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Yerküre milyarlarca yıl kendisini sürekli yenileyen bir ritimle
ekolojik dengesini korumuştur. İnsanlık tarihi sayısız savaşla ve
çevre katliamlarıyla dolu olsa bile, doğa zaman İçinde mükemmel
bir uyumla kendini rehabilite edebilmeyi daima başardı.
Ancak 1857 yılında petrolün bulunmasıyla endüstriyel alanda yeni
bir dönemece girilirken doğaya da büyük kirlilikler verilmeye
başlanmıştır. Sanayileşme sonucu ortaya çıkan bu kirliliklerin ana kaynağını
hidrokarbon ve türevleri teşkil etmektedir. Petrol ve petrokimyasal maddelerin
kullanımıyla oluşan kontrolsüz kirlilik, canlılığın devamını sağlayan sulara, havaya
ve topraklara zarar vermiştir. Bu hasarın boyutu ekosistem içinde yaşam zincirinin
halkalarının teker teker yok oluşuyla eşdeğerdir. Bilinçsiz insan aktiviteleri canlılığı
hazin bir sona doğru sürüklemektedir.
Önceleri sürekli kendini yenileyebilen, koruyabilen doğada enerjinin ve teknolojinin
yanlış kullanımıyla oluşan ekolojik yıkım süreci, su kaynaklarının, göllerin, nehirlerin
denizlerin kirlenmesine, trajik bir biçimde suda yaşayan canlıların zehirlenerek toplu
ölümlerine, dünyanın sulak bölgelerindeki yaşam kalitesinin azalmasına ve bu
alanların yok olmasına, doğal dengenin bozulmasına yol açmıştır.
Sanayileşmenin ve taşımacılığın hızlı ilerlemesi beraberinde havayı
da kirleterek ozan tabakasının incelmesine ve delinmesine neden
olmuştur. İnsanlar tarafından atmosfere çeşitli yollarla salınımı
yapılan tüm toksik gazlar, atmosferde sera etkisi yapan zehirli bir
gaz tabakası oluşturmakladır. Bu gaz tabakası güneş ışığını
absorbe ederek yerküreye güçlü bir ısı iletmektedir. Bu da yerkürenin, denizlerin,
göllerin fazla ısınmasına, buharlaşmasına, toprakların verimsizleşip tuzlanmasına ve
çölleşmesine sebep olmaktadır.
Sonuç olarak insanlar ekolojik dengenin kontrolden çıktığını ve tabiatın kendini
yenilemekten artık ne kadar uzaklaştığını görmelerine rağmen, hızla artarak
yaşamı tehdit eden kirlilikler karşısında yapılan çalışmalar yetersiz kalmıştır.
Bu duruma alternatif oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler Konseyi
Habitat Zirvesinde "44 / 228" kodla dünyanın ekolojik dengesinin bozulduğunu
resmen açıklayarak, çözüm getirmeye yönelik yeni teknolojilere İhtiyaç olduğunu
bildirmiştir.
Sayın Ayhan Doyuk, çok uzun yıllar önce bu vahim tabloya karşı umursamazlığın
tüm İnsanlık için bir yıkımın başlangıcı olduğuna dünyanın dört bir yanında verdiği
konferanslarda ısrarla ve büyük bir içtenlikle işaret etmiştir. İnsanlığın çok yakında
yüzleşmek zorunda kalacağı ekolojik problemler karşısında acil ve somut bir çözüm
serisini beraberce yürürlüğe koymanın gerekliliğine dikkati çekmiştir. Ve bütün
platformlarda; tüm yaşam birimlerine zarar vermek yerine onu korumak yeniden
yapılandırmak, hayatı yaratılışta olduğu gibi özgürce birbirine saygılı ve uyum içinde
yaşayabilmenin bilinç düzeyine ulaşmaya davet etmiştir.
Gezegenimize ekolojik dengesini yeniden kazandırmak ve insanoğluyla beraber
temel yaşama hakkına sahip tüm canlıları kusursuz bir sistemle yaratılmış
yuvalarına tekrar kavuşturmak adına Sayın Ayhan Doyuk gibi dünyanın her yerinden
bu göreve hayatını adamış bitim adamları tarafından yıllar önce başlatılan AR-GE
çalışmaları AyDo™ World Projects Systems 'i kurmaya vesile olmuştur.
Sayın Ayhan Doyuk, çevresel felaketlere çare olabilecek çözüme dayalı tüm
sistemlerin ve teknolojilerin üretilebileceği tesislerle eğitim alanlarını Avrupa'da ve
dünyanın belli merkezlerinde İnşa ederek büyük halk kitlelerine sistemleri
ulaştırmaya çalışmaktadır.
Sayın Ayhan Doyuk tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de doğanın bozulan
dengesini eski haline getirecek, tüm canlıların hayatlarının akışlarını olumlu yönde
değiştirecek, ekolojik ve enerjik dengeyi en üst seviyeye çıkaracak bilimde ve
teknolojide devrimsel nitelik taşıyan buluşu AyDo™ SIW teknolojisi İle çözümler
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serisini insanlığın hizmetine sunmaktadır. Tüm insanlık, artık elindeki bu yeni
imkan ile geleceğe ümitle bakmaktadır. Yaşanabilir bir dünya için somut adımlar
atılabileceğinin umudunu taşımaktadır.
Gezegenimizin hızlı bir şekilde kirlenmesine ve bunun olumsuz etkilerine karşı
duyarlı olan dünyanın her yerindeki liderleri, devlet yetkililerini, doğal yaşamı
destekleyen çevre koruma organizasyonlarını, bilim sanat ve edebiyat alanındaki
akademisyenleri, eğitim camiası ve özel sektördeki tüm kurumları, kısacası sizleri
AyDo™ World Projects Systems ile görevi paylaşmaya davet ediyoruz.

Yönetimimizdeki Web Sitelerimiz:
www.ayhandoyuk.name
www.ayhandoyuk.com.tr
www.ayhandoyuk.info
www.ayhandoyuk.tv
www.aydo.science
www.ayhandoyuk.com.pl
www.ayhandoyuk.pl
www.aydospain.com
www.aydojel.com
www.aydogel.com
www.aydosu.com
www.aydowater.com.tr
www.aydowater.info
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www.aydowater.us
www.aydoworldprojects.name
www.superiyonizesu.com
aydosiw.com
aydosiw.science
www.superionizedwater.com
www.superionizedwater.info
www.superiyonizedwater.com
www.superiyonizedwater.info
www.eradoga.com.tr
www.eradoga.net
www.eradoga.org
www.woda-zycia.com
www.aydosolutions.com
www.superiyonizesu.info
www.ayhandoyuk.us
www.ayhandoyuk.ru
www.aydointernational.com
www.ayhandoyuk.ca
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Sn. Ayhan Doyuk'un, AyDo™ SIW teknolojilerinin uygulama sistemlerindeki yeni
gelişmeleri size sunduğu yasal telif hakları korunan resmi internet siteleridir.
Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.

Değerli Çevre Dostumuz;
AyDo™ World Projects teknolojisi ile her türlü endüstriyel ve evsel atık
suların, kanalizasyonların temizlenmesi geriye kazandırılması, kapalı devreye alınıp
kullanılması, kokuların giderilmesi, suyun içilecek kaliteye ya da endüstriyel alanda
kullanılacak hale getirilmesi, sudaki ağır metalleri kapsüle ederek ağır metallerin
aktivitesinin minimum seviyeye indirilmesi (Ağır metaller kirli suda daha aktiftir.
AyDo™ SIW formülü ağır metallerin askıda kalma ve yüzme özelliğini kaldırır)
suyun özelliğinin korunarak dezenfekte edilmesi, içindeki çamur ve maddelerin
gübreye dönüştürülmesi imkanına sahip bulunmaktayız. Sudaki kirlilikler su
moleküllerinin nano boyutta ayrıştırılarak doğaya faydalı hale getirilemezse gerçek
bir çözüm olamaz. AyDo™ SIW nano teknolojisi bu işlemi en iyi ve ekonomik
şekilde gerçekleştirir.
Çöplerin temizlenmesi özelliği AyDo™ SIW teknolojisi ile çöplerin dezenfekte
edilmesi, yanan çöplerin söndürülmesi, zehirli gazların havaya karışmasının
önlenmesi atıkların toksik ve kanserojenik yapılarını bozarak doğaya faydalı hale
dönüştürülmesi, çöp atıklarının AyDo™ SIW formülü ile bakteri oluşturmadan
kurutulması yada sıvı gübre olarak kullanılması, çöpün diğer katı atıklarının
endüstriye kazandırılması için kesin bir çözüm getirir. AyDo™ SIW formülü çöplerin
kokularını yok edip sağlıklı ve kokusuz bir çalışma ortamı sağlar ve çöp alanlarını
istenildiğinde yeşil alana dönüştürür.
Yangın söndürme özelliği; AyDo™ SIW Flame Safe formülü güçlü bir yangın
söndürücü, yangın oluşumunda engelleyici ve alev almazlık sağlayıcıdır. Orman
yangınlarında yanan sahanın rehabilitesi daha kolay gerçekleştirilir. Kısa zamanda
tekrar yeşil alana dönüştürülebilir AyDo™ World Projects Systems Avrupa'da ve
dünyanın çeşitli ülkelerinde teknolojiyi uygulama konusunda eğitimler verilerek
insanlara yeni bir proje ve yeni çalışma alanları oluşturur.
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ATIK SULARIN TEMİZLENMESİ
KANALİZASYON SİSTEMİNDEKİ TOKSİK ATIKLAR
Atık su ve kanalizasyon sistemleri her yıl milyarlarca toksik kimyasal maddeyi
çevreye boşaltmaktadır. Bu da çevre kirliliğine yol açan en
büyük etkenlerden biri olarak gösterilebilir.
Sadece evsel değil sanayi atıklarımda arıtmak için gerekli
arıtma tesisleri yeterli düzeyde değildir. Bu atık sular her yıl
yüksek oranlarda ağır metali ve toksik kimyasal maddeyi göl ve
nehirlerimize taşımaktadır. Bilindiği gibi bu nehirler ve göller
taşıdıkları toksik atıklar ile ülkemizde yaşayan milyonlarca
insana içme suyu sağlamaktadır.
AyDo™ World Projects Sistem 'in kanalizasyona
yönelik yapmış olduğu mekanik enjekteli temizleme sistemi
vardır. Bu sistem binaların ve fabrikaların atıklarını kapalı
devreye alınarak tekrar endüstriye kazandırılmasını sağlar.
TOKSİK MADDELERİN HAVAYA KARIŞMASI
Atık sular havaya toksik kanserojen maddeler salmaktadır. Bu maddeler kirli
atık suların taşınması ve boşaltılması sırasında buharlaşarak havaya yayılmaktadır.
Bu da hava kirliliğine neden olmakta ve büyük yerleşim merkezlerinde milyonlarca
insanın sağlıklı yaşamını ciddi ölçüde tehlikeye atmaktadır.
KANALİZASYON ÇAMURUNDAKI TOKSİK KİRLENME
Bu atıklar her yıl yüzbinlerce ton ağırlığında bir çamurun oluşmasına neden
olmaktadır. Bu oluşan çamur yapısındaki zehirli maddeler nedeniyle
mikroorganizmaların ve bitkilerin yaşamasına ve gelişmesine engel olarak doğayı
tahrip etmektedir. Sistemin içindeki toksik maddeler evlerden ve sanayi
kuruluşlarından gelen kimyasal atıklardır. Toksik kimyasallar iki değişik yerden
kaynaklanmaktadır;
1.
2.

Zararlı atıklarını kanalizasyonlara boşaltan sanayi kuruluşları,
Boya, temizlik maddeleri, çözücü ve diğer ürünlerin içerdiği toksik
kimyasalları kanalizasyona boşaltan evler, iş yerleri, hastaneler vb.
kuruluşlar
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SULARIN KİRLENME NEDENLERİ
Suların dört ana kirlenme nedeni vardır;
1- Kirli havanın suya teması
2- Kontrollü ve kontrolsüz evsel ve endüstriyel atık suların doğal kaynaklara
kirli olarak akıtılması
3- Kirli ve toksik toprakların, atıkların, çöpleri yağmurlarla yeraltı akıntılarıyla
zaman içinde bir yol bulup sulara karışması
4- Deniz taşımacılığında kullanılan araçların oluşturduğu kirlilikler
TEKNİK BİLGİLER
AyDo™ World Projects Sistemlerinde formüller problemlere göre
sınıflandırılır.
Bu formüller kullanıldıkları alanlara göre mineralize edilirler. Formüller
istenildiğinde bazik, alkali ve nötr ortamlara göre hazırlanırlar. AyDo™ SIW
formülünün güçlü bir katalizör özelliği de vardır. Ve istenilen kontrollerde
kullanılabilir. AyDo™ SIW formülü, seyreltme ile büyük enerji meydana getirmeye
muktedir bir bağ kırıcı, biyolojik olarak bozunabilir, şişelenmiş bir aküye
benzetiyoruz.
FORMÜL İŞLEVİ
Bir hidrokarbon molekülünün nonilfenolpolietoksi - etanol tarafından tamamen
yada kısmen kuşatılması, hidrojen atomlarını ve dallanmış zincirlerini normal
bağlantı açılarından uzağa gitmeye zorlayan elektrostatik çekimler ve itmeler
yaratır.
Hidrokarbon
moleküllerinin
katalizör
olarak
hareket
eden
nonilfenotpolietoksietanol ile olan bağının kopması için bağların düşük hareket
ettirici ve / veya termal enerjiye gereksinimi vardır. Birinci bileşkelerin basıncı
altında kalan hidrokarbon bağları, İkinci ve Üçüncü bileşkelerin eklenmesiyle
kopmaya yöneltilirler. Hirokarbon molekülleri alkoliz yoluyla C 2H5 radikallerine
ayrışır ve ammonoliz yoluyla Aminler ve Alkaloidlere dönüştürülür.
Bağlantı kopuşu, Üçüncü bileşkedeki Halid tarafından gerçekleştirilir. Halid aynı
zamanda C2H5 radikallerini ya İkinci bileşkede ki Oksijenin yerine almaya ya da ilgili
Amin ve Alkaloid ürünlerle birlikte üçüncü bileşkenin Amonyak köküne aktarır.
Serbest kalan Oksijen mevcut su molekülleri ile Hidrokarbon moleküllerinin son
kısmını hidroliz yoluyla ayrıştırır ve Karbondioksit oluşturur.
Oksijen ve mor ötesi güneş ışınları, biyolojik olarak bozunabilir. Amin ve
Alkaloidleri süratle ayrıştırır. Bu eylem, süreci hızlandırmak ya da Hidrokarbonun
tam olarak tahribini başarmak için yapay olarak gerçekleştirilebilir.
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AyDo™ SIW TEKNOLOJİSİ İLE EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIK
SULARIN REHABİLİTE EDİLEREK GERİ KAZANILMASI PROJESİ

Kanalizasyonlar

Evsel ve Endüstriyel Atıklar

Kollektörler

AyDo™ SIW
Formülü
1/1000, 1/10.000 Kirli Suyun
karakterine göre AyDo Water
Formülü ilave edilmesi.
Her türlü mikroplardan ve
kokulardan arınarak doğal
hale gelen suyun, Endüstriye
kazandırılması, atıkların
yararlı Proteine dönüştürülmesi.
Çökeltiden doğan atıkların gübre
olarak endüstriye kazandırılması.
Endüstride kullanılabilir hale
gelen Su.

Su
Çökelti
(Gübre)

Temiz Su
Gübre

Gübre
Temiz Su

Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.
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Zeytin Karasu Temizleme Sistemlerimiz
Zeytinyağı üretiminin kaçınılmaz bir sonucu olan "Karasu"
Katı Atık faciasını, Organik Gübre ya da Hayvan Yemine
dönüştürerek ekonomiye katan sıfır atıklı sistemimiz
hazırdır.
Üretim esnasında kullanılan sular temizlenerek tekrar
kullanıma sunulurken, kalan diğer bütün atıklar %100
Organik Gübre ya da Hayvan yemine dönüştürülmektedir.
Üretim de kullanılan Su ve Enerji miktarının azalması
üretim maliyetlerini düşürürken, katı atıklardan ekonomik değeri yüksek yeni
ürünlerin üretilmesi ve en önemlisi doğaya zararlı hiç bir salınımın kalmamış olması,
Sistemin yaygın olarak kullanılmasını teşvik etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
Sistem, mevcut Zeytinyağı Fabrikasına entegre edilerek eş zamanlı çalışmaktadır.
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Su Geçirmezlik

AyDo™ SIW Proof, malzemenin içerisine derinlemesine nüfus ederek "Manyetik
Alan" oluşturur ve aynı anda da malzemenin üzerinde nano bir film tabakası
yaratır.
AyDo™ SIW Water Proof, çadır, branda, battaniye, halı, kilim, her türlü kumaş,
kağıt, karton, sünger, her türlü ahşap vb. gibi, çok boyutlu tüm malzemeleri uzun
süreler için;









alev almaz,
su geçirmez,
bakteri barındırmaz,
toz tutmaz,
leke olmaz,
ısı ve ses izolasyonu sağlar,
yaşlanmayı geciktirm vb. özellikleriyle Dünyada bir ilktir.

Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.
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AyDo™ SIW Flame Safe
Alev Almazlık
Yangınlara müdahale ve alevlerden korunma için, AyDo™ SIW özel formülü, iki
farklı özellikte üretilmektedir.




Yangın söndürücü (Fire Extinguisher)
Alev Almazlık (Flame Safe)

AyDo™ SIW Flame Safe özel formülasyonu ile her türlü ahşap, çadır, halı, kilim,
kumaş vb. yanıcı tekstil ürünleri kolayca alev almaz hale gelmektedirler. Bunun için
özel aparatlara gerek yoktur. Malzemenin AyDo™ SIW Flame Safe ile işlenmesi
yeterli olmaktadır. İstenilirse bu tür malzemelerin su geçirmezliği da aynı işlemle
bir kerede sağlanabilmektedir. Sıkça rastladığımız ve üzücü sonlarla sonuçlanan
Çadır yangınlarını, Çatı yangınları vb. yangınları önlemek son derece kolay ve
ekonomiktir.
AyDo™ SIW Flame Safe ile Ormanlarımızın yangına hassas olduğu bilinen
bölgeleri, yangın mevsimine girmeden önce spreylenir ise o bölgelerde kesinlikle
yangın çıkmaz. Sezon boyunca aralıklarla yapılacak ilave bakım çalışmalarıyla süreç
sezon sonuna kadar sorun çıkmadan sürdürülebilmektedir.
Havada, Denizde, Karada ki her türlü malzemede rahatlıkla ve güvenle kullanılabilir.
Uygulanması ve depolanması için özel aparat ve koşullar gerektirmez.

Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.
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AyDo™ SIW Fire Extinguisher
Yangınlara Müdahale
Yangınlar genel çerçevede dört ayrı bölümde ele alınmaktadır.
1234-

Alfa yangınları (Odun, kereste v.b.)
Bravo yangınları (Kimyasal yangınlar)
Charlie yangınları (Elektrik yangınları)
Delta yangınları (Metal yangınları)

Bir ateş gördüğümüzde yakıcı maddenin Karbon olduğunu düşünürüz. Fakat bu
doğru değildir. Yakıcı olan madde Karbon değil Hidrojendir, Karbon yanan maddedir.
Yakıcı olan madde Hidrojen, Karbon yanan ve Oksijen ise yanma olayını
güçlendirici maddedir. Karbon küle dönüşür, kendi kendine yanamaz.
Günümüzde kullanılan yangın söndürücüler, Oksijeni keserlerse yangını
oluşturan üçgeni parçalayarak yangını da kesecekleri prensibiyle Oksijene etki
etmeye odaklanmaktadırlar. Bu daima temel sorun olmuştur. Çünkü eğer Oksijen
varsa, yangın söndürülemez ve Oksijen bloke edilemez, çünkü serbest elementtir
ve atmosferimizde bol miktarda mevcuttur. Bu en önemli problemdir.
AyDo™ SIW Fire Extinguisher güçlü formülasyonu, Hidrojeni Karbondan,
Karbonu Oksijenden ayırarak karbonun üzerini nano bir film tabakası ile kuşatır.
Karbon bloke olduğundan Hidrojene yakması için ihtiyacı olan ısıyı veremez,
ateş sönerken karbon da soğur ve böylece yanma işlemi de bitmiş olur. Serbest
kalan Oksijen asli aktivitesini devam ettirerek ortamda nispeten solunabilir bir hava
yaratır. AyDo™ SIW Fire Extinguisher ile yangına müdahale edildiğinde çıkan
dumanın beyaz olmasının sebebi, bu serbest kalan Oksijendendir. Serbest kalan
Oksijen ortamda nispeten solunabilir bir hava yaratacağından is ve duman
zehirlenmeleri olmayacaktır.
AyDo™ SIW Fire Extinguisher (Yangın söndürücü) uçak, helikopter ve itfaiye
araçlarından mevcut kullanılan spreyleme sistemleri ile yangına kolayca tatbik edilir.
Aydo™ SIW Flame Safe (Alev almazlık) ürünü uygulandığı her malzemeye alev
almazlık özelliği kazandırır.
Bilindiği üzere petrol yangının üzerine su püskürtülmez, çünkü çok miktarda Oksijen
vardır. Hidrokarbonlar üzerinde su buharlaştığında, su taşıyıcı işlev görür ve
yanmayı daha da arttırıp, yayar. Normal su kuşatma yapamaz.
Havada, Denizde, Karada halen kullanılan tüm İtfaiye araç gereçleri ile kolayca
uygulanır. Uygulanması ve depolanması için özel aparat ve koşullar gerektirmez.
Orman yangını ve petrol türevi yangınları nasıl söndürülebilir?
Bir orman yangınında AyDo™ SIW nasıl işler ?
Bu gibi soruların cevapları için, lütfen web sitelerimizde sunduğumuz videolardan
izleyiniz.
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ÇÖPLÜKLERİN ISLAHI VE ATIK MADDELERİN GERİDÖNÜŞÜM PROJESİ
Çöpleri Geri Kazanım
Bugünlerde, hatırı sayılır bir alana sahip çöplük biriktirme merkezleri, yoğun hava
ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Buralarda zehirli gaz sızıntıları olmakta ve bu
gazların patlaması şehirlerimizde ciddi problemlere yol açabilmektedir.

AyDo™ SIW ‘nin özel olarak geliştirilmiş bir formu olan AyDo™
SIW Dump Safe ’i kullanarak bu sorunun üstesinden gelmek
mümkündür.
Bilindiği üzere, çöpler temizlenmeden ve ayrıştırılmadan değişik
muamelelerden geçirilirken (yakma, sulama, sızma, gömme ve
ayrıştırma) doğaya karışmaktadırlar.
Çöplerin yaydığı zehirli gazlar, biz fark etmeden gözlerde ve
ciltte kalıcı rahatsızlıklara, nefes alıp vermekte zorlanmaya,
akciğerlerin zayıflamasına, ciddi patlamalara ve yangınlara yol açmaktadır.
 Bu alanlarda beslenen parazitler, böcekler, mikroplar, diğer hayvanlar ve
rüzgarlar, çöplüklerden milyonlarca olumsuzluğu yaşadığımız bölgelere
taşıyarak bizlere kadar iletmektedirler.
 Sanayiden, evlerden, hastanelerden atılan çöpler, çöp toplama alanlarını
kimyasal bomba deposu haline getirmektedir. Aynı zamanda, yanan plastik
atıklar, havaya kanserojen etkili asitler yayarak akciğerlerimize dolmakta,
yağmurlarla da topraklarımızı ve yaşam alanlarımızı tehdit etmektedirler.
 Zaman geçtikçe, çöp sıvıları yeraltına sızarak doğal su kaynaklarına karışır.
Bunun anlamı sularımızın zehirlenmesi ve ölümüdür, yani diğer bir ifadeyle
çevremizin hastalık ve ölümle sarılmasıdır.
Kullanım Alanları:
 Her çeşit çöpün karıştırıldığı büyük şehir çöp toplama alanları.
 Çöplerin cinslerine göre ayrıştırıldığı toplama alanları: plastik, metal, cam,
kağıt vs.
 Tıbbi ve kimyasal sanayi atıkları ve ağır maddelerin toplandığı özel toplama
alanları.
AyDo™ SIW Dump Safe kullanılmasının sağlayacağı faydalar:
 Tüm çöp alanları, bu amaç için geliştirilmiş formülümüzün tatbik
edilmesiyle dezenfekte edilmiş olacaktır.
 Çöplerin yanmasından kaynaklanan zararlı gazların sızması ve havaya
karışması tamamen engellenmiş olacaktır.
 Her tülü hidrokarbon atık maddelerinin doğal besinlere dönüştürülmesi ve
bu dönüşen maddelerin kolayca doğal gübre olarak işlenebilmesi mümkün
olacaktır.
 Çevredeki tüm kötü kokular yok edilerek, daha temiz bir havanın teneffüs
edilmesi sağlanacaktır.
AyDo™ SIW
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Biyolojik kirliliğin kuşatılması ve izole edilmesi ile zararlı bakterilerin ve
diğer zararlı organizmaların etkisiz hale getirilmesi ve diğer canlılar
üzerinden parazit olarak yaşamaları engellenmiş olacaktır. Fare ve diğer
zararlı böcekler gibi zararlı canlıların hızla çoğalamayacağından, çevre için
zararlı böcek ilaçlarının kullanımına gerek kalmayacaktır. Kuşatma ve
izolasyon süreciyle kimyasal ve inorganik bileşiklerden kaynaklanan tüm
kirliliği izole ederek zararsız hale getirmiş olacaktır.
 Doğanın yeniden dönüşüm süreciyle çöplük alanı ıslah edildiğinde, toprağa
sızan çöp suyu artık zararlı olmadığından, yeraltı su kaynaklarımız
kirlenmekten korunmuş olacaktır.
Büyük bir alanı kaplayan çöplüklere uygulanırken:
 Sulama uçağı kullanarak, bu amaç için özel olarak geliştirilmiş formül ile
tüm alan sulanır.
 Formülün tatbikinden bir süre sonra, çöpler yığın haline getirilir. Çöplerin
bulunduğu bu yığın artık kokmayacaktır.
 Bu işlem tamamlandıktan sonra, formül hortumla tüm alana püskürtülür.
Bu yöntemle, formülümüz çöp yığınının içine işleyecek ve çöpleri
derinlemesine ıslatacaktır. Tabanda biriken çöp suları da temizlenmiş
olacaktır.
Yeni toplanmış çöplere uygulanırken:
1. Yeniden dönüşüm işlemine sokulacak olan metaller, camlar, plastikler
AyDo™ SIW Dump Safe ile yürüyen bant üzerindeyken yıkanır ve
otomatik (ya da elle) ayrılır. Böylece bu maddeler, ileriki kullanımlar için
her türlü zararlı bakteri ve zehirli maddelerden arındırılmış olarak
preslenerek ayrıştırılmış olacaktır. Bu işlem, sanayide yüksek kar elde
ettirecektir.
2. Sebze, meyve, kağıt, tahta, vb. organik bileşikler gibi malzemelerin atıkları
AyDo™ SIW uygun formülü ile yıkanır ve o anda kimyasal bir tepkimeyle
dönüşüme uğrar. Bu dönüşüm yığını, sistemimizden geçirildikten sonra,
preslenerek endüstride isteğe göre Doğal Organik Gübre ya da Hayvan
Yemi olarak kullanılabilir.
3. Dönüşüm işleminin ilk aşamalarında AyDo™ SIW Dump Safe ile tüm çöp
suyu ve havuzunda biriken kirli sular temizlenerek doğal besin maddelerine
dönüştürülür ve gübre olarak sulamada kullanılabilecek hale gelir.
4. Yeraltı sularına sızan kirli çöp suyu artık olmayacağından, yeraltı sularımızda
temiz kalacaklardır.
Bu işlemlerin sonunda büyük çöplüklerdeki çöp dağlarından geriye bir tek çöp
bile kalmamaktadır.
Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.
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2- SÜRDÜRÜLEBİLİR GERİ DÖNÜŞÜM:
Yeni toplanacak çöpler toplama merkezlerine getirilerek metaller,
camlar, plastikler formül ile yıkandıktan sonra temiz bir şekilde ayrıştırılıp,
preslenir ve yeniden ekonomiye kazandırılmak üzere depolanır.
Sebze, meyve, kağıt v.b. gibi diğer atık maddeler de AyDo™ SIW formülü
ile yıkanır, formülle reaksiyona girerek çökelen bu maddeler preslenip kurutulur.
Gübre olarak tarım endüstrisine kazandırılır. Sıvı atıklar ise sıvı gübre olarak
kullanılır.

Çöplerin Girişi %100

DÖNER BANT SİSTEMİ
Yıkama yöntemiyle pisliklerin, mikropların ve zararlı
gazların yok edilmesi ve kötü kokuların giderilmesi.

AyDo™ SIW
Teknolojisi
Formülü

AYRIŞTIRMA ÜNİTESİ
Yıkanmış ve pisliklerinden arıtılmış maddelerin
otomatik makinalar ile ayrıştırılması ve diğer
gübreye dönüşebilen maddelerin bir sonraki işleme
geçmesi.

Metaller
Camlar
Plastikler
Kağıtlar

Katı ve sıvı posaların AyDo SIW formülü ile tümüyle
gübreye çevrilmesi.

Katı Gübre

Sıvı Gübre

Paketleme
Bulklama
Torbalama

Paketleme
Bulklama

Çöplerin Endüstriye %100 olarak Geriye
Kazandırılması.

Şekilde görüldüğü gibi çöplerin Endüstriye %100 kazandırılması işlemi şematik
olarak açıklanmıştır.

AyDo™ SIW
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HAVUZ TEMİZLEME SİSTEMLERİ
AyDo™ SIW Pool Safe havuz ve havuz suyunun bakımı
için özel olarak geliştirilmiştir.
· AyDo™ SIW HAVUZ SUYU BAKIMI POOL A
· AyDo™ SIW HAVUZ TEMİZLEYİCİ POOL C
· AyDo™ SIW HAVUZ SUYU YOSUN ENGELLEYİCİ
POOL D
Havuzlardan; Tifo, Hepatit A ve E, Cryptosporidum,
Kolibasili, Giardia, Shigella, Dizanteri, Paratifo gibi ateşli
ishal yapan mikroplar, Göz, Kulak, Burun, Boğaz,
enfeksiyonları ile Mantar, uyuz, İmpetigo, Genital Mantar enfeksiyonları, Bakteriyel
Vajinit, Molluscum Cantagiosum ve Trikomonas enfeksiyonları gibi çok çeşitli
hastalıklar kapılabilmektedir.
Bunları önlemek için üretilmiş AyDo™ SIW Pool Safe
sistemimiz havuz suyunun; kullanım yoğunluğu ve
kullanıcıların kirletme kapasitesine göre 3-5 hafta da
tekrarlanan bakımlarla sezon boyunca hiç suyu değiştirmeye
gerek kalmadan temiz bir şekilde kullanılabilmesini
sağlamaktadır.
Aydo™ SIW Pool Safe formülü havuzlara doldurulan
suyun içindeki kirlilikleri, güneş yağı, krem, losyon, parfüm, sprey v.b. maddelerin
suyla temasından oluşan yağlı film tabakasını ve kullanıcılarca istem dışı havuz
suyuna bırakılan organik atıkları parçalayarak, bir sediment haline getirir. Havuz
dolaşım sistemindeki filtreler tarafından tutulan bu sedimentler, gerektiğinde ters
yıkama ile rahatlıkla temizlenebilmektedir.
Aydo™ SIW Pool Safe sistemi ile temizleme işleminde
klor, renk açıcı renklendirici v.b. diğer kimyasalların hiç
biri kullanılmaz.
Kirletilmiş tonlarca suyu doğaya atıp çevreyi kirletmeden
ve tekrar tonlarca su doldurmak için enerji harcamaya
gerek kalmadan doğal ve temiz suda ekonomik havuz
keyfi…
Sadece buharlaşan suyun takviyesi gereklidir.
Aydo™ SIW Pool Safe uygulanıldığı zaman klor
kullanılan havuzlarda sıklıkla görülen göz, cilt, mayo, performans teknolojili spor
giysileri v.b. zararlar verici etkiler asla olmaz. Giysilerin doku, renk ve koku
bütünlüğünü korur.
Cildimize, gözümüze, kulaklarımıza, ağzımıza, sesimize kesinlikle hiçbir zarar
vermez. Doğaya ve çevreye saygılı bir üründür.

Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.
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Topraksız Tarım (Aydoponic Sistem)
Toprak kullanılmadan, su içerisinde bitki yetiştirme
sistemidir. Bitkilerin beslenmesi ve yetişmesi için AyDo™
SIW Sıvı Gübre kullanılır. AyDoponic Sistem’in Hydroponic
Sistem’den farklılığı, ürünlerin daha kaliteli ve sağlıklı
olmasının yanı sıra, aynı suyun kapalı devre içerisinde hiç
bozulmadan sürekli kullanılabilmesidir.
Ayrıca Hydroponic Sistem'de olduğu gibi, kullanılan binlerce
ton su, atık halinde
atılarak
çevre
kirliliğine yol açmaz.
AyDoponic Sistem
diğer tüm topraksız
tarım
tiplerinden
çok daha ekonomiktir.
Topraklı
tarımda
Toprağın
işlenmesi,
ekim/dikime
hazırlanması, çapalanması, sulamaya elverişli hale getirilmesi,
gübrelenmesi, ilaçlanması, yabancı otların ayıklanması, traktör,
pulluk vb. birçok alet ve ekipmanın çalıştırılması gereği bir hayli
zaman ve enerji gerektirmektedir. Topraksız tarım, topraklı
tarıma uygun olmayan alanlarda rahatlıkla yapılabilir.
AyDo™ SIW AyDoPonics System havuzlarında, çok uzun
süre su değiştirmeye gerek yoktur.
Ayrıca AyDo™ SIW AyDoPonics System havuzlarında şu benzersiz gelişmeler
vardır.













Su kirliliği olamadığından, yapılması ve işletilmesi çok ciddi maliyetler
getiren özel filtreleme sistemlerine gerek yoktur,
Ph dengesi her zaman en uygun değerde sabit kalır,
Buharlaşma derecesi normalden daha yüksek olduğundan, su kaybı yok
denecek kadar azdır,
Bitkiler asla havasız kalmadıklarından, çürüme olmaz ve dolayısıyla da
Torf oluşmaz,
Bitkilerin kökleri çok güzel bir formda gelişmekte ve bu nedenle de daha
fazla ürün vermektedirler,
Ürünlerin iç ve dış formları çok düzgündür,
Besleyici ve koruyucu özellikleri çok yüksektir,
Koku, tat ve aromaları çok hoş ve lezzetlidir,
Olgunlaştıktan sonra dayanma süreleri daha uzundur,
Gübre, sulama vb ana girdiler gerekmediğinden üretim maliyetleri çok
düşer,
Tamamen "Natur Organik" tarım olduğundan pazardaki değeri yüksektir,
Mahsul sonrası yeni ekim için toprak gibi, maliyetli ve zahmetli hazırlık
dönemi gerektirmez.

Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.
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Kirlenmiş - Çölleşmiş Toprakları Temizleme
AyDo™ SIW (Soil Safe)

Toprak, tüm su döngüsüyle hayati ilişkiye sahiptir, suyun kalitesine son derece
duyarlıdır ve başlıca beslenme ihtiyaçlarını sudan elde etmektedir.
Yeryüzündeki yeşil bitki örtüsünün gün geçtikçe tehlikeli oranda azalışı durdurulmalı
ve bu sorun vakit geçirilmeden acilen çözülmelidir. Bitki örtüsü azalışı, iklim
değişiklikleriyle paralel olarak hareket etmekte ve içinde bulunduğumuz zaman
diliminde İnsanoğlunun harekete geçmesini zorunlu kılmaktadır.
Toprak Yıkama Eğitimi (4 bölüm)/ Belçika...

Toprak Yıkama -1

Toprak Yıkama -2

Toprak Yıkama -3

Toprak Yıkama -4

Gelecek nesillerin yaşamının devamı ve İnsanlığa sunduğumuz formülün etkili
olabilmesi için, bitki örtüsü sorunu ciddiyetinin anlaşılması özel bir önem arz
etmektedir.
Kusursuz bir ekolojik denge sağlamak ve çevremizde sağlıklı bir yeşil ortam
yaratmak, hayati bir önem arz etmektedir. Yine ısrar ediyoruz ki, çalışma sürecinde
medya destekli görsel eğitime ihtiyacımız bulunmaktadır. Gezegenimizin güncel
durumunu görmezden gelmeyi bırakıp, bilinçli ve duyarlı bir hale gelmeliyiz.
Nihai görüntüyü bütünüyle değiştirecek olan, gezegenimizin içinde bulunduğu
çevresel sorunlara duyarlı olmak ve bizim bu sorunların çözümüne yapacağımız
bireysel katkılardır.
Petrol kirliliğini Topraktan yıkamak ;
Petrol Toprakla bütünleştiğinde, Toprağı mikserle karıştırmak suretiyle toprağı
toprakla yıkamaya çalışmak yanlıştır. Toprağın petrolden temizlenebilmesinin tek
yolu oradaki Hidrojen ve Oksijeni karbondan ayırmaktır. Bu da tamamen nano baz
da olabilir. Sano baz ’a geçildiğinde oradaki kokuyu ve diğer aktivitelerini, dom
hallerini, gaz ve metanik aktivitelerini ortadan kaldırılır.
AyDo™ SIW Soil Safe formülündeki SIW topraktan petrol sıvanıklığını, herhangi
bir şekilde sürtünmeyle değil, toprağın içerisindeki kendi orijinal yapısını koruyarak,
petrolü en içyapısına kadar yıkar. Karbon ‘un alt zincirleri ile beraber Hidrojeni
oradan tamamen ayırmak çok önemlidir. Hidrojeni kullanarak orada kendi
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içerisindeki yapıda temizliği yapabilmeyi sağlamak esastır. En önemli nokta SIW'nin
uygulandığı bölgenin tamamen emniyetli olmasıdır, ortam alev almaz, Dom kırılır.
Slaj ‘lar da ise, üstte duran slaj alınır fakat esas olan slajın altında kalan kısımdır.
Tabanda emiciler olabilir, alttan bir yeraltı suyu geçebilir, dere geçebilir bunların
temizlenmesi önemlidir. AyDo™ SIW slaj'lara uygulandığında, SIW doğrudan
karbon zincirlerinin temel yapılarının içerisine girer ve karbon zincirlerinin izini takip
ederek en son gittiği uca kadar gider. Yer yüzeyinin eğimine göre hareket etmez,
petrolün gittiği yerleri sonuna kadar takip eder. Eğer bu kirliliği bertaraf etmek
istiyorsak, petrolün yapısını tamamen bozar ve onu doğaya faydalı hale dönüştürür.
İlgili Alanlar:
1. Tarım ilaçları, zirai mücadele ve kimyasal gübre kullanımıyla zarar görmüş
toprakların sağlıklı yaşam kaynağı haline geri getirilmesi,
2. Erozyon ve çölleşme sürecindeki kurumuş toprağın eski canlı haline geri
dönüştürülmesi,
3. Evsel-Sanayi atıkları, Petrol, kimyasal maddeler ve nükleer atıklarla
kirletilmiş toprakların, temizlenerek ıslah edilmesi suretiyle, canlı ve sağlıklı
haline geri döndürülmesi,
4. Kirlenmiş sularla sulanan toprağın temizlenmesi ve sağlıklı hale geri
döndürülmesi,
5. Yüksek miktardaki tuz, kireç ve bor yüzünden çölleşmiş toprağın eski
sağlıklı haline geri döndürülmesi,
6. Zararlı bakterilerle ve diğer biyolojik bileşiklerle kirletilen toprağın
temizlenmesi, arıtılması ve sağlıklı haline geri döndürülmesi.
AyDo™ SIW Soil Safe kullanmanın sağlayacağı bazı faydalar:
1. Tüm kirlenmiş topraklar, sağlıklı ve doğal haline geri döndürülür.
2. Hidrokarbonlardan (Petrol ve Petrokimyasal) kaynaklanan tüm kirlilik,
moleküler bağların yıkılması sonucu doğal organik gübreye dönüştürülür,
toprağa gözenek vererek tekrar nefes almasını sağlar.
3. Biyolojik kaynaklı tüm kirlilik yok edilir. Kuşatma ve izolasyon özelliğiyle
zararlı canlı ve bakterileri etkisiz hale getirerek, diğer canlılar üzerinden
parazit olarak yaşamalarına engel olur.
4. Toprağın verimliliğini arttırarak, sağlıklı ürünler vermesini sağlar, zararlı
böcek ilacı kullanımına gerek bırakmaz.
5. Kuşatma ve izolasyon özelliğiyle, kimyasal ve organik bileşikleri izole
ederek zararsız hale getirir.
6.
Hidrokarbon kirliliğinin dönüştürülmesiyle elde edilen doğal besin
maddeleri (bio nutrient), doğal gübre olarak kullanılır.
7. AyDo™ SIW Soil Safe’in toprakta kullanımıyla, mikro ölçüde yansıma elde
edilerek topraktan suyun buharlaşması minimuma indirgenerek toprağın
kuruması engellenir.
8. Sağlıklı formuna dönüştürülmüş topraktan daha az miktarda buharlaşan
temiz su, kirlenmemiş saf bir halde atmosferde yoğunlaşarak yeryüzüne
faydalı yağmur olarak yağar.
9. Toprağın dejenerasyonu ve sıkılaşmasının önüne geçilir. Bu amaç için özel
olarak geliştirilen AyDo™ SIW Soil Safe kullanımıyla toprak gözenekli ve
zehirsiz hale gelir. pH dengesi 7 olur ve zamanla formülün etkisi toprak
yüzeyinin metrelerce altına kadar iner.
10. Tuz ve bor kuşatılıp izole edilerek, toprak yüzeyine çıkması engellenir.

AyDo™ SIW
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AyDo™ SIW Green Safe ile zamanla tuz seviyesi artarak çoraklaşmış kıymetli
tarım arazilerimizin tuzlarını yıkanarak, tekrar tarıma kazandırılmaktadır. Normalde
sulama suyu güneş ışınlarının verdiği ısı ile buharlaşırken toprağın alt
katmanlarından sürekli olarak tuzları da eriterek beraberinde yukarı çıkarmaktadır.
Toprağın
üst
kısmındaki
30-40cm
kadarını
tarımda
kullanabildiğimiz
düşünülürse, tuzlanmanın zamanla üst katmanlara gelmesi kaçınılmazdır.
Sulama, uygun miktarda AyDo™ SIW Green Safe katkılı normal su ile
yapıldığında, topraktaki bu su artık soğuk ve sıcaktan normal su gibi
etkilenmeyeceğinden, toprak daha nemli ve daha genleşmiş olarak içerisindeki
tohumun beslenmesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca artık buharlaşma da az
olacağından, sabahları yağan çiğ 'in de etkisiyle topraklarımızın tarım yapılan üst
katmanlarındaki tuz ve bor, toprağın 11m kadar aşağısına kadar inerek,
çoraklaşmayı 1-2 sulamada bitirmektedir.
Tarım arazilerimizde çok ihtiyacımız olan sulama suyu, bu ürün sayesinde çok
daha az kullanılacak ve verim %100 artacaktır.
Uygulama için, ilave sulama tesisi vb. gibi masraflara kesinlikle ihtiyaç yoktur.
Küresel ısınma nedeniyle hepimizin su kaynaklarını daha da dikkatli kullanmamız
gerektiği düşünüldüğünde, ürünün önemi daha da iyi kavranacaktır.
Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.
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Pist Temizleme
Uçak tekerlekleri yere ilk temaslarında, yüksek dereceli
sürtünme sonucu oluşan ısıyla piste adeta sıvanarak yapışırlar.
Bir süre sonra pist yüzeyinde siyah lastik tabakası kamburları
oluşturan bu problem, pilotlar için hayati bir takım sorunlar
yaratmaktadır.
Bunlardan birincisi ve en önemlisi pist üzerinde biriken lastik
izleri ve kuru havalar boyunca egzozdan çıkan ince yağın beton
zemine yapışması. Sonrasında yağan çise yağmurla pistin kayganlaşması. Böyle bir
durum en ufak pilotaj hatasıyla birleşince de kaçınılmaz son meydana geliyor.
Pilotlar iniş
denge
sistemi
ve
kayma
riski
gibi
olumsuzluklardan kurtulmak için sürekli olarak lastik izi
olmayan yerlere tekerlek koymak istemektedirler. Bu istek ise
uçağın normal tekerlek koyma bölgesinin sürekli olarak hep
daha ileriye kaymasına sebep olmaktadır.
Bu durum uçaklar için çok tehlike yaratmaktadır. Şu anda bu
sorunun bilinen teknolojik bir çözümü yoktur, bir takım
manuel metotlarla pist, sert aletlerle kazınarak sıvanmış lastik kalıntıları sökülmeye
çalışılmaktadır. Bu operasyon sırasında pist hasar görmekte ve özellikle kışı sert
geçen bölgelerde buralarda oluşan çukurlarda biriken sulardan gizli buzlanmalar
meydana gelmekte ve oluşan pist çatlaklarından sızan suların donması ile de
çatlaklar büyüyerek daha ciddi hasarlara sebep olmaktadır.
Dünyada ilk defa olarak yüksek teknoloji ürünü AyDo™ SIW TRCS (Tire Remain
Cleaner System) Pistteki Lastik Kalıntılarını Temizleme Sistemi bu mekanlara özel
fırçalarla uygulanarak, mevcut sıvanmış lastik tabakasının piste hiç bir zarar
vermeden, çok kısa bir süre içerisinde blokajının kırılarak zeminden temizlenmesi
ve eşzamanlı olarak da, bu işlem esnasında bu lastik tabakasının hidrokarbon yapısı
bozularak pist kenarına akan lastik kalıntılarının doğaya faydalı hale dönüşümü
de sağlanmaktadır.
Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.
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Hava Temizleme Sistemlerimiz
Büyük şehirlerde yaşamak, her geçen gün insanlar için daha
da zararlı bir yaşam şekli olmaya başlamıştır.
Hava; Fosil yakıtlar, doğal gaz, kömür ve petrol yakıtlarının her
türlü motorlu taşıtlarca kullanımıyla, şehirleri çevreleyen sanayi
bölgelerinin
bacalarıyla,
böcek
zehirlerinin
ve
diğer
kimyasalların havaya karışmasıyla, uzun mesafeli uçakların
havaya saldığı gazlarla sürekli kirletilmekte ve yaşamı devam
ettiren sağlıklı ve temiz bir nefes için gerekli bir madde olan
içindeki oksijen azalmaktadır.
Hava kirliliği her ne kadar dikkatimizden kaçan bir konu olsa da, kirliliğin yoğun
olduğu büyük şehirlerde özellikle dikkate değer bir konudur.
Ozon tabakasının incelmesi, sera etkisiyle küresel ısınma, insanlarda hayvanlarda
ve bitkilerde sayısız hastalık türünün görülmesi, dünya yiyecek kaynaklarının
olumsuz etkilenmesi, deniz seviyesindeki değişiklik, olağandışı hava koşullarının
ortaya çıkması ve ekosistemin genel olarak gördüğü zararlar...
Tüm bunlar hava kirliliğinin önemli bir pay sahibi olduğu genel kirlilikten
kaynaklanmaktadır ve karşı karşıya olduğumuz bu durumla ilgili acil ve kesin bir
önlem almamız gerekmektedir.
İnsanlar, özellikle büyük şehirlerde akciğerlerine havada bulunan inanılmaz
miktarlarda birçok çeşit zehirli madde doldurmaktadırlar. Bu durum, insan ömrünü
kısaltan etmenlere bir yenisini daha eklemektedir. Çünkü insan bünyesi ve diğer
yaşam sistemleri böyle bir zehirle başa çıkmak üzere yaratılmamıştır ve bu zehirlerin
oluşturduğu hava kirliliği çok hızlı bir hücre yıkımına sebep olmaktadır.
İnsan sağlığını bozan bu etmenlerin yanı sıra, şehirlerin ve yakındaki alanların
gökyüzü yoğunlaşır ve yüksek derecede pozitif iyonize hale gelir. Hava şartlarının
kötüleşmesi ve bazen asit yağmurlarına ya da yıkıma yol açan sellere dönüşen
beklenmeyen yağmurların oluşmasının bir nedeni de bu pozitif iyonlaşmadır.
Yeryüzüne kar ve asit yağmuru olarak geri dönen bu hava kirliliği, insan
yaşamındaki kötü etkilerinin yanı sıra, heykellerde ve binalarda paslanmaya,
aşınmaya, tarım mahsullerinin zarar görmesine, göllerin ve akarsuların balıklar ve
diğer su canlıları için yaşamaya elverişsiz yerler olmasına sebep olur.
İnsan ırkının devam eden evrim ve gelişiminin devamı için havamızı gerçek ve
kalıcı bir çözümle temizlemek acil bir ihtiyaçtır. Eğer hava kirliliği sorununa bir
çözüm getiremezsek ve hava temizliği için bilinçli çalışmalar yapmazsak kendi
kendimizi yıkıma mahkum edeceğiz.
Bazı ülkelerde 1970 yılından beri hava kirliliği konusunda ciddi bilinçlendirme
çalışmaları yapıldı, 1988 yılındaysa, hava kirliliğine yol açan faktörlerin ortadan
kaldırılmasıya da azaltılması, kirliliğin tamamen önüne geçilmesi ve bu konuda
ülkelerin ortak aksiyonlar alabilmeleri için uluslararası anlaşmalar imzalandı.
Yine de, gittikçe artan dünya nüfusu, alınan kararların tüm dünyada aynı anda
yürütülmesinin zorluğu ve hava kirliliğiyle mücadele etmenin üçüncü dünya
ülkelerinin karşılayamayacağı kadar yüksek maliyetleri, bizi herkesin kullanabileceği
ve kolayca uygulanabilecek bir çözüm bulmaya zorluyor.
Çevreyi, dünyanın kirletilmeden ve zarar görmeden önceki haline geri getirmek
gerçekten çok uzak ve ulaşılması zor bir hedef gibi gözüküyor ancak kirliliği
Dünya’ya faydalı bir maddeye dönüştürebilmek bugün Sayın Ayhan DOYUK’un
bizlere sunduğu çözümle mümkündür. Bu amaçla, bugüne kadar yaptığımız
hataların bize öğrettiği bilgi ve deneyimlerin ışığında, artık hava kirliliğinin olmadığı
bir dünyada yaşamak için uygun sistemleri uygulamaya koymamız gerekmektedir.
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Sayın Ayhan DOYUK, hava kirliliği alanında AyDo™ World Projects Celaning
Air Safe adıyla bize, tekrar içinde kaliteli bir havanın gerektirdiği kadar oksijen
bulunduran, saf ve temiz bir hava solumaya yarayan ve İnsan, hayvan ve bitkilerin
temiz hava ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem geliştirilmiştir.
Gezegenimizin içinde bulunduğu bu acil durum, bizi bu soruna, sorunun
temellerine ve etkilerine karşı mümkün olduğu kadar kısa süre içinde tüm
cephelerden savaşmamız gerektiğini hatırlatmaktadır.
Problemin ciddiye almayabileceğimiz hiçbir yönü yoktur ve tüm yönleriyle ele
alınıp mücadele edilmesi gerekmektedir.
Çevresel sorunlarımıza karşı gerçek çözümü Sayın Ayhan Doyuk bize sunmaktadır
ve bu çözüm artık kullanıma hazır bir şekilde elimizdedir.

Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.
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Petrol ve Petrokimyasalları Temizleme
Yıllardan beri, Petrol ve türevlerinin doğaya, doğada
yaşayan hayvanlara ve tüm canlılara nasıl tamiri mümkün
olmayan zararlar verdiğini duyuyoruz. Nehirlerde,
Okyanuslarda, Denizlerde ve Göllerde Petrol sızıntılarının
tüm su yaşamını nasıl olumsuz etkilediğini ve bazı canlı
türlerinin neslini tükettiğini görüyoruz.
Şu ana kadar dünyada, bu dramatik sorun bütünüyle
çözülememiş ve petrokimya sanayinin hızlı gelişimi sırasında İnsanlık, her geçen
gün bu kazaların çevre, hatta insan yaşamı için ne denli trajik sonuçları olabileceğini
görememiştir.
Şu ana kadar petrokimya endüstrisi korkunç miktarda biriken petrol atıklarıyla nasıl
başa çıkacağını bilememiş ve bu atıklar siyah lekeler halinde mavi renkli güzel
gezegenimizi çok ciddi oranda kirletmiştir. Bu atıklar Cennet gibi alanları süratle ölü
bölgeler haline getirmektedir.

Petrokimya endüstrisi, rafinerilerin, petrol boru hatlarının ve çevrelerindeki zaten
kirlenmiş olan alanların daha da fazla kirletilmeden, risk almadan neden olduğu
çevresel felaketlerin nasıl temizleneceği sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. Petrol
kuyularını çevreleyen uçsuz bucaksız ince bir petrol tabakası bulunmaktadır. Bu
tabaka, rüzgarla yayılarak geniş yüzeyleri kaplar. Zaten kalın moleküllü bir madde
olan bu ince petrol şeridi böylece yayılarak en sonunda bir tabaka haline gelir.

Karadan ve denizden petrol taşımacılığı yapan tankerlere baktığımızda, yıllardan bu
yana oluşan tortulaşmayı, mekanik aksamlardaki hasarları,
sistemlerdeki aşınma ve tıkanıklıkları görebiliriz.
Petrol istasyonlarındaki akaryakıt sızıntıları fark edilene kadar
çevreye ve yer altı su kaynaklarına ciddi manada hasar
verirken, yerleşim alanlarını ciddi oranda tehdit etmektedir.
Tüm bunlar Dünya üzerindeki yaşamın gördüğü zarara
eklendiğinde ölümcül sonuçlar ortaya çıkmaktadır.
Bu hasarlar petrol endüstrisine finansal ve operasyonel sorunlar getirmektedir.
Ancak tüm bu sorunlara karşı bir çözüm sunuyoruz. Bu amaç için özel olarak
geliştirilmiş AyDo™ SIW Oil Safe, bugüne kadar petrol ve türevlerinden dolayı
karşılaştığımız çevresel felaketlere karşı etkili bir şekilde müdahale etmekte, petrol
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sızıntılarından kaynaklanan kirlenme ve yok olma riskini ortadan kaldırmakta ve
tekrar sağlıklı bir çevrede yaşamamıza olanak sağlamaktadır.
SIW ‘nin en büyük özelliği farklı proton, farklı elektron, farklı bazik ve asidik yapıları,
viskoziteleri farklı olan bütün her şeyi katalizör olarak birbirine tamamen bağlar ve
bağladığı zamanda istenilen şekilde de ayırır.
Bu özelliğinden dolayı SIW, yağ molekülleri içerisine girerek
(normalde Su molekülleri Yağ moleküllerinin içerisine giremez)
Hidrokarbon’un karbon yapıtaşlarındaki zincirini kırarak onları
ayırır. Hidrokarbon zincirleri ayrıldıktan sonra kendi içerisindeki
Hidrojen ve Oksijen serbest kalmaktadır. O zaman petrol artık
okyanusun ilk çıkış zamanındaki orijinal fosile dönüşmüş
olmaktadır.
Kullanım Alanları:
 Okyanuslar, Denizler, Göller, Göletler ve Nehirlerdeki petrol sızıntılarının
temizlenmesi,
 Topraklardaki petrol kirliliğinin temizlenmesi,
 Petrol ve Petrokimyasal madde atıklarının biriktirildiği tankların ve
havuzların temizlenmesi,
 Petrol Boru hatlarının ve Rafinerilerinin temizlenmesi,
 Petrol İstasyonlarındaki Petrol ve Yağ atıklarının temizlenmesi
 Sanayi tesislerindeki Petrol ve Yağ atıklarının temizlenmesi …
AYDO™ SIW Oil Safe Kullanımının Faydaları:
 Petrol temizleme sistemleri için geliştirilmiş AyDo™ SIW Oil Safe formülü,
petrolün bulaştığı tüm yüzeylere püskürtülebilir ve temizleme işlemini çok
kolaylaştırır.
 AyDo™ SIW Oil Safe formülünün tatbik edilmesi için ekstra bir ekipmana
ihtiyaç bulunmamaktadır. Temizlenecek yüzeye püskürtülmesi yeterlidir.
Rafineri, Petrol Boru Hattı ya da Atık Tanklarının temizlenmesinde Tankların
içine dökülür.
 Hidokarbon kirliliğiyle doğrudan tepkimeye girerek, kirliliğin doğal besin
maddelerine (bio nutrient) dönüşümünü gerçekleştirir.
 Temizlenen bölgeye bağlı olarak (toprak ya da su), sonuçta ortaya çıkan
doğal besin maddeleri (bio nutrient), toprağa ya da suya karışarak su
faunasını ya da toprağı besler.
 Kimyasal maddelerden yapılan deterjanlar zehirlidir ve asla doğada
tamamen çözülmezler. %20-25 kadar tehlikeli artıklar bıraktığı uzun
yıllardır bilinmektedir. Bu deterjanlar, petrol atıklarını tam olarak
temizlemedikleri gibi, atıkları çevreye zarar vermektedir. Ancak AyDo™
SIW Petrol Safe formülü çevre dostudur. Hidrokarbonları, yararlı
maddelere dönüştürme sürecinde çevreye ya da hiçbir canlıya zarar
vermez. Temizlik yapılan yerde yaşamın devamı için önemli bir kaynak
oluşturulur.
 Aşınmayı engelleyici özelliği sayesinde malzemelere, pahalı makinelerdeki
mekanik aksamlara ve petrol endüstrisindeki ve taşımacılığında kullanılan
araçlara zarar vermez.
 Tatbik edildiği yerin yüzeyini koruyucu nano bir film oluşturarak aşınmayı
ya da alev almayı engeller.
 Tüm yüzeylerdeki her türlü petrol, petrol türevleri ve petrokimyasal
kirlenmelerine karşı kolayca kullanılabilir. Tüm petrol artıklarını ve
çökeltilerini temizleyerek gerçek bir temizlik sağlar.
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Rafinerilerdeki tıkanmış petrol borularının açılması işlemlerinde çok basit
uygulanır, son derece güvenli ve etkilidir.
Formül temizlik işçileri için tamamıyla güvenlidir ve tatbiki için özel bir giysi
ya da cihaz gerektirmemektedir.
Her türlü petrol sızıntısı ve dökülmelerine karşı kullanıldığında, formül
karışık ve özel bir yönteme ihtiyaç duymadan kendi kendine görevini yerine
getirir.
Petrol sanayinin atıklarının temizlenmesi sorununu kökten ve etkili bir
şekilde çözer. Tortulaşan maddeleri büyük gübre yığınlarına dönüştürerek,
çok tehlikeli bir sorunu yararlı bir yan sanayiye dönüştürür.
Denizlerdeki tankerler deniz yaşamını tehdit etme ve deniz suyunu kirletme
riski olmadan formülle doğrudan yıkanarak temizlenebilir. Üstelik bu
temizleme işleminin sonucunda ortaya çıkan doğaya yararlı atıklar su
faunasına besin kaynağı olarak kazandırılır.
Petrol ve türevlerini taşıyan kara ve deniz araçlarının, kolayca ve çevreye
zararlı atık üretmeden temizlenmesi bu sayede mümkün olmaktadır.

Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.
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DONMA ENGELLEYİCİ VE BUZ ÇÖZÜCÜ
Gezegenimizde bugünlerde gitgide daha beklenmedik hava
koşullarıyla karşılaşıyoruz ve havaların düzeni her mevsim,
bizim kontrolümüz dışında bozuluyor.
Her mevsimin kendi tipik özellikleri vardır ve İnsanlar
bugünlere kadar bu özelliklere göre başarıyla güvenlik
tedbirlerini alarak hem kendi konforlarını hem de özel
güvenlik tedbirleriyle şehir yaşamı düzenlerinin güvenliğini
sağlamışlardır.
Ancak, sanayi devrimiyle baş gösteren ve burada altını çizdiğimiz kirlilikle başlayan
gezegendeki birçok değişiklik, hava şartlarını değiştiren etkenlerden hiç de bağımsız
değil, bilakis birbiriyle son derece yakın ilişkilidir. Hidrokarbon kirliliği dünya
yüzeyindeki iklimlerde düzen bozukluğu yaratmakta ve kışın yerleşim bölgelerinde
büyük sorunlara yol açmaktadır.
Doğanın normal döngüsünde kar erime ve yeniden yağma
ritminde gider ve gelir. Doğa bununla nasıl başa çıkacağını
bilir. Dolayısıyla kar, doğa için bir sorun teşkil etmez, aksine
doğa için yararlı, besleyici ve gerekli bir etkendir. Kar
dünyanın uyuduğu zaman yağar ve doğa kendini
yenileyeceği ve uyanacağı zaman olan bahara hazırlanır, güç
toplar. Ancak, İnsanoğlu tarafından oluşturulan yaşam
sisteminde kar iletişim-ulaşım araçlarını, yolları, evleri, su ve elektrik sistemlerini,
trafiği vs. bloke ettiğinden ötürü büyük bir sorun teşkil etmektedir. Şu ana kadar bu
sorunla mücadele etmek ve karı eritmek için karın üzerine tuz, Deniz suyu ve
kimyasal maddeler dökülmüştür. Bu maddelerin kullanımıyla aşağıdaki gibi ikincil
etkiler ortaya çıkmıştır:
 Bu maddelere karışmış olan erimiş kar, diğer kirliliklerle birleştiğinde
şehirlerde
insanların
sağlıklarına,
yeraltı
sularına,
giysilerine,
ayakkabılarına, bitki örtüsüne ve çevreye telafisi imkansız kalıcı zararlar
verir.
 Karla karışan bazı maddeler araçların alt bölgelerine, cadde, köprü ve
viyadüklerdeki taşıyıcı ve koruyucu metal aksamlara sıçrayarak aşınma
süreçlerini çok hızlandırır.
Şu ana kadar bulunan çözümlerle, kar sorunu sadece kısmi olarak çözülmüş ve
yerine yeni sorunlar ortaya çıkmıştır. Yukarıda belirtilen tüm sorunları ortadan
kaldıran ve hem doğaya hem de İnsana hiçbir zararı olmayan gerçek bir çözüm
sunuyoruz; AyDo™ SIW Snow Safe.
Yerkürede yüzeyin sabit olan ısısı karın yağmasıyla değişir. Isısı değişen yüzey
moleküler olarak büzüşür, daralır ve karla yüzey arasında nem oluşur. Bu reaksiyon
Buzlanmaya neden olur.
Süper İyonize Suyun (SIW) Anti-icing kullanımıyla,
formülasyon yüzey üzerinde -50°C ‘ye kadar donmayan
koruyucu bir film tabakası meydana getirir. Kar kütlelerinin
vereceği nemi engelleyerek yüzeyin buzlanmamasını sağlar.
-35°C ‘de dahi buzlanmayı çözme özelliğine sahiptir. Bu etki
uzun süre devam eder. Donmayla mücadele için kullanılan
mevcut kimyasallar diğer kirliliklerle birleşerek canlıların
sağlığına ve ekolojik dengeye telafisi mümkün olmayan kalıcı
zararlar verirken, Süper İyonize Suyun (SIW) anti-icing ürünleri bütünüyle güvenli
ve doğaya dost sistemlerdir. Biyolojik olarak doğada %100 çözünür ve ekonomiktir.
Kışın Kar ya da buzlanmanın olduğu her yere kolayca uygulanarak donmayı engeller.
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Değişik iklim şartları yaşayan ülkemiz coğrafyasında özellikle İç ve Doğu Anadolu
bölgemizdeki Havaalanlarımız, Askeri ve Stratejik önemi olan yerlerimiz, yerleşim
alanları, okullar, hastaneler ve yollar sürekli olarak buzlanma tehlikesi
yaşamaktadır. Ayrıca bu bölgelerimizdeki yoğun kar yağışı oluşan ayazla birlikte buz
tabakası güvenli yaşam koşullarına engel olarak, ciddi boyutlarda can ve mal
kayıplarına sebep olmaktadır. Oluşan buz tabakası yollarda derin çatlaklar
yaratmakta ve bu çatlaklardan sızan suların donması sonucunda çatlaklar daha da
büyüyerek tahribatları inanılmaz boyutlara çıkarabilmektedirler. Kar temizleme
araçları, temizleme esnasında istemeden de olsa muhtelif maddi hasarlara da sebep
olabilmektedirler.
Bütünüyle güvenli ve çevreye saygılı bir üründür. Kışın kar ya da buzlanmanın
olduğu, yaya ve her türlü araç trafiğinin olduğu yerlere kolayca tatbik edilerek, kar
ya da buz engelini ortadan kaldırılır.
Kar ve buzu temizlerken araçların boya, lastik, metal, cam ve diğer aksamlarını
korur. Malzemelerin tuz döküldüğü zamanki gibi zarar görmesi mümkün değildir.
Doğada kolayca çözülebilir. Uygulandığı yerlerdeki kar ve buzu çözerken, o
yerlerdeki kirlilikleri de çözer ve ayrıca uzun bir süre tekrar donmasını da engeller.
AyDo™ SIW Snow Safe ürünü, kar yağmaya başlarken uygulandığında kar’ın buz
tutma özelliğini ortadan kaldırır. Buz tutmuş alanlara kullanıldığında ise buzlanmayı
çok çabuk çözer.
Kış şartlarında uçaklarda buz, don, kar ve slush (tam
erimemiş karın) temizlenmesi için büyük miktarda glycol
karışımlı sıvılar kullanılmakta ve bu esnada da çok ciddi
çevre kirlenmesi ve maliyetler ortaya çıkmaktadır.
Uçaklarda buz, don, kar ve slush temizlenmesi için, 3 dakika
arayla yapılması gereken iki ayrı işleme (De-icing ve Antiicing) gerek yoktur. Bu iki ayrı işlemlerin uygulanma
sürelerinin uzun zaman alması, uçak kalkışlarının daha fazla
ertelenmesine sebep olmaktadır.
AyDo™ SIW Snow Safe, tatbik edildiğinde formül satıh üzerinde koruyucu bir
nano tabaka oluşturmaktadır. Bu tabakanın donma noktası satıhlar üzerinde
bulunan kirletici maddelerin donma noktasından çok daha düşüktür ve De-icing ve
Anti-icing işlemlerini tek seferde eksiksiz olarak yapar. Üstelik de uçak vb. araçlar
üzerindeki kar, don ve buzun toplanma ve yapışma sürelerini (holdever time) çok
uzatır.
AyDo™ SIW Snow Safe, kullanılmasından sonra soğuk ve kuru hava şartlarında
kuruma sonucu, nano film tabakasının uçak sathından ayrılması asla mümkün
değildir.
Uçakların boya, lastik, metal, cam ve diğer aksamlarına asla zarar vermez.
Spreyleme esnasında Uçakların üzerinden yerlere dökülen formül, yerdeki kar ve
buzu çabucak çözer ve tekrar donmasını engeller.
AyDo™ SIW Snow Safe System kullanım alanları:
 Caddeler, sokaklar, otobanlar, tüneller, köprüler, viyadükler, otogarlar,
tren yolları, garlar, vapur iskeleleri, metro, tramvay, gemi limanları, hava
alanları-pistler, hastaneler, Okullar, AVM ’ler, afet bölgeleri, askeri
mıntıkalar, asayiş ve emniyet bölgeleri, vb. yoğunluk olan yaşam
merkezleri karla tıkandığında ya da buzlanmalar olduğunda,
 Karın veya buzun temizlenmesi gereken her türlü stratejik bölgelerde,
 Kar ya da buzun erirken verebileceği zararlara karşı tüm alanlarda,
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AYDO™ SIW Snow Safe System kullanmanın sağlayacağı bazı faydalar:
 Karın ve buzun yarattığı tüm tıkanıklık ve engelleme sorunları doğayı
kirleten kimyasal maddeler kullanılmadan çözülebilir.
 Kar ya da buz AyDo™ SIW Snow Safe Formula ile eridiğinde ortaya çıkan
su saf bir sudur ve aktığı hiçbir yerde kirlilik yaratmaz.
 Snow Safe kullanımıyla caddelerde eriyen kar ve buz suyu, atmosferdeki
hidrokarbon kirliliğinin yeterli ağırlığa ulaşıp yerçekimiyle yağmur ya da
karla yeryüzüne düşmesiyle oluşmuş olan kirli tortuları ve tozları temizler.
 Hidrokarbonlardan oluşan tüm bu tozlu kirlilikler, moleküler bağlarının
yıkılması sonucu doğal besin maddelerine (bio nutrient) dönüştürülür.
Böylece, eriyen kar, buz ve kirlilik, formülümüz ile karışarak gittiği her
yerdeki tüm bitkileri ve toprağı sağlıklı bir şekilde sular.
 Biyolojik kaynaklı Organik kirlilik karda donar, ancak kar erir erimez
mikroplar ve bakteriler tekrar serbest kalır. Ayrıca şehirlerdeki kar ve buz,
kimyasal ve inorganik bileşiklerin oluşturduğu tüm kirliliği de içinde
barındırır. AyDo™ SIW Snow Safe Formülünün kuşatma ve izolasyon
özelliği bu Organik ve İnorganik kirlilikleri etkisiz hale getirir.
 Kirliliğin çeşidine göre zararlı maddelerin dönüşümü, kuşatma, izolasyon
ve zararız hale getirme işlemlerinin yanı sıra, formülün dikkate alınması
gereken en önemli kayda değer diğer bir özelliği de kışın beyaz karla
tamamen çelişkili bir görünüm yaratan kirliliği ortadan kaldırarak, şehre
temiz bir görünüm vermesidir. Şehirlerdeki kar örtüsü, eritilmek için
kullanılan tuz ve diğer kimyasal maddelerin kullanımıyla artık beyaz değil
kahverengimsi bir görünüm almıştır. AyDo™ SIW Snow Safe
Sistemiyle, şehirlerimizin eskiden büyük sorunlar teşkil eden karla artık
“yıkandığını” söyleyebiliriz.
 AyDo™ SIW Snow Safe sistemi; Temiz, güvenli, çevreye, İnsanlara,
hayvanlara ve bitkilere zarar verebilecek hiçbir madde içermemektedir.
Biyolojik olarak doğada %100 çözünür ve ekonomiktir.
Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.
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Kültür Balıkçılığı Sistemlerimiz

Bilindiği gibi, çok değerli koylarımızda Balık yetiştirmek maksadıyla etrafı ince
ağlarla çevrili bölmeler hazırlanarak balık çiftlikleri kurulmuş ve halende
kurulmaktadırlar. Ayrıca çok kıymetli tatlı sularımızda da suların önüne çeşitli setler
konularak havuzlar yapılmakta ve buralarda da Alabalık, Sazan vb. su ürünleri
yetiştirilmektedir. Ancak bu balıklar için suya atılan çeşitli yemler, vitaminler vb. o
bölgelerdeki suları kirletmekte, oradaki suyun daha fazla ısınmasına, balıkların
hastalanmasına ve etrafa kötü kokular yayılmasına sebep olmaktadır.
Bu nedenle de bu kıymetli ve önemli işi yapan
sektör gittikçe daha dertli ve daha masraflı bir hale
gelmektedir. Neredeyse bazı bölgelerde bu
kuruluşlar istenmeyen, etrafa kötü kokular yayan,
kirlilik sebebi işletmeler olarak anılmaktadırlar.
Bu durumu dikkate alan Ayhan DOYUK, yeryüzünde
bir ilk daha üretti.











Balık Çiftliklerinde ki popülasyon önemli oranda artar,
Hasat dönemi 30-45 gün kadar erken olur,
Suların yazın ve kışın aşırı ısı değişmelerine engel olur,
Hastalıkları önemli ölçüde önler,
Hasat edilmiş balıkların soğuk zincirle nakliyesinde daha dayanıklı
olmasını sağlar,
Ürünlerin raf ömrü %50 ye kadar artar.
Kirlilikleri Natür Organik balık yemine çevirdiği için, yem maliyetlerinde
ciddi ekonomik kazanım sağlar,
Bu Natür Organik yemle beslenen balıklar, çok daha lezzetli olup, besin
değerleri de yüksektir,
Kötü kokuları oluşturan sebepleri kesin olarak ortadan kaldırır,

Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.
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Et & Süt Besiciliği ve Süt Ürünleri İşletmeciliği

Bilindiği gibi Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de
Et ve Süt üretimi büyük önem kazanmıştır.
Çeşitli
hastalıklar
nedeniyle
Hayvanlara
ilaç
verilmekte ve bu da özellikle süt üretimini olumsuz
etkilemektedir.
Hayvanların;
 Yemlerin AyDo™ SIW uygun formülü ile işlenmesi,
 İçme sularına karıştırılması,
 Hazırlanacak duş sisteminden geçirilmek suretiyle, her türlü hastalık ve
parazitlerin en aza indirgenmesi,
 Etrafa yayılan kötü kokuların önlenmesi,
 Aşırı sıcak ve soğuklardan fazla etkilenmeyecekleri gibi birçok katkılar
sağlanacaktır.
Bu sayede et, süt ve süt ürünleri; daha kaliteli, daha besleyici ve daha fazla
miktarlarda olacaktır.

Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.
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Balık ve Su Bitkisi Bakımı Sistemlerimiz
Göletler ve Kültür Havuzu Bakımı
Uzun zaman önce, vahşi doğa bizi çevrelerken, insanların, gözleri önündeki doğal
hazineler olan akan sular ve gölleri bir parça taklit etmek amacıyla göletler inşa
edebileceklerini kimse hayal edemezdi. Aralıksız ve engel tanımadan akan sular su
yaşamının var olduğu alanlardı ve insanlar için dinlendirici ve rahatlatıcı bir ortam
sunuyordu. Ancak tüm bunlar, sularımızın böylesine kirletilmesinden önceydi.
Bugün Dünyada, böyle tertemiz suların olduğu bir yer bulmak artık neredeyse
imkansızdır. Hala temiz su bulabiliriz, ancak bu sular bize zamanın başlangıcından
beri sunulan yaşamın son anıtları olarak kaldığından artık onları korumalıyız. Su
yaşamının doğal güzellikleri olan sağlıklı ve taze balıkları spor amaçlı ya da yiyecek
ihtiyaçlarımız için avlarken bir gün onların da sayısının çok azalacağının farkında
olmalıyız.
İnsanların bugün sayısının bitip tükenmez olarak gördüğü balıklar bir gün, sudaki
kirlenmeden dolayı insanların beslenmesi için yetmeyecek, su yaşamı olumsuz
etkilenecek, kirli sularda yaşayan balıklar zehirlenecek, hastalanacak ve bunları
yiyen insanlarda da bu hastalıklar belirecek ve yayılacaktır, dolayısıyla, su
yaşamının geliştirilmesi ve korunmasıyla ilgili acil önlem almamız gerekecektir.
Binlerce yıl önce, Çin ve Japonya gibi uzak doğu ülkelerinde yaşamın ne kadar güzel
olduğunu anlamak, içimizdeki sessiz dünyada huzuru yakalamak ve varoluş sanatını
dışa vurmak amacıyla küçük gölcükler yapmak en önemli geleneklerden biriydi.
Ayrıca, bir gölcüğün bakımını yapmak, aynı kendi içlerindeki huzur, yaşam, güzellik
ve sessizlik gölünün de bakımını yapmak anlamına geliyordu, çünkü içlerindeki bu
gölün yüzeyinde kendi ruhlarının yansımasını görebiliyorlardı.
Ancak bugün, suyun, havanın ve toprağın bakımı, içindeki kirlilik nedeniyle son
derece zor ve hassas bir iş haline gelmiştir. Yağmur, göl suyunun içine havada
bulunan ve istenmeyen birçok ağır metalleri ve kimyasal maddeleri taşır ve bu
maddeler sudaki hassas pH dengesini bozar, bu değişiklik sudaki yosun gelişimini
kontrolden çıkarır, balıkların çeşitli hastalıklara yakalanmasına neden olur, sudaki
bakteri ve diğer mikro organizmalar dengesiz bir şekilde çoğalır ve suda istenmeyen
yabani bitkiler çoğalarak su içinde bulunan doğal bitkilerin hastalanmasına neden
olur, dolayısıyla su yaşamının dengesi bütünüyle bozulur.
Yukarıda değinilen sorunlarla mücadele etmek üzere bugüne kadar birçok ürün
geliştirilmiş ve her bir problem için ayrı bir ürün kullanılması gerekmiştir. Ancak bu
ürünlerin her zaman çevre dostu olmadığı ve birçok yan etkisi olduğu ortaya
çıkmıştır. Yani bugüne kadar gerçek bir çözüm yoktu, ancak şimdi elimizde gerçek
ve bu sorunları kalıcı bir şekilde ve hepsini bir anda ortadan kaldıracak çevre dostu,
klorsuz, balıklar ve su bitkileri için bütünüyle güvenli bir çözüm var: Sayın Ayhan
Doyuk tarafından geliştirilen AyDo™ SIW Pond.
AyDo™ SIW Pond, Göl suyu bakımının tüm ihtiyaçlarını karşılar ve sudaki atık
maddeleri ortadan kaldırarak en iyi doğal besin maddelerine (bio nutrient)
dönüştürür. Daha önce göl suları için sorun olan bu atık maddeler, artık su yaşamı
için bir nimet haline gelmiştir, çünkü bu doğal besinler (bio nutrient) organik
atıkların dönüşümüyle oluşmuş ve ve balıklar için mükemmel bir besin haline
gelmiştir. Sayın Ayhan Doyuk tarafından AyDo™ SIW formülü’nün özel geliştirilmiş
bir formu olan AyDo™ SIW Pond eksiksiz bir gölet bakımı sağlar. Moleküler
hareketliliğiyle, su ekosisteminin her bir molekülünü tarayarak balıklara yada diğer
omurgasız canlılara zarar vermeden suyu temizler, zehirlerden ve diğer
kirleticilerden arındırır, suda yüzen ya da tel formundaki yosunların suda gelişimini
AyDo™ SIW
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durdurur ve kontrol eder, suda yetişen istenmeyen zararlı yosunların gelişimini
durdurur, pH seviyesini dengeler, tüm organik atıkların dönüşümünü yaparak
kapsüller ve izole eder, sudaki sertliği ve klor, kurşun, çinko gibi diğer inorganik
toksinleri ve ağır metallerin kuşatma, izolasyon ve nötralizasyonunu yapar, suyu
amonyak, fosfat ve nitrat gibi maddelerden arındırır. Kısacası, mükemmel ve dengeli
bir göl ekosistemi oluşturarak içindeki hassas su yaşamının korunması ve devamı
için en iyi koşulları sağlar.
AyDo™ SIW Pond göl suyuna eklendiğinde, sudaki oksijen seviyesini %60 – 70
oranında arttırarak ve dengeli bir iyonlaşma süreci başlatır. Balıklarda, diğer
omurgasızlarda ve göl bitkilerinde birkaç gün içinde gözle görülür bir enerji
yükselmesi, canlanma ve güzelleşme gözlemlenir.
AyDo™ SIW Pond, göl suyuna eklenir eklenmez, suyun ve tüm su yaşamının
bakım süreci başlar. Başlangıçta oluşan küçük beyaz bulutlar (sudaki genel kirlilik),
en fazla 3 saat içinde göl tabanına yerleşecektir. Tabana çöken bu madde, sudaki
tüm organik kirliliğin doğal besin kaynağına dönüşmüş halidir ve balıklar buna
bayılır.
Ancak, suyun temizlenme ve bakım süreci günlerce sürecektir. Suyun temizliği 6 ay
boyunca devam eder ancak 6 ay sonunda formül ikinci kez tatbik edilmelidir.
kuşatılan ve nötralize edilen inorganik kirlilik bulutların içinde bulunur. Daha önce
en gelişmiş filtrelerle bile ortadan kaldırılması çok zor olan bu atık maddeler, artık
filtrelerle kolaylıkla temizlenebilmektedir.

Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.
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Su Deposu Temizleme Sistemlerimiz
AyDo™ SIW Tank Safe, AyDo™ SIW Pool Safe ’in yağmur suyu toplama deposu
ya da çeşme suyu depolarının bakımı için geliştirilmiş özel bir formudur. Sudaki
kalsiyum seviyesini ve diğer sert mineralleri, yosun gelişimini ve suda bulunabilecek
zararlı bakterilerin oluşumunu engeller.
AyDo™ SIW Tank Safe içinde bulunan ve ticari hakları saklanan AyDo™ SIW
formülü’nün mükemmel kontrol sistemi sayesinde suyun içindeki her türlü zararlı
organik kirlilik ve/veya yosun gelişimi, formülün kuşatma, izole etme ve
dönüştürme özellikleriyle engellenir ve ortadan kaldırılır. Yaşam döngüsünün bir
parçası olan formülümüz, zararlı yaşam formlarını kuşatma ve izole etme özelliği ile
onları yeni bir enerji formuna dönüştürür.
AyDo™ SIW Formülü, kuşatma ve izole etme işlemiyle, tüm sorun teşkil eden
yosun oluşumunun çevresini sarıp izole ederek, yosunun beslenmesi için gerekli olan
hücre içi ya da hücreler arası besin alışverişini engeller ve yosunun gelişimine engel
olarak suda yosun kontrolü sağlar.
Ancak, formülümüz zararlı ya da en kötü ve tiksindirici yaşam formlarını dahi yok
ederek enerji stresi yaratmaz, aksine, bu zararlı yaşam formlarını yumuşak bir
biçimde kalıcı olarak değişik ve faydalı bir şekle dönüştürür. Bu yöntemle, bakımı
yapılıp temizlenen tüm depo ya da tanklardaki sular ipeksi yumuşaklıkta ve içinde
ölüm bilgisini barındırmadan canlı ve saf bir hale gelir.
Formül, su depolarına dökülür dökülmez atıkları beyaz bulutlar halinde pıhtılaştırıp
daha sonra tabana çökeltecek, bakteri kontrolü de kristal berraklıkta saf su oluşana
kadar devam edecektir.
AyDo™ SIW Tank Safe formülünün bir diğer özelliği de, suda ki kalsiyum ve diğer
sert mineralleri kuşatıp nötralize ederek zararsız hale getirmesidir.
Suyun içinde bulunan kalsiyumun dikkate alınması gereken iki farklı etkisi vardır.
Bir tarafta, sudaki yüksek kalsiyum seviyesi pompa ekipmanlarına zarar vermekte
ve kalsiyum lekesi olarak adlandırılan kalıntılar bırakmaktadır. Ancak, diğer
taraftan, eğer sudaki kalsiyum seviyesi çok düşükse, metal aksam ve depo duvarları
üzerinde aşınamaya sebep olmaktadır.
AyDo™ SIW Tank Safe ile bu sorunlar, (kalsiyum seviyesi ve aşınma) aynı anda
çözülmektedir. Kalsiyum ve diğer sert minerallerin sudaki oranı düşürülür ve evde
günlük kullanım için son derece yumuşak, saf ve içimi lezzetli bir su elde edilir. Aynı
zamanda, metal aksamı, depo ve su borularının yüzeylerini de koruyarak aşınmayı
ve bozulmayı da engeller. Mineral arıtım işleminin son adımı da sudaki kalsiyum ve
diğer sert minerallerin kuşatılarak nötralize edilip zararsız hale gelmesiyle
tamamlanmış olur.
Tüm bu işlemlerin sonunda, organik kirlilik proteinlere ve doğal besin maddelerine
dönüştürüldüğünde ve inorganik kirlilik kuşatılıp nötralize edilerek etkisiz hale
getirildiğinde, sudaki beyaz bulutlar depo tabanına tortu halinde çöker. Bu tortular,
bir vakum yardımıyla çekilerek bahçe toprağında son derece verimli bir gübre olarak
kullanılabilir ya da deponun içinde günlük kullanacağınız suyun içinde hiçbir sorun
teşkil etmeden bırakılabilir.
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AyDo™ SIW Tank Safe, sudaki yosun gelişimini ve diğer her türlü yeşillenmeyi
engeller ve içinde yeşillenme ve yetersiz oksijen barındırdığında kötü kokan yağmur
suyunun aksine kristal berraklıkta saf ve temiz bir suyu kullanıma sunar.
Depo içinde sürekli değişen su miktarına göre uygun oranda formülü dökebilecek
bir sistem kullanıldığından, depodaki suyun daima bakımı yapılmış olacaktır.
Bu devrim niteliğindeki ürün sistemi bütünüyle çevre dostudur ve yepyeni bir anlayış
biçimiyle algılanmalıdır. Nihai sonuçları diğer geleneksel su arıtma yöntemleriyle
kıyaslandığında formülün sıra dışı etkileri gözle görülebilir. Gelecek burada ve
elimizdedir...
Formülümüz, gerçeği olumlu bir yaklaşımla arayan gözlerin görebileceği kalıcı bir
çözümdür.
Kullanıldığı Yerler:
 Su depolarında ya da kapalı konteynerlerde depolanan suların bakımı,
temizliği ve zararlı maddelerden arıtımı için.
 Yüzen ya da tel formundaki yosunların ve istenmeyen dip yosunlarının
suda yetişmesini engellemek için.
 Sudaki kalsiyum ya da diğer sert minerallerin kontrolü için.
 Depo suyunda bulunan tüm organik ya da inorganik kirliliğin nötralize
edilip zararsız hale getirilmesi için.
 Suyu duru ve enerjik hale getirip, kalitesini arttırmak için.
 Depo suyunun pH değerini ayarlamak, dengelemek ve optimize etmek
için.
 Çeşme ya da yağmur suyu depoları için ayrı sistemler üretilmiştir.
 Her türlü su deposunda, fiberglass, beton ya da fayans çeşitlerinde
kullanılabilir.

Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.
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AyDo™ SIW Süper İletkenlik ve Yalıtkanlık

AyDo™ SIW formülümüzde bio fotonların yoğunluğu yüksektir ve kolloidlerle
etkileşimi mükemmel sıralı bir kristalize düzen gösterir.
AyDo™ SIW formülü, aynı anda hem iletken ve hem de yalıtkandır. Böyle bir
durum Dünya da bir ilktir.
Kolloidler, elektrik yüklenebildiği ve böylece uzun menzilli güçlerle etkileşebildiği
gibi, düzenli, seri halindeki kristal desen saf ve temiz enerji için mükemmel bir
iletken tel haline gelir. Bu telde, sıkı elektrik ağlarının oluşturduğu kirletici
elektromanyetik dalgalar, kirletici elektriksel alanlar ve kısa devre ya da elektroşok
riski yoktur. Sadece temiz ve güvenli enerji iletimi vardır!

Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.
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Eser - Yapı Yıkama ve Pas - Leke - Kireç Sökücüler
Tarihi, Dini ve Kültürel mirasımız olan çok değerli yapıların dış cepheleri zamanla
doğa şartlarından dolayı çeşitli kirliliklerle kaplanmaktadır.

 AyDo™ SIW dış cephe yıkama formülü ile binalara iskele vb. ilave tesisatlar
kurmaya gerek kalmadan, sadece püskürterek, kirlerden, yosunlardan,
küflenmelerden çok kolayca kurtulabilirsiniz.
 AyDo™ SIW dış cephe yıkama ile temizlenen yüzeylerde oluşan nano film
tabakası sayesinde, yapı uzun süreler temizliğini muhafaza edecektir.
 Tüm ürünlerimiz, gerekirse elle doğrudan kirliliğe uygulanabilimektedir. Cilde
temasında herhangi bir yan etki yoktur.
 Elle uzanılamayan yerlere su ile karıştırılıp püskürtülerek uygulanmaktadır.
 Yapılara hiç bir zarar vermeden, malzemenin üzerinde oluşmuş kirlilikleri
ovalamadan hemen söker alır.
 Aşındırıcı değildir.
 Çevreye ve Doğaya saygılı bir üründür.
 Su boruları, su depoları, musluk, metal mobilya, paslanmaz çelikten yapılmış
araçlar ve döşemeler, banyo tesisatları gibi metal yüzeylere yapışan her türlü
organik - inorganik lekeleri, Pasları ve kireç birikimlerini kolayca çözer.

Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.
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Laser Işınlarının Emilmesi
AyDo ™ SIW formülünün çok önemli diğer bir özelliği de, Kolloidler ve biofotonlar
arasındaki ilişkileridir. Yağ, AyDo™ SIW formülü ile karıştırıldığında, Yağ Asitlerine
ve Aminoasitlere parçalanır. Bunun sonucunda ortaya çıkan jel, fotonları bloke edilip
yönü değiştirildiğinden, Lazer ışını dahil hiç bir ışığı geçirmeme özelliği kazanır.

Eğer kolloidler – sıvı içinde asılı kalan partiküller aynı çapsal büyüklüğe ve/ya da
aynı elektriksel yüke sahipse, kendi kendilerine kollodial kristaller olarak anılan üç
boyutlu kristalize yapıya bürünürler. Kolloidlerin çapı ve birbiriyle etkileşimiyle
şekillenen bu kristallerin kafessel yapısı, görülebilir ışığın dalgaboyu sırasında
olabilir. (kuantum fenomeninin göstergesi olan, ışığın fotonlar cinsinden tüm
biyolojik sistemlerce emilmesi).
Böylece bu kristal formdaki partiküller (kolloidler) ve bio fotonlar (biyolojik yaşam
sistemi tarafından ışık soğurulması) arasındaki ilişki, Dr. Schweitzer’in ya da
araştırmacı Marie Françoise Tenson’un mikroskopla çekilen aşağıda sunulan
fotograflarda ki gibi, gözlenen bir maddenin optik deseninde ve yapısında neler
olduğunu bizlere göstermektedir. Bu resim, aynı zamanda ışığın soğurulması ve
kolloidlerin desenine göre gözlenen maddenin varolan enerji düzeyini de gösterir.
Bu enerji düzeyi, aynı zamanda, gözlenen elementin içindeki yaşam seviyesinin de
bir göstergesidir.

Yapısal halde olmayan
ya da “kaotik” yapıdaki
çeşme suyu molekülü.

Mükemmel yapılanmış
kristal desenli AyDo™ SIW
molekülü.

Mikroskopla çekilen, bu iki resim açıklamaya gerek bırakmayacak şekilde AyDo™
SIW ile çeşme suyu molekülleri arasındaki farkı ortaya koymaktadır. Dr. David
Schweitzer tarafından mikroskopla çekilden bu iki resim kolloidler ve biofotonlar
arasındaki ilişkiyi göstermektedir.
AyDo™ SIW’nin bu özelliği başka bir ilginç araştırma ve geliştirme penceresini
ardına kadar açmaktadır: Optik Bilimi.

Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.
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AyDo™ SIW Moleküler Yanma
Uygun AyDo™ SIW formülü, Hydrocarbon ile karşılaştığında onu derhal kuşatarak
Bionitruent'e (Proteine) dönüştürür. Artık bu madde jel haline gelmiştir, yanıcı ve
parlayıcı bir madde değildir ve kesinlikle de alev almaz.
Bu jel halindeki yeni madde, Ayhan DOYUK tarafından geliştirilmiş olan, uygun
AyDo™ SIW formülüyle tekrar işlenerek yeni nesil bir yakıt şekline
dönüştürülebilmektedir.
Bu yeni yakıt, moleküler yanma ile öncekinden 10 kat daha uzun süre yanarak,
yüksek derecede temiz ve çok kaliteli bir enerji meydana getirmektedir. Aynı
zamanda kesinlikle is, duman, vb çevre kirliliği yapacak salınımlar da yapmaz.

Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.
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Bayatlamayan ve Bozulmayan Unlu Mamüller
Sayın Ayhan Doyuk’un, AyDo™ SIW teknolojisinin karakteristik
özellikleri konusunda araştırma yapan bilim adamları, AyDo™
SIW uygulanarak rehabilite edilmiş maddelerle, rehabilite
edilmemiş ya da sadece “tanık madde” olan çeşme suyuyla
temizlenmiş maddeler arasındaki dikkate değer farklar tespit
ettiler.
Araştırmacı Marie Françoise Tenson’un Fransa’daki laboratuvarında yürüttüğü
Kristalografik çalışmalarda önce AyDo™ SIW, ekmek ve lakteol içinde kullanılmış
ve sonra da AyDo™ SIW yerine “tanık madde” olarak normal çeşme suyu
kullanılmıştır.
Tenson’un araştırmasında AyDo™ SIW’nin uygulandığı ekmek ve Lakteol’de,
normal çeşme suyu tatbik edilenlere kıyasla gözle görülür önemli farklar tespit
edilmiştir. Ekmek moleküllerinin yaşlanması azalmış ve aynı şekilde Lakteoldeki
oksitlenmenin de azaldığı tespit edilmiştir. Daha da ötesi, çeşme suyunun tatbik
edildiği yaşlı ve sıkı moleküler bağlı ekmek ve Lakteol moleküllerinin tersine AyDo™
SIW’in uygulandığı ekmek moleküllerinin kristalize bir desende ve düzenli bir yapıda
olduğu da gözlemlenmiştir.
Dört değişik kalitedeki un, normal su kullanılarak ayrı, ayrı yoğrulurken, aynı anda
başka kaplarda da AyDo™ SIW formüllü su ile yoğrulmuşlardır.
Un tipleri aynı olmasına rağmen, normal su ile yoğrulmuş hamur kristalizasyonu
ile AyDo™ SIW formüllü hamurun kristalizasyon yapısı arasında çok önemli
farklılıklar görülmektedir.
Fransa da ki Marie-Françoise Tessa Laboratuvarında bu farklılıklar görsel olarak
tesbit edillebilmiştir.
AyDo™ SIW formüllü su ile yoğrulmuş hamurların kristalizasyon formları, normal
suyla yoğrulan hamurunkine nazaran çok düzgündür.
AyDo™ SIW formüllü su ile yoğrulmuş hamurdan elde edilen unlu mamüller, çok
pahallı özel işlemlere ve saklama kaplarına gerek kalmaksızın, çok uzun süreler
tazeliklerini, kokularını, renklerini, şekillerini ve tatlarını muhafaza etmektedirler.
Muhtelif coğrafyalarda hazırlanacak uygun depolarda muhafaza edilen
formülümüzle hazırlanmış unlu mamüller, olağan dışı durumlarda stoklardan hemen
sevk edilebilir.

Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.
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Akvaryum Bakım Sistemlerimiz

AyDo™ SIW AQUARIUM
SAĞLIKLI, ÇEVRE DOSTU VE KLORSUZ AKVARYUM SUYU BAKIMI
(Tatlı - Tuzlu Su)
Akvaryumculuk, uğraştıkça sevebileceğimiz ve seyrettikçe de
derin düşüncelere dalıp gidebileceğimiz İnsana huzur veren ve
rahatlatan bir hobidir. Akvaryum, suyun içinde bize güzellik ve
uyumun çok güzel bir örneğini gösteren rengarenk bir dünyadır.
Ancak, akvaryum bakımı son derece hassas ve zor bir olaydır.
Çünkü akvaryum balıkları sudaki pH değişimlerine, suyun
kalitesine, yemin kalitesine, kendi katı atıklarının birikiminin yarattığı kirliliğe karşı
son derece duyarlıdır.
Geleneksel akvaryum bakım yöntemlerinde (tuzlu ya da tatlı su akvaryumları)
suyun içindeki atık maddeler, özel gelişmiş filtrelerle temizlenir ve bu filtreler
yardımıyla suyun berraklığı arttırılmaya çalışılır. Ayrıca, birçok değişik kimyasal
ürünler suya katılarak suyun pH dengesi sağlanmaya ve balıkları hastalandıran ve
suyu yeşil hale getiren bakterilerin temizlenmesine çalışılır.
Ancak artık, elimizde kesin ve kalıcı bir çözüm var. Sayın Ayhan DOYUK
tarafından geliştirilen AyDo™ SIW Aquarium, akvaryum bakımı için gereken her
şeyi sağlamasının yanında, akvaryum suyunda atık maddelerin yerine en iyi doğal
besinlerin (bio nutrient) bulunmasını sağlar. Daha önce sorun teşkil eden bu atık
maddeler, formülümüz sayesinde artık bir lütuf olmuştur, çünkü formül sudaki
zehirli ve zararlı maddelerin dönüşümünü yaparak, onları mükemmel bir günlük
balık yemi ve besin katkısı haline getirir.
AyDo™ SIW Aquarium, sudaki oksijen seviyesini %60 – 70 oranında arttırır ve
suyun sertliğini düşürerek fosfat, amonyak ve diğer tüm zehirli maddeleri yok
eder.
AyDo™ SIW formülü’nün Sayın Ayhan Doyuk tarafından özel geliştirilmiş bir hali
olan AyDo™ SIW Aquarium;
 Tam bir akvaryum bakımı sağlar.
 Moleküler hareketliliği, akvaryum ekosisteminin bütün moleküllerini
kontrol ederek, tüm balıkların ve diğer omurgasızların güvenliğini sağlar,
 Tüm organik atık maddelerin dönüşümünü yapar.
 Suyun sertliğini ve diğer organik toksinleri kuşatıp, izole eder ve zararsız
hale getirir,
 Akvaryum suyuna eklenir eklenmez, sudaki oksijen seviyesini yükselterek
ve iyonlaşma sürecini başlatarak, balıklara ve diğer omurgasızlara
farkedilir bir enerji verir.
 Tek bir cümlede, yaşamın devam edebileceği en iyi ve doğal koşullar
altında dengeli ve uyumlu bir ekosistem inşa eder.
 Akvaryum suyundaki organik ve inorganik tüm toksinleri ortadan kaldırır.
Suyu temizler, kirliliğinden arındırır.
 Akvaryumdaki su yaşamının kalitesini geliştirmek ve iyileştirir.
 Akvaryum suyunun yeşile dönmesini engellemek ve yosun oluşumunu
kontrol eder.
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AyDo™ SIW Aquarium’un akvaryum suyuna eklenmesinden saniyeler sonra tüm
su ekosisteminin bakım süreci başlar. Bu bakım süreci önce küçük beyaz bulutlar
halinde fark edilir, daha sonra bu bulutlar en fazla üç saat içinde akvaryumun dibine
çökecektir.
Bu çöküntüler, suda bulunan tüm zehirli ve atık maddelerin doğal besin maddelerine
(bio nutrient) – yani balıklar için son derece besleyici olan bir tür balık yemine dönüşmüş halidir ve balıklar bu yeme bayılırlar.
Tüm bu kirliliğin ve toksik maddelerin en gelişmiş ve özel filtrelerle bile temizlenmesi
çok zor iken, aynı toksinler akvaryum suyuna AyDo™ SIW Aquarium
damlatılmasıyla, su içinde tamamen güvenli ve besleyici balık yemine dönüşmekte
ve çok berrak, tertemiz akvaryum sularının oluşmasına neden olmaktadır.
Artanlarsa akvaryum filtreleriyle kolayca temizlenebilir.
Akvaryuma günlük olarak birkaç damla AyDo™ SIW Aquarium ilavesiyle;
 AyDo™ SIW Aquarium ile balıklar sağlıklı olacaktır,
 Mükemmel, kristal berraklıkta ve katı atıklardan arındırılmış (artık yeşil
ya da kahverengi olmayan) su olacaktır,
 Balıklar için ekstra besin katkısı oluşacaktır,
 Bakım kolaylığı ve dengeli pH sağlanmış olacaktır,
 Suyun sertliğini optimize edilecektir
 Akvaryum filtreleri, formülün suyun içindeki parçacıkları kuşatıp izole
ederek ortadan kaldırılabilir hale getirmesi nedeniyle çok daha etkin
çalışacaktır,
 Suyun temizliği için karmaşık yöntemler kullanılmasına gerek
kalmayacaktır,
 Akvaryum camları kirlenmeyecek ve balıklarda mantar ve bakteriyel
rahatsızlıklar görülmeyecektir.
 Tam anlamıyla mükemmel bir tatlı ve tuzlu su akvaryumu bakımıdır.
AyDo™ SIW Aquarium, akvaryum bakımı için geliştirilmiş mükemmel bir
formüldür.
Kesinlikle zehirsiz, kirletici, aşındırıcı, kanserojen, allerjik ya da rahatsız edici
olmayan, doğaya ve su yaşamına saygılı ve faydalı bir üründür.
Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.
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Tarım Sistemlerimiz
Tarım da, İnsanların beslenme ihtiyaçlarını
karşılamak için devasa miktarda hormon ve
kimyasal gübreler kullanılmaktadır. Fakat bu
maddelerin birçoğunun kullanımı doğal beslenme
ilkelerine son derece aykırıdır.
Yılın her mevsiminde, her türlü meyve ve sebzeyi
bol miktarlarda bulabilmek mümkün olmuştur. Bu
ürünler düzgün görünümlü, büyük parlak renkli
ancak tatsız ve besin değeri çok az olan

mahsullerdir.
Topraklarımız; Gezegenimizde suların kirlenmesi, tarım ilaçlarının kullanımıyla
mahsullere zehirli maddeler bulaşması ve toprağı kimyasal gübreler kullanarak
sürekli işlemenin sonucu olarak gittikçe canlılığını yitirmekte ve içindeki mineralleri
yitirerek mahsul kalitesini düşürmektedir.
Sayın Ayhan DOYUK, sağlıklı mahsul, sağlıklı toprak ve sağlıklı bahçelere sahip olma
ihtiyacıyla bir sistemler bütünü geliştirmiştir. Bu sistemler bütünü, tarım sektöründe
ihtiyaçlara bağlı olarak 4 ana gruba ayrılır;





AyDo™ SIW Ecology Fertilizer kullanarak gübreleme,
AyDo™ SIW Ecology Healer kullanarak salgın hastalık kontrolü,
AyDo™ SIW Ecology Restorator kullanarak toprağı iyileştirme ve
canlandırma,
AyDo™ SIW Ecology Hydroponics kullanımıyla topraksız tarım gibi
alternative çözümler.

AyDo™ Water Ecology Fertilizer; bitkilerin optimum şekilde büyümeleri, bol ürün
vermeleri ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilmeleri için gerekli besini sağlayan
devrimsel nitelikte yeni bir üründür.

İlk Durum

4 Saat Sonra

1 Gün Sonra

1 Hafta Sonra

Topraktaki tuz oranı ve ekolojik şartlarda ki değişme, bitkiler üzerinde olumsuz etki
yapar. Bitkilerin mahsul verme oranı, üretkenlikleri ve mahsul kalitesi düşer.
Tüm bu olumsuz koşullara rağmen, AyDo™ SIW Ecology Fertilizer mahsul veren
bitkilere tatbik edildiğinde, mahsul kalitesi bitkinin genetiğinde yazılı bulunan
kurallara uygun olarak artacaktır.
AyDo™ SIW Ecology Fertilizer, bitkinin gübreden, topraktan, havadan ve sudan
maksimum yararlanmasını sağlar ve bitkinin enerji kanallarını açarak çok daha
sağlıklı hale getirir.
AyDo™ Water SIW Fertilizer, bitkinin gelişimini ayarlayarak, sıcak veya soğuk
AyDo™ SIW

43 / 53

iklimlerin zor şartlarına karşı direncini arttırır ve bitkinin bol mahsul vermesini
sağlar.
Organik yapısından ötürü, AyDo™ SIW Ecology Fertilizer ekolojik tarımda
mükemmel derecede uyumlu bir şekilde kullanılabilir.
Formülümüz, bütünüyle zehirsiz ve çevre için faydalı bir üründür. Dünyadaki değişik
üreticiler, formülün meyve ve çiçek üretimini en az %50 oranında arttırdığını fark
etmişlerdir! Geçen yıllardan birinde kış aylarında Türkiye’de deneysel olarak buğday
üretildi. Ekim yapılan toprak son derece cansız, çorak ve tuz oranı yüksekti.
Tohumlar sadece filizlenmekle kalmadı, normalden 4 kat fazla ürün verdi.
Floribunda gülü (Betty Boop), normalde 14 çiçek açarken 37 çiçek açtı ve hibrit bir
çay türü (uzun saplı Taboo) normalde 2-3 çiçek açarken, 8 adet çok iri çiçek açtı!

Zencefil ilk
Gün

Zencefil ikinci
Gün

Zencefil Üçüncü
Gün

Zencefil Üçüncü
Gün

AyDo™ SIW Ecology Fertilizer sıvı formülü bol ve bereketli ürün elde etmek ve
enzim içeren kaliteli bitkiler geliştirmek amacıyla kullanılan çok güçlü bir
besleyicidir.
Enzimler bitkinin hücre içi kimyasal dengelerinin sağlanmasında katalizör olarak
görev yaparlar ve amino asit yapıları sayesinde protein sentezini de hızlandırırlar.

AyDo™ SIW Ecology Fertilizer içindeki enzimler;
 Köklerin, gövdenin, yaprakların ve bitkinin meyvesinin gelişimini
hızlandırır.
 Bitki gelişimini ayarlar ve doğaya uyumlu hale getirir.
 Kökü, gövdeyi ve yaprakları geliştirir, meyveyi olgunlaştırır.
 Bitkiyi soğuktan korumak için antifriz görevi görür.

Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.
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Meyve ve Sebze Yıkama Suyu
Malesef Nükleer santrallerin arızaları, kontrolsüz kimyevi maddelerin kullanılması,
bitkisel ilaç ve gübreler toprak ve suya bulaşmaktadırlar. Bunlarla beslenip yetişen
sebze ve meyveler ne yazık ki İnsan ve Hayvan sağlığına çok büyük zararlar
vermektedirler.
Meyve ve sebze üzerinde normal suyla geçmeyen bu İlaç
ve Radyasyon kalıntıları, AyDo™ SIW uygun formülü
içerisinde yaklaşık 3 dakika kadar tutularak tüm atıklar
tamamen arınırlar.
Radyasyon ve ilaç kalıntılarını kuşatarak etkisiz hale getiren
ilk ve tek üründür.
 Tüm sebze ve meyvelerin Organik ve Kimyasal kirliliğini
temizler,
 Her türlü sebze ve Meyveye bulaşmış Radyasyonu
temizleyip, İnsan sağlığına zararsız seviyeye indirir.
 Herhangi bir deterjan içermez,
 Çevre ve İnsanlar için herhangi bir zararlı madde




içermez,
Tamamen ve kesinlikle biyolojik güvenilirdir.
Biyobozunur çevre dostudur.

Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.
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AyDo™ Sprey ve Jel

Arı-Böcek Sokmaları, Yanık, Yara, Sivilce, Eklem Ağrısı, Kas Ağrısı,
Allerji, Ürtiker, Sedef, Kepek üzerinde etkilidir.
AYDO™ WORLD PROJECTS teknolojisi ile üretilmiş enerjisi yüksek bir
üründür. Nano teknolojik seviyede bir çok fonksiyonu olan formül, Sprey
ve Jel olmak üzere 2 şişede, tek ambalajda sunulmaktadır, %100
doğaldır.
AyDo™ Sprey ve Jel sadece kişisel bakım içindir. Genel vücut
uygulamaları sırasında elde edilecek yararları aşağıdaki gibi sıralanabilir.
1. Sprey 150 ml.: Antibakteriyel özelliği daha güçlü olan bu ürün, yanık, sıyrık,
böcek sokması, allerji, açık yara, diyabetik yara veya enfekte yaraya temas
etmeden uzaktan acı vermeden püskürtülerek uygulanabilir. 2-3 dakika içinde
ciltten emilir ve bölgesel kan dolaşımını arttırarak, doku kanlanmasına olumlu etki
eder. Alyuvarların esnekliğini ve oksijen taşıma kapasitesini arttırır. Dokulara daha
yoğun kan gitmesini sağlar. Alyuvarların hareketini sitedeki videolardan
izleyebilirsiniz.
2. Jel 150 ml.: Antibakteriyel etkinliğine sprey’e ilave olarak cilt yumuşaklığı da
eklenmiştir. Daha az olmakla beraber, deride yumuşatıcı etkisi sayesinde derinin
yumuşamasına
yardımcıdır.
Laboratuvar testlerinde
antibakteriyel
özelliği
kanıtlanmıştır. Sprey’in tüm özelliklerini taşır.
Uygulama Bölgeleri ve Yararları
Baş:
Saçlı deriye, saç diplerine yedirecek şekilde, kepek ve konak sorununda temizleme
amacıyla kullanılabilir. Saçlı deri yağlanmasını azaltıcı etkisi, bölgedeki biriken
serbest yağ tabakasını çözerek ederek etki eder. Doku kanlanmasını arttırarak
dokunun kendini yenilemesine olanak sağlar. Sedef olan bireylerde sedefin saçlı
deriye ulaşması halinde de pullanmaların temizlenmesinde etkili bulunmaktadır.
Aynı zamanda saç tellerinin üretimini sağlayan hücrelerin sağlıklı keratin üretmesi
sayesinde beyazlayan saçınız devamlı kullanımda tekrar orijinal renginde çıkmaya
başlayabilir.
Alın ve yüz bölgesine uygulandığında sivilce, yağlanmayı temizleyici özelliği
sayesinde temiz ve yumuşak bir yüz görünümü elde etmeniz mümkün. Zaman
içinde devamlı kullanım halinde yüz derisinde kendini iyileştirme etkisi belirir.
Yaşlılık çizgileri azalır.
Yüz bölgesi makyaj sonrası temizliğinde alkolsüz bir ürün olarak kullanabilirsiniz.
Makyaj malzemelerindeki tüm yağlı organik ve inorganik maddeleri temizler.
Deriden söker atar.
Ergenlik sivilcelerinde yüz temizliğini AyDo™ Sprey ve Jel ile düzenli olarak
yaptığınızda hem sivilceler kolayca iyileşmeye başlar hem de derinin kendini
yenilemesini kolaylaştırır. Kullanmakta olduğunuz ilaçların etkilerini attırır.
Yüz bölgesi temizliği sırasında sinüslere kadar emilerek sinüslerin de
temizlenmesine olanak sağlar. Sinüzit halinde sinüslerin kolayca drene olmasına
olanak sağlar.
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Eklem ve Omurga:
Boyun ağrısı, kulunç, omuz ağrıları günlük yaşamımızda sık rastladığımız ve ızdırap
duyduğumuz sıkıntılarımızdandır. AyDo™ Sprey ve Jel ile omuz bölgeleri ve
boyuna düzenli masaj yapıldığında sadece bölgesel kan akımı artışıyla hızlı bir
şekilde kas tutulumu ve laktik asit birikimine bağlı ağrılardan kurtulmanıza olanak
sağlar. Boyundan bele kadar ve büyük eklemler üzerinde jel veya sprey tatbik
edildiğinde eklem bölgesindeki temizliği sağlar, bölgesel kan akımını arttırarak
eklem kireçlenmesi veya ağrılı durumlarda masaj yaparak eklemlerin rahatlaması
üzerinde olumlu etki eder. Dokuda kanlanma artışı sağladığı için eklemlerde
rahatlamaya neden olması mümkündür.
Ağız:
Diş eti kanamaları, diş çürümeleri, diş eti çekilmeleri, diş protezi ve krom-nikel
kaplamaların oksitlenmesi bu ürün sayesinde giderilir. Dişlerinizi düzenli olarak
AyDo™ Sprey ve Jel ile fırçaladığınızda elde edeceğiniz etki uzun vadede
dişlerinizin ve diş etlerinizin tamamen sağlam kalmasına olanak sağlayabilir. Diş
macunlarının sağlayamadığı birçok etkiyi, bu ürün sayesinde elde edersiniz. Diş
abselerinden korunduğunuz gibi diş eti çekilmeleri de kolayca giderilmektedir.
Ayrıca ağız içi aft, yara veya farenjit hallerinde, tekrarlayan bademcik
enfeksiyonlarında ağız bakımı ve gargara yapıldığında tedaviyi kolaylaştırıcı etkisiyle
çok çabuk iyileşme sağlamaktadır.
AyDo™ Sprey ve Jel su kökenli bir ürün olduğundan ağız bakımı sırasında
yutulması veya içilmesi halinde herhangi bir yan etkiye sahip değildir. Diş
kaplamasında kullanılan krom-nikel alaşımlı malzemeler zamanla ağız içinde
oksitlenirler ve kokuya neden olurlar. Ayrıca dişetlerinde çekilmeye neden olurlar.
Her 5 yılda bir bu kaplamaların normal şartlarda değiştirilmesi gereklidir.
AyDo™ Sprey ve Jel sayesinde düzenli diş fırçalama yapıldığında krom-nikel kaplı
protezler kolayca temizlenirler ve oksitlenmezler. Bu şekilde ömürleri uzar.
Hastalarda ağız bakımında rahatlıkla kullanılabilir.
Genel Cilt Temizliği:
Genel cilt temizliği amacıyla ayak, koltuk altı, karın bölgesi, kasıklarda rahatlıkla
kullanılabilir. Bölgesel olarak cildin kanlanmasını arttırarak etkili olur, cildin
yumuşaması sayesinde pullanma ve döküntülere karşı beğeniyle kullanılmaktadır.
Ayak ve tırnaklarının bakımında rahatlıkla kullanılabilir. Cilt bakımı öncesi ve
sonrası, ağda, epilasyon vb. girişimlerden sonra cildin temizlenmesi ve kızarıklıkların
hızlı giderilmesi amacıyla kullanılabilir.
Arı, böcek, sinek, örümcek ısırmalarında hem allerjen maddeleri ciltten hızlı
emilerek denatüre eder, hem de kaşıntı, ağrı hissini çabucak giderir.
Karın ve basen bölgelerine düzenli uygulandığında selülit ve aşırı yağlanmaları
azaltıcı etkilere de sahiptir. Bölgesel kan akımı artışı sayesinde selülit sonrası
portakal kabuğu görünümünü giderir. Cilt altı yağ dokusunda da doğrudan
incelmeye neden olur.
Genital Bölge:
Kadın ve erkekte genital bölge temizliğinde rahatlıkla kullanılabilen AyDo™ Sprey
ve Jel bölgesel enfeksiyonlardan (bakteriyel, mantar ve viral) sizi koruduğu gibi,
kolayca arınmanıza da olanak sağlar. Genital bölge ülserlerinde de temizlikte etkin
olarak kullanabilirsiniz. Genital bölgede görülen Behçet ülserlerinin kolayca kontrol
altına alınabildiği ve çabuk iyileştiği görülmüştür.
Ayaklar:
Ayak tırnaklarındaki deformiteler, tırnak batmalarına neden olur. Genellikle tırnak
deformite nedenleri ayak parmak aralarındaki mantar enfeksiyonlarıdır. Ayak
mantarları zamanla deride de çatlama ve kurumalara neden olur. AyDo™Jel ve
AyDo™Sprey ile ayak bakımı yaptığınızda ayak deriniz hemen yumuşamaya başlar,
koku kaybolur, döküntüler kaybolur, tırnaklarınız 15 gün içinde yeni şekilleriyle
AyDo™ SIW

47 / 53

çıkmaya başlarlar. AyDo™Jel ve AyDo™Sprey ile yapacağınız günlük ayak bakımı
sayesinde sağlıklı ve kokusuz ayaklara sahip olursunuz.
Diyabetik ayak bakımlarında AyDo™Jel ve AyDo™Sprey yüksek derecede etkili
bulunmuş olup, ülserasyonlar var ise size çok çabuk etki ile konfor sağlar. Diyabetik
ayak olgularında sık görülen uyuşma ve his kayıplarının AyDo™Jel ve
AyDo™Sprey sayesinde tekrar düzelme gösterdiği tespit edilmiştir.
Vaskülit gibi damarsal bozukluklarda ayak bakımında hem tedaviye destek, hem de
kan akımında artış sayesinde bölgesel iyileşmeyi hızlandırdığı tespit edilmiştir.
Yatak yaraları olan hastalarda, evde bakım sırasında yara üzerine AyDo™Jel ve
AyDo™Sprey ile bakım yapıldığında yara temizlenmesinin çok daha kolay olduğu
görüldüğü gibi, yeni doku oluşumunu ve hızlı iyileşmeyi sağladığı klinik kullanıcılar
tarafından teyit edilmektedir. Nekrotik dokuların parçalanması ve bölgesel kan
akımını arttırması ve canlı dokunun gelişmesini hızlandırdığı görülmüştür.
Enfeksiyon varlığında püy (cerahat), yağ nekrozu, kan pıhtıları gibi artıkların kolayca
temizlenmesine olanak sağladığı ve antibakteriyel etki sayesinde yeni cerahat
oluşumunu engellediği tespit edilmiştir.
Günlük Kullanımlar
Bölgeye ve ihtiyaca göre günlük 3-4 defa yeterlidir, ancak uygulama sıklığında
herhangi bir sınırlama da yoktur.
Son Kullanma Tarihi: Kapak açıldıktan sonra 2 yıl.
Aslında, AyDo™ World Projects Teknolojisi İle Üretilen Ürünlerde Son Kullanma
Tarihi Yoktur. Çünkü Ürünlerin Bozulma Özelliği Yoktur.
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AyDo™ Water Enerji İçeceği

Belirtilmesi gereken çok
önemli bir konu da AyDo™
Water'in içildikten sonra,
kan
hücrelerinin
hücre
yaşlanmasını
azaltması,
enerji seviyesini yükseltmesi, hücre
hareketliliğinin artması ve oksijen taşıma kapasitesinin yükselmesidir. Tüm bunlar
insan tüketimi için özel olarak geliştirilen Aydo™ Water Sağlık Suyu’nun pozitif
etkilerine işaret etmektedir. AyDo™ Water Sağlık Suyu ile, bağışıklık sistemi
güçlenerek vücut hücrelerinin yenilenmesi hızlanacak, vücudumuzun tüm sistemleri
daha sağlıklı ve dirençli çalışacaktır. Vücudumuz; hızlı yaşlanmaya ve hücre
oksidasyonuna yol açan pozitif iyonlardan ve toksinlerden hızla arınacak ve daha
uzun bir yaşam için sağlıklı ve dengeli bir şekilde çalışacaktır.
Bu testler, konferanslar sırasında birçok doktor tarafından yapılmış canlı
testlerdir. Bu canlı gösteriler ve testlerde "karanlık alan" mikroskobuyla kan
testleri ve çeşitli araçlarla vücuttaki enerji seviyesinin ölçümleri de yapılmıştır.
Testler, konferans izleyicileri arasından rastgele seçilen kişiler üzerinde
yapılmıştır. Bu kişilerin kan değerleri AyDo™ Water içtikten hemen önce ve
AyDo™ Water içtikten 20 dakika sonra tekrar ölçülmüştür. Bu ölçümler arasındaki
şaşırtıcı farkları;
http://ayhandoyuk.com.tr/index.php?pg=52&pr=139
ve
http://ayhandoyuk.name/urunlerimiz/saglik-urunleri/katkili-saglik-icecegi
linklerindeki filmlerde görebilirsiniz.
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AyDo™ SIW Kullanım Alanları
























Petrol Şirketleri ve Rafinerileri
Petrol Ürünleri ve Taşımacılığı
Boya Endüstrisi ( Boyalı Yüzeylerde v.b.)
Taşıtlar (Oto motorları, otomobil lastikleri, jantlar, otomobil kromojları)
Matbaa Sektöründe ( Matbaa presleri ve merdaneleri v.b.)
Mezbahalarda
Uçak üretim ve bakım servislerinde, havaalanlarındaki pist ve çevre
temizliğinde
Tüm makine aksamlarının temizlenmesinde (Pasın ve küfün
giderilmesinde)
Bina iç ve dış yüzey temizliği
Bulaşık hanelerde tüm aletlerin ve yüzeylerin temizliği
Evler, fabrikalar, oteller v.b. tüm mekanların ve eşyaların temizliği
Her türlü kalorifer kazanları, tesisatları (Kireçli madde, pas gibi harici
etkilerin ortadan kaldırılması)
Balıkhanelerde (Temizleyici, koku giderici ve dezenfektan olarak)
Elektrik Endüstrisinde
Kara. deniz ve demiryolları taşımacılığında ve bakım servislerinde
Araç yıkama istasyonlarında
Dokuma endüstrisinde
Tankerler (katı. sıvı ve gaz taşımacılında kapalı ve açık tankerlerin
temizlenmesinde)
Gıda paketleme endüstrisinde
Deri ve tekstilde
Hastanelerde (Dezenfektan özelliğiyle sağlık ekipmanlarının temizliğinde
ve mekanlarda bulaşıcı hastalıkların engellenmesinde)
Askeri garnizonların, birliklerin kışlaların, binaların yatakhanelerin, mutfak
ve tuvaletlerin, çöplerin ve çevrenin, araç gereçlerin temizlenmesi
Mühimmat yangınları, petrol yangınları çeşitli çevre ve orman
yangınlarının söndürülmesinde.
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AyDo™ WORLD PROJECT SYSTEMS
Teknolojisinin Getirdiği Bazı Çözümler
1-

2-

3-

4-

Kontrolsüz olan kirli atık suların formül enjekte edilerek temizlenip geri
kullanılmasını sağlamak ya da doğaya temiz ve mikropsuz olarak
kazandırmaktır.
Kirli hava suyla temas ettiğinde suyu kirletmektedir. Bunu AyDo™ SIW
formülü ile Önlemek mümkündür. Bunları Önlemek için AyDo™ SIW formülü
İle geliştirilmiş filtre sistemi istenildiğinde fabrikalarda, evlerde ve araçlarda
kullanılır. Filtrenin amacı içerisindeki her türlü zehirli gazların havaya
karışmasını önlemektir. Dolayısıyla hava kirliliğinden doğan su kirliliğini de
önlemiş olacaktır.
Toprağın çölleşmesi ; Küresel ısınma sonucu toprağın ısınması ile toprak
altındaki tuzlu sular tuzlarını yüzeye çıkarırlar. Ve bu tuzlar toprağın hem hava
alışını önler hem de bitkinin yetişmesine engel olur. Toprakta %100
çözünmeyen, tarım alanında kullanılan gübreler de toprağın tuzluluk oranını
arttırır. Tuzluluktaki artış toprakların çölleşmesine yol açar. Toprak sıkılaşıp
hava atamaz hale gelir. Toprak geçirimsizleşince nem oranı düşer ve verimsiz
hale gelir. AyDo™ SIW formülü verimsiz topraklara spreylenerek yıkandığında
önce toprağın geçirgenliği artar ve hava alması sağlanır. Aynı zamanda tuz ve
bor tekrar metrelerce derine iner. Sabahları oluşan kırağı ve çiğ AyDo™ SIW
formülü tarafından kuşatılıp üstte nemli bir tabaka oluşturur. Aydo Water
formülünün yüksek sıcaklığa karşı buharlaşmama etkisi ile toprağın yüzeyinde
5 ile 10cm arasında nemli bir tabaka oluşur. Bu tabaka zamanla metrelerce
derinliğe ulaşır. Bu nemli katmanlar oluşurken toprağın genleşerek hava
almasını da sağlar. 1 Lt konsantre AyDo™ Water formülü 1000m 'ye
sulandırılarak uygulanır. Toprağın istenilen PH değerini yerine getirmek için
toprağın yapısına göre AyDo™ SIW PH dengeleyici formül uygulanır.
Ayrıca bitkilerin ve ağaçların köklerinde, gövdelerinde ve yapraklarında oluşan
hastalıkları engelleyici formül de mevcuttur. Seralarda yetiştirilen ürünlerde
AyDo™ SIW formülü kullanılarak bitkilerin, sebze ve meyvelerin ve ağaçların
donmaları da engellenir.
Aydoponik System (Topraksız tarım) : Toprak kullanılmadan su ile bitki
yetiştirme sistemidir. Bitkilerin beslenmesi ve yetişmesi için AyDo™ SIW Sıvı
gübre kullanılır. Aydoponik sistemin Hydroponik sistemden farklılığı ürünlerin
daha iyi ve sağlıklı olmasının yanı sıra aynı suyun kapalı devre içerisinde sürekli
kullanılabilmesidir. Ayrıca Hydroponik sistemde olduğu gibi binlerce ton suyun
atık halinde kanalizasyona aktarılarak çevre kirliliğine yol açmaz. Hydroponik
sistem diğer topraksız tarımdan daha ekonomiktir.
Deniz taşımacılığında gemilerin sintine sularının, tankerlerinin temizlenmesi ve
gemilerin yakıt tankerlerinde temizlenirken oluşabilecek yanıcı ve patlayıcı
gazların Önlenmesi.
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Ayhan DOYUK’un mesajı,
Yeni bir milenyuma gireli 15 yıl oldu ve bu gerçek, takvimlerdeki
değişimlerden çok daha fazla şey ifade ediyor. Geçen bin yılda
yaptığımız hataları kabullenerek, yeni dönemde bunları düzeltme
kararı almak zorundayız. Aksi halde kendi kendimizi yok etme
yolunda hızla ilerliyor olacağız.
Hayatın akışındaki her şey birbiriyle bağlantılıdır ve doğada ki her olay birbirini
etkiler. Bu yüzden aldığımız her nefesin ufak titreşimleri bile tüm evren üzerinde bir
etkiye sahiptir. Bunun anlamı da, gezegenimizin kaderinin onu sarmalayan ve
oluşturan her şeyle bağlantılı olduğudur.
Aynı şekilde, evrendeki her hareket de bizim dünya yüzeyindeki yaşamımızı
etkiler. Her şey, özgür ve sabit hareketli bir enerjidir. Evrenin neresinde olursak
olalım, hepimizin içinde bu enerji vardır.
Yaşam bize yaratıcımız tarafından bahşedilmiş sevgi dolu bir hediye, kutsal bir
emanet olup. Güzellik ve barış içinde yaşanmalıdır. Ancak büyük bir çelişkidir ki,
İnsanoğlu zehir ve ölümcül silah deposu içinde yaşarken ve gezegenimizi
hidrokarbon ve petrokimyasal teknolojilerle durmaksızın kirletirken, kendini özgür
hissedebilmektedir. Bilim, teknolojik gelişmeler ve buluşlar, dünyayı ve üzerindeki
yaşam formlarını korumak yerine, onlara zarar vermek ve yok etmek için
kullanılmaktadır. Yok etmek ve zarar vermek için yaşamanın nasıl bir anlamı
olabilir? Gezegenimiz üzerindeki canlılara ve yaşam kaynaklarına zarar vermek için
yaşamanın... Evrendeki tüm canlıları etkileyen yaşamsal dengeleri bozmak için
yaşamanın ne gibi bir anlamı olabilir ki?
Bu yüzden yıllar önce bu gerçeklerin farkına vararak üzerimize düşeni yapmak
üzere, önce kendi içimizde sonra da çevremizde sorumluluğu üzerimize aldık.
Dünyanın her yerinden bu göreve hayatını adamış kişiler olarak her birimiz
içimizden gelen bir enerjiyle çalışmaya başladık. Bugün, kişisel gelişimimizi ve
görevimizi başarmamızın bir sonucu olarak AyDo™ World Projects ortaya çıktı.
Dünyaya şu anda mümkün olan gerçek çözümler serisi sunuyoruz, ancak
bunların gerçekleşmesi için sizlerin bilinci ve duyarlılığı gerekmektedir.
Biz üzerimize düşeni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Artık sürecin devam
etmesi için sıra sizlerin çalışmasına geldi.
Sizleri göreve davet ediyoruz, lütfen artık fark edin. Fark edin ve gezegenimizin
ekolojik dengesi için çalışmaya başlayın.
Sizi durumun vehametini anlamaya, dünyanın ve içindeki tüm yaşam
formlarının çektiği acıları görmeye davet ediyoruz.
Elimizdeki çözüm, güzel bir gezegende, barış içinde yaşama ve güzel bir yaşam
sürme fırsatıdır, bu fırsatın elimizden kayıp gitmesine izin vermeyelim
Bu gezegen evrende seyahat ederken yaşayabileceğimiz tek gezegenimizdir.
Onu iyileştirmeli ve korumalıyız.
Saygılarımla.
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www.eradoga.com.tr

www.ayhandoyuk.com.tr
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