtını�gerçekleştirmektedir.

Gelen�meyveler,�temizlendikten�sonra�türüne�göre�gerekirse�ön�ısıtma�
işlemine� tâbi� tutulur.� Sıkma� ve� enzimasyon� işleminden� sonra�ürün�
BULANIK�NFC�olacaksa�filtrasyona�girmeden�BERRAK�NFC�olacaksa�
filtre� edildikten� sonra� dolum� ünitesine� gönderilir.� KONSANTRE�
olacaksa�(BERRAK�veya�BULANIK)�falling�film�evaporator�kullanılır.�
İstenirse� hassas� bir� filtrasyon� daha� uygulandıktan� sonra� dolum�
ünitesine�gönderilir.

Elma,�Ayva,�Armut,�Havuç�Grubu�meyvelerin�işlenmesiElma,�Ayva,�Armut,�Havuç�Grubu�meyvelerin�işlenmesiElma,�Ayva,�Armut,�Havuç�Grubu�meyvelerin�işlenmesi

Meyve,� temizlendikten� sonra� FMC�veya�Rende�hattı� kullanılarak� sıkılır.� pastörize� edilir.� gerekirse�dekantör� ve� veya� seperatör� kullanılır.� Enzim�
işleminden�sonra�BERRAK�NFC�olacaksa�filtrasyon�grubuna�aktarılır.�BULANIK�NFC�olacaksa�dolum�ünitesine�yönlendirilir.�KONSANTRE�olacaksa�
(BERRAK�veya�BULANIK)�FMC�evaporator�kullanılır.�İstenirse�hassas�bir�filtrasyon�daha�uygulanır�ve�sonra�dolum�ünitelerine�gönderilir.�Bu�grup�
meyvelerin�işlenmesini�sağlayan�makinelerden;�

Narenciye�Grubu�meyvelerin�işlenmesiNarenciye�Grubu�meyvelerin�işlenmesiNarenciye�Grubu�meyvelerin�işlenmesi

Bu�grup�meyvelerin�işlenmesini�sağlayan�makinelerden;

Meyve�boşaltma�havuzu,�
Atık�çökertme�havuzu
Taşıma�kanalları,��
Otomatik�yaprak�ve�çöp�alma�bandı
Modüler�(düz,� “Z “�ve�dağıtma)�bant
Rulolu�seçme�bandı
Değirmen
Mayşe�tankları
Kaba�filtre
Pastörizatör
Enzim�tankları
Vakum,�Kiezelghur,�Ultra�Filtre
Kâğıt�filtre�
Evaporatör
Isıtıcı�ve�soğutucular�(plâkalı�veya�tübüler)
Aseptik�dolum�ünitesinin�sterilizatör�kısmı
Otomatik�varil�taşıma�sistemleri
Reçine�ve�Deionize�sistemleri
Soğutma�kuleleri
Batch�tankları
Rejenerasyon�sistemleri�İMGO�tarafından�üretilmektedir.�

Meyve�boşaltma�havuzları
Modüler�,�PVC,�Helezon�konveyörler�
Otomatik�seçme�bandı
Çelik�telli�fırçalama�ünitesi
Manuel�seçme�bandı
Kalibrasyon�makinesi
Besleme,�Püre,�Enzim�tankları
Cyclone,�Turbo�finisher
Silindirik�Pres,�
Vidalı�pres
Palper,�Pastörizatör,�Dekantör,�Seperatör
Vakum,�Ultra,�Kiezelguhr�filtre
FMC�evaporatör,�
Aseptik�(Sterilizatör)�IMGO�tarafından�imal�edilmektedir.
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Meyve,�temizlendkten�sonra�(NAR)�kabuğu�açılır.�çöpü�ayrılır�ve�sıkılır.�Enzim�işleminden�sonra�BULANIK�NFC�olacaksa�dolum�ünitesine,�BERRAK�
NFC�olacaksa�filtrasyon�işlemine�tâbi�tutulur.�KONSANTRE�olacaksa�(BERRAK�veya�BULANIK)�falling�film�evaporator�kullanılır.��İstenirse�hassas�bir�
filtrasyon�daha�uygulanır�ve�sonra�dolum�ünitelerine�gönderilir.

Nar, Vişne, Kiraz, Üzüm Grubu meyvelerin işlenmesiNar, Vişne, Kiraz, Üzüm Grubu meyvelerin işlenmesiNar, Vişne, Kiraz, Üzüm Grubu meyvelerin işlenmesi

Bu�grup�meyvelerin�işlenmesini�sağlayan�makinelerden;�

Helezonlu�meyve�boşaltma�havuzu
Modüler�konveyörler
Seçme�bandı
Patlatma�makinesi
Sap�ayırma
Vidalı�pres
Ön�ısıtma
Mayşe�tankı
Kaba�filtre
Pastörizatör
Dekantör
Seperatör
Enzim�tankı
Tambur,�Kiezelguhr,�Ultra�filtre
Filling�film�evaporatör
Chiller�soğutucu
Kağıt�filtre
Aseptic�dolum�ünitesi�sterilizatör�kısmı�IMGO�tarafından�yapılmaktadır.



Meyve,� seçme� bandından� sonra,� patlatılır,� gerekirse� ısıtılır� ve� sıkılır.�
KONSANTRE� olacaksa� zorlamalı� evaporatörden� geçirilerek� dolum�
ünitesine�gönderilir.�NFC�olacaksa�besleme�tankından�dolum�ünitesine�
aktarılır.

Bu�hat�için�gerekli�makinelerden;

Boşaltma�havuzları
Helezonlar
Konveyörler
Seçme�bantları
Patlatma�makinesi
Değirmen
Çekirdek�fırçalama
Hot�&�Cold�Break
Turbo�finisher
Besleme�tankları
Zorlamalı�evaporatör,
Aseptic�dolum�ünitesi�sterilizatör�kısmı�IMGO�tarafından�yapılmaktadır.

Meyve�Pürelerinin�işlenmesiMeyve�Pürelerinin�işlenmesiMeyve�Pürelerinin�işlenmesi

Meyve�posa� ve� çekirdekleri,� bantlı� kurutma� sisteminde�kademeli�buhar,� elektrik� veya�direk� sıcak�hava� verilerek�kurutulmaktadır.� Farklı�meyve��
posalarının�tamamının�tek�bir�hatta�kurutulabilmesi�için�farklı�bir�tasarımı�olan�kademeli�karıştırıcılı�rotary�dryer�kurutma�sistemi�kullanılmalıdır.�Bu�
sistem�de�çıkan�kurutulmuş�posa�içerisinde�bulunan�çekirdekler�özel�çekirdek�ve�posa�ayırma�sistemi�sayesinde�birlerinden�ayrılmaktadır.

Çekirdek�ve�porsa�kurutmak�için�kullanılan�tüm�makineler�İMGO�tarafından�yapılabilmektedir.

Çekirdek�&�Posa�Kurutma�İşlemleriÇekirdek�&�Posa�Kurutma�İşlemleriÇekirdek�&�Posa�Kurutma�İşlemleri

Meyve�Suyu�Dolum�&�PaketlemeMeyve�Suyu�Dolum�&�PaketlemeMeyve�Suyu�Dolum�&�Paketleme

Konsantre�veya�NFC�ürün�tanka�alınır.�filtre�edilir.�pastörizatöre�ve�
sonra�dolum�makinesine� yönlendirilir.� Pipet� veya� kapak� takılır� ve�
paketlenir.

Hatta�kullanılan�makinelerden;

Varil�boşaltma�ünitesi
Tanklar
Pastörizatör
Hassas�ve�Kaba�Filtre
Konveyörler
Omurgalı�bantlar

IMGO�tarafından�yapılmaktadır.
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Yıkanan� meyveler� tipine� göre� sarsak� elekler,� dilimleme� makineleri,�
taneleme�makineleri,� havuzlar,� kesme�makineleri,� seçme� bantları� ve�
kurutuculardan� geçirilerek� kontrollü� olarak� IQF� ünitesine� aktarılır.��������
-40°C�de�donan�ürünler�kalibre�edilerek�paketlemeye�alınır.

IQF� üretim� hattında� kullanılan� makinelerin� tamamı� firmamız�
tarafından�üretilebilmektedir.

IQF�(Individual�Quick�Frozen)�işlemleriIQF�(Individual�Quick�Frozen)�işlemleriIQF�(Individual�Quick�Frozen)�işlemleri

Günümüzde� birçok� firma� halen� çok� sayıda� bakım� personeli�
bulundurmaktadır.�Sadece�kurumsal�ve�maliyet�analizini�iyi�yapabilen�
firmalar� bakım-onarım� faaliyetlerini� taşere� etmektedirler.� Biz�
danışmanlığını�yaptığımız�firmalara�sadece�üretimin�aksamaması�için�
bakım-onarım�konusunda�yetkin�2�veya�3�personel�bulundurmalarını,�

Makine�Bakım,�Revizyon�işlemleriMakine�Bakım,�Revizyon�işlemleriMakine�Bakım,�Revizyon�işlemleri

hatta�mümkünse�operatörlerini�kendi�makinelerinin�bakımını�kendileri�yapabileceği�şekilde�yetiştirmelerini�tavsiye�ediyoruz.�Bu�şekilde�firmaların�
bakım�personeli�maliyetlerini�en�aza�indirgiyoruz.�IMGO�olarak�firmaların�bakım-onarım�faaliyetlerini�plânlayarak�sezon�içi�veya�sezon�dışında�makine,�
hat�veya�tüm�tesis�bazında�bakım-onarım�işlemlerini�gerçekleştiriyoruz.�Firmalara�kalite�yönetim�sistemleri�için�kullanabilecekleri�formları,�talimatları,�
makine�reçeteleri�ve�teknik�bilgileri�sunuyoruz.�

Yeni�-�eski�makine�veya�hat�kurulumu,�sökümü,�taşınmasının�yanı�sıra�kazan,�arıtma,�ve�su�yumuşatma�gibi�yardımcı�tesislerin�bakım-onarım�ve�
kurulumu� da� firmamız� tarafından� yapılmaktadır.� Kısaca� kurmayı� düşündüğünüz� veya� kurulmuş� olan� tesisinizde� ki� tüm� ihtiyaçlarınıza� cevap�
verebiliriz.

Ayrıca�tüm�işlerimiz� için�3D�modelleme�yöntemi�kullanıyoruz.�Böylece�hem�müşterilerimize�bir�ön� fikir�sunuyoruz�hem�de�çıkabilecek�bütün�
problemleri�işe�başlamadan�görebiliyoruz.�fizibilite�çalışmalarını�da�bu�şekilde�hızlandırmış�oluyoruz.
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Otomasyon�nedir?Otomasyon�nedir?�Endüstriyel�üretim�koşullarında�standart,�hızlı,�güvenli�ve�verimliliği�artırarak�Otomasyon�nedir?�Endüstriyel�üretim�koşullarında�standart,�hızlı,�güvenli�ve�verimliliği�artırarak�
yapılan� üretim� sistemleri.� otomasyon,� endüstride,� yönetimde� ve� bilimsel� işlerde� insan� aracılığı�
olmadan�işlerin�otomatik�olarak�yapılmasıdır.�Günümüzde�endüstriyel�üretim�yapan�firmalar�ağır�
rekabet� koşullarında� ayakta� kalabilmek� için� çeşitli� yöntemlere� başvururlar.� üretim� koşullarının�
iyileştirilmesi�bu�koşulların�başında�gelir.�Hızlı,�standart,�güvenli�ve�verimli�üretim�yapmak�bugün�
zorunlu�hale�gelmiştir.�Bunun�için�de�teknolojik�olanakların�sonuna�kadar�kullanılması�ve�her�alanda�
makine�destekli�üretim�yapılması�gerekir.
Gıda�sektöründe�otomasyon�düzeyinin,�maliyet�indirimi�dışında�getirdiği�çok�önemli�bir�avantaj�var.�Bu�
da�sağlık�ya�da�sektörel�deyişle�‘’hijyen�ve�kalite’’.�Hangi�gıda�ürünü�olursa�olsun,�insan�müdahalesi�ne�
denli�az�olursa,�mikrobiyolojik�açıdan�sonuçlar�o�denli�iyi�olacaktır.�Biliyoruz�ki�insan�temasının�olduğu�
her�nokta,�mikrobiyolojik�açıdan�bir�risk�noktasıdır.�Bu�riski�azaltmak�için�bir�yığın�yüksek�maliyetli�
önlem�alırız.�Öte�yandan�biliriz�ki�geliştirdiğimiz�her�önlem,�bir�süre� �sonra�kendisi�bir�risk�unsuru
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oluşturabilir.�Hijyen�eldivenleri�ile�çalışma�sırasında�olduğu�gibi.�Riski�tamamen�ortadan�kaldırmak�ancak,�ürün�ile�insan�temasının�önüne�geçmekle�
mümkündür.�Bunun�yolu�da�otomasyon,�yani�teknoloji�kullanımından�geçmektedir.�Teknoloji�kullanımı�yönünde�atacağımız�sistematik�adımlar,�
ürünün�raf�ömrünün�uzamasına�da�katkıda�bulunacaktır.�Bu�katkılar�hesaba�katılırsa,�otomasyon�yatırımlarının�fizibilite�analizleri�olumlu�yönde�
değişecektir.

İMGO�Makine�olarak�otomasyon�sistemlerinin�tamamını�anahtar�teslim�sistemler�olarak�kurmaktayız.�Ayrıca�kullanılan�ve�yazılım�şifresi�bulunmayan�
sistemler�için�modifikasyon�ve�yazılım�dili�değiştirme�hizmeti�sunmaktayız.�İstenirse�şifreli,�çalışmayan�veya�problemli�yazılımların�yerine�yeniden�
yazılım�hizmeti�de�verilebilmektedir.�

Ayrıca� işletme,� depo,� kazan,� üretim� bölümleri,� ofisler� ...vb.� gibi�
alanların� personel� geçiş� kontrol� ve� kayıt� sistemleri,� ürünler� için�
kantar�sıralama,�giriş�ve�çıkış�kayıt�sistemleri,�bilgisayar�ve�network�
sistemleri,�izleme�ve�kayıt�sistemleri�de�firmamız�tarafından�verilen�
hizmetler�arasındadır.

Bunların�yanı�sıra�monitör,�HDD,�işlemci,�klâvye,�PCI,�Ex�ISA�kartlar,��
PLC�modül,�sürücü,�kontaktör...�vb.�gibi�her�türlü�otomasyon�ve�
bilgisayar� ürünlerinin� direkt� satışı� da� firmamız� tarafından�
yapılmaktadır.

Manuel�kumanda�sistemine�sahip�eski�makineler�için�de�PLC�sistem�
kurmaktayız.� Manuel� makinelerin� kendi� içerisinde� otomasyon�
sistemi� kurulabildiği� gibi� kurulu� veya� kurulacak� hat� veya� tesis�
otomasyonu� içerisine� de� dahil� edilebilmektedir.� Bu� sistemlerde�
makineye�uygun�CPU,�modül�ve�komponent�seçimleri�tarafımızdan�
yapılıp�müşteri�onayına�sunulmaktadır.



IMGO�makine�olarak�gıda�fabrikalarını�arsadan�üretime�anahtar�teslim��
kurmaktayız.�Firmaların�fizibilite�çalışmaları,� inşaat� izin�ve�ruhsatları,�
özel�ve�devlet�teşviklerinin�takibi�tarafımızdan�yapılmaktadır.
İnşaası� yapılacak� olan� fabrika,� fizibilite� ve� işleyeceği� ürüne� göre�
projelendirilir.�Statik,�elektrik...vb.�gibi�projeleri�çizilir.�peyzaj�ve�binalar�
katı�modelleme��yazılımları�ile�bilgisayar�ortamında�3d�olarak�hazırlanır.�
Tasarımın�son�kontrolleri�yapılır�ve�inşaat�için�gerekli�hazırlıklara�başlanır.

Tüm�inşaat�çalışmaları�şirketimizin�uzman�mühendis�ve�teknisyenleri�
tarafından�yönlendirilmektedir.�Kazı,�beton�ve�çelik�konstrüksiyondan�
soğuk�hava�depoları,�arıtma�tesisleri�ve�işletmenin�tamamının�devreye�
alınmasına�kadar�tüm�süreç�bir�gıda�üretim�tesisinin,�işletme�ve�hijyen�
ihtiyaçları�göz�önünde�bulundurularak�tamamlanır.

Tüm�zeminlerde�istenilen�özellikte�epoksi�uygulamaları�yapılmaktadır.
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Şirketimizin� kuruluş� amaçları� arasında,� en� yüksek� standartlarda,�
kurumlara� ve� bireylere� özgün� çözümler� üretmek,� eğitim� ve�
gelişimlerine� katkı� sağlamak� ve� firmalara� muhtelif� konularda�
danışmanlıklar� gerçekleştirmektir.� Bu� doğrultuda,� bilgi� ve�
deneyimlerini�daha� çağdaş�bir�plâtformda� sunmayı�hedeflemiştir.�
Gerek�eğitimlerimiz,�gerekse�danışmanlık�hizmetimiz,�her�kurumun�
ihtiyacının� belirlenmesi� ile� ihtiyaca� özel� olarak� verilmekte� olup,�
eğitmen�ve�danışmanlarımızın�her�biri�kendi�alanlarında�deneyimli,�
profesyonel� kariyere� ve� derin� bilgi� birikimine� sahip� kişilerden�
oluşmaktadır.

Gıda�güvenliği�ile�ilgili�olarak�müşterilerin�talep�ve�beklentileri�her�
gün� artmaktadır.� Şirketimiz,� tüm� gıda� zincirinde� ortak� olarak�
beklenen�temel�gerekliliklerin�sağlanması,�sürdürülmesi�ve�sürekli�
iyileşmesini� hedeflemektedir.� İletişim,� sistem� yönetimi,� gıda�
güvenliği� risklerinin� ön� koşul� programları� ve�HACCP�planları� ile�
yönetilmesi�bu�konuların�başındadır.�

Kişisel�Gelişim�ve�Yönetim�Becerileri
Kalite�Yönetim�Sistemleri
Genel�Kalite�ve�Üretim
İş�Sağlığı�ve�Güvenliği
Sosyal�Sorumluluk
Müşteri�İlişkileri
Enerji�Yönetimi
Satış�Teknikleri
Risk�Yönetimi
Gıda�Güvenliği�ve�Hijyen
Gıda�Makineleri�Operatörlüğü

Kalkınma�Ajansları�Destekleri�Danışmanlığı
Tübitak�Destekleri�Danışmanlığı

KOSGEB�Destekleri�Danışmanlığı
Kurumsal�Kimlik�Danışmanlığı
İnsan�Kaynakları�Danışmanlığı
Finans�Yönetimi�Danışmanlığı

Risk�Yönetimi�Danışmanlığı
Yönetim�Danışmanlığı

Proses�Danışmanlığı
İnşaat�Danışmanlığı
Ar-Ge�Danışmanlığı

Bilgisayar�işletmenliği,�Sayısal�Grafik�Tasarım�(Corel,�Photoshop,�Illustrator),�Cad�&�Cam�(Siemens�NX,�Autocad,�Solidworks,�Catia),�Otomasyon,�
Hidrolik�&�Pnömatik�eğitimleri�de�firmamız�tarafından�verilen�eğitimler�arasındadır.

EĞİTİM DANIŞMANLIK



ENERJİ

Günümüz�modern�endüstri�kuruluşlarında�enerji�tüketimi�en�önemli�maliyet�giderlerini�oluşturmaktadır.�Global�anlamda�azalan�enerji�kaynakları,�
küresel� ısınma� ve� artan� enerji� ihtiyacı� göz� önüne� alındığında� gerek� endüstriyel� alanlarda� gerekse� kamusal� alanlarda� enerjiden� azami� seviyede�
yaralanılmasını�gerekmektedir.�IMGO�makine�olarak�yenilenebilir�enerji�kaynaklarından�faydalanarak�hem�insan�hayatını�hem�de�doğayı�korumayı�
hedef�haline�getirmiş�bulunmaktayız.�Bu�nedenle�güneş�enerjisinden�bio�yakıt�teknolojilerine�kadar�bir�çok�alanda�Ar-Ge�faaliyetimiz�bulunmaktadır.�
Bu�alanlarda�ki�çalışmaları,�konusunda�lider�çözüm�ortaklarımızla�birlikte�yürütmekteyiz.

Elektrik�enerjisi�üretim�formlarını�dört�ana�başlık�altında�toplayabiliriz.
Yüksek�potansiyel�enerjiye�sahip�su�kaynaklarının�değerlendirilmesiyle,�hidroelektrik�santrallerinde�üretilen�enerji.

Kömür,�petrol,�doğal�gaz�gibi�fosil�yakıtların�yapısında�bulunan�hidrokarbonlardan�elde�edilecek�olan�ısı�enerjisi�kullanılan�termik�santraller.
Güneş�ve�rüzgâr�enerjisinin�kullanıldığı�doğal�enerji�kaynaklı�santraller.

Fizyon�ve�füzyon�prensipleri�ile�çalışan�atom�santrallerinden�üretilen�enerji.

Elektrik� enerjisi� dünya� genelinde� %90� oranında� buhar� kullanılan�
santrallerde� üretilmesine� karşın� ülkemizde� yüksek� potansiyelli� su�
kaynaklarının�daha�fazla�olmasından�dolayı�%70�civarındadır.�Her�ne�
kadar�ülkemiz�su�kaynakları�açısından�rahat�bir�konumda�olmasına�
rağmen� elektrik� üretiminde� buhar� enerjisinden� azami� seviyede�
faydalanılması�ve�üst�seviyede�verim�elde�edilmesi�gerekmektedir.�Bu�
noktada�kojenerasyon�sistemlerinin�önemi�bir�kat�daha�artmaktadır.�

Kojenerasyon�kısaca,�enerjinin�hem�elektrik�hem�de�ısı�formlarında�
aynı�sistemde�beraber�üretilmesidir.�Bir�başka�deyişle,�kojenerasyon�
elektrik�enerjisi�üretimi�esnasında�giriş�kaynağının�aynı�anda�başka�bir�
proses�için�kullanılmasıdır.�Kullanım�şekilleri�temel�olarak�iki�başlıkta�
toplanabilir.

Bir�proses�için�ya�da�ısıtma�için�ısı�enerjisi.

Daha�sonra�başka�tip�enerjilere�dönüştürülmek�üzere�elektrik�enerjisi.

Ayrıca�bu�kaynaklardan� faydalanmak� isteyen� firmaların�alabileceği�
destekler�bulunmaktadır.�Firmamız;�devlet,�kalkınma�ajansları,�özel�
kuruluşlar�ve�derneklerin�konu�üzerine�verdiği�destekler�için�tedarik�
ve�danışmanlık�hizmetleri�vermektedir.

Konvansiyonel�Elektrik�Üretimi
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Kojenerasyon�Elektrik�Üretimi



Firmamız� kurucuları� ve� çalışanlarından� büyük� bir� kısmı�meyve� suyu�
üretim� endüstrisinden� gelmektedir.� Bu� nedenle� yaptığımız� işler� de�
firmaların�beklenti�ve�isteklerini�çok�iyi�tahmin�edebiliyoruz.�Hatta�birçok�
işte� müşterilerimizin� isteklerine� bırakmadan� yapılması� gerekeni�
yapıyoruz.

Aynı� nedenden� dolayı� yaptığımız� makine� ve� tesislerin� kurulumu�
karşılığında�bir�miktar�NFC,�Konsantre,�Ham�meyve,�paketlenmiş�meyve�
suyu...vb.�gibi�ürünlerden�alabiliyoruz.�Bünyemizde�bulunan�gıda�birimi�
eğitim,�seminer,�danışmanlık,�gibi�hizmetlerinin�yanı�sıra�bu�ürünlerin�
alım�satımını�yapmaktadır.�

Firmamızın� Niğde’de� bulunan� arazileri� üzerinde� de� organik� tarım�
yapılmaktadır.� Projelerimiz� arasında� önümüzde� ki� yıllarda� hayata�
geçirmeyi� düşündüğümüz� bu� arazi� üzerine� kurulacak� bir� paketleme�
tesisi�bulunmaktadır.

GIDA TARIM ÜRÜNLERİ



IMGO Makine Otomasyon İnşaat Gıda Enerji 
Tarım Ür. İth. İhr.  San. Tic. Ltd. Şti.

www.imgo.com.tr
info@imgo.com.tr

+90 322 516 14 51                         +90  322 516 14 52
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