
1-3 Kasım’da İzmir’de gerçekleşen III. Uluslararası Engelsizmir 2018 
Kongresi ve Fuarı'nda Doğu İklimlendirme de yerini aldı. 

III. ULUSLARARASI ENGELSİZMİR 2018 
KONGRESİ VE FUARI

DOĞU İLE NEFES ALAN MEKÂNLAR

s. 2

süreli yayınıdır.

s. 7

Moskova Otobüs Terminali

s. 3

Yılın son ayları bizim için dernek faaliyetlerinin yoğun olduğu bir 
dönem oldu. MTMD’nin yayınladığı kitaplara yaptığımız destek 
dolayısıyla aldığımız plaket, İSKİD’de yeni kurulan havalandırma 
komisyonuna bir iş arkadaşımızın başkan seçilmesi gibi bizi gu-
rurlandıran gelişmeleri yaşadık. Engelsizmir etkinliğine katılarak 
engelli bireylerin iş yaşamına dahil olması için katkı sağladık. Ay-
rıca üçüncü TÜBİTAK projemizi de başarı ile bitirmenin sevincini 
yaşıyoruz.  

Şimdi yeni bir yıla başlıyoruz. Yeni projeler ve işler bizi bekliyor. 
Her ne olursa olsun 2019 yılından umutluyuz.

Şimdi yeni hikayeler yazma zamanı… 

Sevgilerimizle

Kış mucizedir, güzellikleri çağırır. Biz de Doğu İklimlendirme ailesi olarak geçti-
ğimiz kış aylarını, şanına yakışır bir şekilde güzel ve verimli gelişmeler yaşadık.  
Katıldığımız fuar, proje ve etkinliklerle, yüksek bir enerjide geçirdiğimiz bu ayları, 
Four Seasons dergimizin 4. sayısında sizlerle beraber hatırlayalım istedik.

“Kış”

2017 yılında başladığımız “Endüstriyel Mutfaklar İçin 
Enerji Geri Kazanımlı Elektrostatik Filtreli, Ekoloji Ünitesi 
Tasarımı, Prototip Üretimi ve Testi” adlı projemiz Kasım 
ayı içinde tamamlanarak sona erdi.

TÜBİTAK 1507 
DESTEKLİ 
ENDÜSTRİYEL 
MUTFAKLAR İÇİN 
EKOLOJİ ÜNİTESİ 
PROJESİ SONA ERDİ
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TEŞEKKÜR

1 Kasım tarihinde İstanbul Ataşehir’de MTMD 
(Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği) tarafın-
dan tesisat sektörüne yönelik buluşma ve plaket 
töreni düzenlendi. 
Etkinlik, sektörün ileri gelenlerini bir araya ge-
tirdi. Etkinliğe, MTMD Yönetim Kurulu Üyeleri, 
akademisyenler, alanında uzman mühendisler 
ve çok sayıda MTMD üyesi katıldı.
Gecede ayrıca MTMD’nin iki yeni yayını olan 
DW172 Mutfak Havalandırma Şartnamesi ve 
DW144 Sac Kanal İmalat ve Montaj İşleri Teknik 
Şartnamesi’nin yenilenmiş baskılarını destek-
leyen firmalara plaketleri verildi. 
Geceye Doğu İklimlendirme Yönetim Kurulu 
Başkanımız Vehbi Akyar ve Marmara Bölge 
Müdürümüz Albek Çelikcan katıldı. Her iki yayın 
için verdiğimiz destekten dolayı plaketi Doğu 
İklimlendirme adına Vehbi Akyar kabul etti.
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FUAR/YURT DIŞI EĞİTİMLER

DOĞU İKLİMLENDİRME
III. ULUSLARARASI
ENGELSİZMİR
2018 KONGRESİ VE 
FUARI'NA KATILDI

MTMD’DEN DOĞU İKLİMLENDİRME’YE 
TEŞEKKÜR PLAKETİ

1-3 Kasım tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 
engelli bireylerin istihdamına katkı sağlamak amacıyla 
düzenlediği etkinlikte, Doğu İklimlendirme olarak biz de ye-
rimizi aldık. Engelli bireylerin iş yaşamına katılımı ve istih-
damının artırılması amacıyla bu yıl üçüncü kez düzenlenen 
kongre ve fuarda iş başvuruları da kabul edildi. 
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FUAR/YURT DIŞI EĞİTİMLER

TÜBİTAK 1507 DESTEKLİ 
ENDÜSTRİYEL MUTFAKLAR İÇİN 
EKOLOJİ ÜNİTESİ PROJESİ SONA ERDİ
2017 yılında başladığımız “Endüst-
riyel Mutfaklar İçin Enerji Geri Ka-
zanımlı Elektrostatik Filtreli, Ekoloji 
Ünitesi Tasarımı, Prototip Üretimi ve 
Testi” adlı projemiz Kasım ayı içinde 
tamamlanarak sona erdi. Projemiz 
TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç 
Destek Programından destek almaya 
uygun bulunmuş ve Ar-Ge ekibimiz 
tarafından başarı ile tamamlanmıştır. 
500.000 TL’in üzerinde bütçeye sahip 
olan proje toplamda 18 ay sürmüş ve 
sonucunda endüstriyel mutfaklarda 
yaz ve kış mevsimlerinde enerji ta-
sarrufu yapabilen elektrostatik filtreli 
yüksek verimli hava filtrasyon cihazı 
ortaya çıkmıştır. Prototipi de yapılan 
cihazın ısı transfer ve koku emisyon 
testleri gerçekleştirilerek belgelendi-
rilmiştir. Koku emisyon testleri Dokuz 
Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği 
bünyesinde bulunan akredite labo-

ratuvar tarafından yapılmıştır. “Koku 
oluşturan emisyonların kontrolü hak-
kında yönetmelik” gereği 1000 KB’nin 
(koku birimi) altında olması gereken 
değerin, yapılan test sonucunda 144 KB 
gibi oldukça düşük bir koku seviyesin-
de olduğu tespit edilmiştir. 
Doğu İklimlendirme’nin üçüncü TÜBİTAK 
projesi olan ekoloji ünitesinden önce, 
2012 yılında tamamlanan kendinden 
yıkamalı davlumbaz, 2015 yılında ger-
çekleştirilen yatay filtreli laminar flow 
cihazı projeleri bulunmaktadır. 
Tamamlanan ilk iki proje ticari ürün 
haline getirilerek satışına başlanmış, 
yurt içi ve yurt dışı birçok projede tercih 
edilerek kullanılmaktadır. Öte yandan 
projeler kapsamında fabrikamıza test 
odaları ve laboratuvarlar da kurul-
maktadır. Bunlardan ilki DIN 1946-4'e 
göre 1A sınıfı operasyon odası simü-
lasyon laboratuvarıdır. 

İSKİD Havalandırma Komisyonu 
(HK), kamuoyunu havalandırma ko-
nusunda bilinçlendirmek, havalan-
dırma şartnamelerinin ve standart-
larının hazırlanması amacı ile Eylül 
2018'de kuruldu ve ilk toplantısını 
Ekim ayı içinde geçekleştirdi. İlk top-
lantıda komisyon üyeleri tarafından 
komisyon başkanı olarak Albek 
Çelikcan seçildi. 

İklimlendirme Soğutma Klima İma-
latçıları Derneği (İSKİD) bünyesinde 
yeni kurulan Havalandırma Komis-
yonuna Marmara Bölge Müdürümüz
Albek Çelikcan başkan oldu.  

ALBEK 
ÇELİKCAN
İSKİD 
HAVALANDIRMA
KOMİSYONU 
BAŞKANI OLDU
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TARİHTEN BİLGİLER

SEKTÖR

ISI POMPASI

bakır borular ve boru içinde dolaşan Fre-
on gazı kullanmaktaydı. 
1951 yılında ilk geniş çaplı ısı pompası 
uygulaması Londra Kraliyet Festival Salo-
nu için yapılmıştır. Sistem su kaynaklı ısı 
pompası şeklinde olup Thames nehrinden 
faydalanmaktaydı. Isı pompası salonun 
hem yaz hem de kış için ısıtma ve soğut-
ma yükünü karşılayacak şekilde tasar-
lanmıştır. [5] Bu yıllardan sonra teknolo-
jisi ve yaygınlığı artan ısı pompası enerji 
piyasasındaki değişimlerden etkilenmiş 
popülerliği dalgalı bir seyir izlemiştir. 
Türkiye’de ısı pompası uygulamaları ol-
dukça geriden gelmiş ve ilk uygulama 
1990 yıllarda ortaya çıkmıştır. Ancak şu 
an ülkemizde birçok çalışma yapılmakta 
ve ısı pompası üretimi de gerçekleştiri-
lebilmektedir. Artan enerji maliyetleri ve 
çevre kirliliğinin ısı pompalarının kulla-
nımını arttıracağı ve gelişen teknoloji ile 
birlikte daha verimli sistemlerin ortaya 
çıkağı muhtemeldir. 

Kaynaklar
1-http://www.hbsulamaenerji.com/isi-pompasi
    gecmisi-ve-gorseller/
2-http://sourceenergy.co.uk/heat-pump-history
    1-in-the-beginning/
3-Wikipedia/Heat Pump
4-https://www.renewableenergyhub.co.uk/heat-
    pumps-information/the-history-of-heat-
    pumps.html
5-"Festival Hall Heat Pump, London, UK". Flickr.
    Retrieved 2017-07-01.

Hazırlayan: Süleyman KAVAS

1852 yılında William Thompson (Lord 
Kelvin) ısı pompasının altında yatan te-
oriyi geliştirmiştir. Bu teoride soğutma 
makinelerinin ısıtma amacıyla da kullanı-
labileceğini öne sürmüştür.  Pratik bir ısı 
pompası sistemi de öneren Lord Kelvin 
cihazına “ısı çoğaltıcı” (the heat multip-
lier) adını vermiştir. [2] 
1855–1857 yılları arasında Avusturya-
lı mineral bilimci Peter von Rittinger ta-
rafından ilk ısı pompası tasarlanıp üre-
tilmiştir. 1928 yılında ise Aurel Stodola 
kapalı çevrim su kaynaklı ısı pompasını 
üretmiştir. Su kaynağı olarak Cenova gölü 
kullanılmış ve ısı pompası ile Cenova be-
lediye binası ısıtılmıştır. [3]
1948 yılına gelindiğinde Amerikalı mucit 
Robert C. Webber ilk toprak kaynaklı ısı 
pompasını geliştirmiştir. [4] Derin don-
durucu üzerinde çalışırken aklına gelen 
sistem ilk toprak kaynaklı ısı pompasının 
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Soğutma 
cihazının dıştaki borularına yanlışlıkla do-
kunması sonucu elini yakmış ve bu ısının 
kullanılabileceğini düşünmüştür. Borula-
rı bir su ısıtıcısına bağlayıp su ısıtmaya 
başladığında dondurucunun hâlâ ısı üret-
tiğini görmüştür. Bunun üzerine küçük bir 
fan kullanarak ortaya çıkan ısı ile odasını, 
ardından tüm evini ısıtmayı başarmıştır. 
Webber tasarımında, toprağa gömülmüş 

ESSİAD YÖNETİM KURULU DOĞU 
İKLİMLENDİRME’DE TOPLANDI

yakından takip ettiği EHİS Akredite Test ve Analiz 
Merkezi’nin son durumu oldu. ESSİAD tarafın-
dan İzmir Kalkınma Ajansı’nın 2018 yılı Çalışma 
Programı kapsamında Güdümlü Proje Desteği 
ile desteklenmek üzere önerilen ve Tire Organi-
ze Sanayi Bölgesi (TOSBİ)’nde inşa edilecek olan, 
EHİS Akredite Test ve Analiz Merkezi – EHİS LAB 
Projesi’nin detayları görüşüldü.

Toplantının gündem maddeleri görüşüldükten 
sonra dernek yönetim kurulu üyeleri fabrikamı-
zı gezdi. Tübitak 1507 projesi kapsamında ta-
mamlanan Ar-Ge çalışmaları anlatıldı. Başarı ile 
tamamlanan 3 proje, ticari olarak fark yaratan 
ürünlere dönüşerek ticarileşmesi ve ihracat ciro-
sunu arttırmış olması konusunda misafirlerimizin 
takdirini kazandı. 

Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD) yönetim kuru-
lunun 2017-2019 döneminin 62. toplantısına Doğu İklimlendirme olarak 
ev sahipliği yaptık. 12 Kasım’da gerçekleştirilen toplantıda ESSİAD yö-
netim kurulu üyesi ve genel müdürümüz Seçkin Erdoğmuş da hazır bu-
lundu. Toplantıda ön plana çıkan konu, tüm iklimlendirme sektörünün de 

Bir ısı makinesi olan ısı pompası bir kay-
naktaki enerjiyi başka bir ortama aktar-
maktadır. Bu işlemi yaparken dışarıdan bir 
iş girdisi olmakta ve istenildiğinde ısıtma, 
istenildiğinde soğutma yapılmaktadır. Isı 
kaynağı hava, su veya toprak olabilir. Son 
yıllarda her türlü ısı kaynağı kullanılarak 
birçok farklı ısı pompası tipi geliştirilmiş 
ve enerji verimli sistemler ortaya kon-
muştur. Isı pompaları üzerinde birçok ça-
lışma ve yayın yapılmış göreceli uzun bir 
maziye sahip cihazlardır. 
Isı pompası ile ilgili ilk patent 1912 yılın-
da İsviçre’de alınmıştır. Ancak bu tarihe 
kadar birçok gelişme olmuş ve altyapı 
oluşturulmuştur. Isı makinelerinin temeli 
Fransız askeri mühendis ve fizikçi Nicolas 
Léonard Sadi Carnot’a dayanmaktadır.  
Termodinamiğin babası olarak da anı-
lan Carnot’un 1824 yılında yazdığı “Isının 
Hareket Ettirici Gücü Üstüne Düşünceler” 
adlı tek kitabında Carnot, ısı-iş ilişkisini 
incelemiş ve “ısıl çevrimden mekanik güç 
elde ediliyorsa, mekanik güçten ısıl çevrim 
elde edilebilir.” teoremini ortaya koymuş-
tur. [1]
"Carnot Çevrimi" olarak bilinen bu teo-
remde, buhar makinesinin ürettiği güç 
eğer dışarıdan verilirse bir ısıl çevrim 
sağlanabilmektedir. Bu durumda sistem, 
soğuk ortamdan sıcak ortama ısı aktaran 
bir ısıtma makinesi veya sıcak ortamdan 
soğuk ortama ısı aktaran bir soğutma 
makinesi olacaktır. 



Sizi biraz tanıyabilir miyiz? 
1979 yılında Rize'nin Pazar ilçesinde doğdum. İlkokul, 
ortaokul ve lise eğitimimi Çanakkale’de tamamladım. 
Dokuz Eylül Üniversitesi İklimlendirme Teknikerliği Bö-
lümü'nden 2001 yılında mezun oldum. Mezun olduğum 
yıldan bu yana iklimlendirme sektörü içinde yer aldım ve 
farklı firmalarda çalıştım. Evli ve bir çocuk annesiyim.

Doğu’da hikâyeniz nasıl başladı?
Doğu’da hikâyem 2015 yılında iş arama sürecim sırasında 
kariyer.net sitesinde gördüğüm ilan ile başladı. İlana baş-
vuru yaptım ve bir dizi görüşmeden sonra Doğu ailesine 
katıldım. Cihaz satış sorumlusu olarak başladığım görevi-
me son 6 aydır cihaz satış şefi olarak devam etmekteyim. 

Doğu’da bir gününüz nasıl geçiyor?
Mesainin başlaması ile birlikte yoğun bir tempo bizi bekli-
yor. Müşterilerimizden gelen mailleri inceliyoruz; teklif is-
teklerini satış ekibi olarak paylaşıp en kısa sürede dönüş 
yapmaya gayret ediyoruz. Gelen siparişleri inceliyoruz ve 
mühendislik departmanına aktarıyoruz. Bu süreçten sonra 
imalat aşaması başlamış oluyor. İmalat süreci tamamla-
nan siparişlerin sevkiyat organizasyonunu yapıyoruz. Yo-
ğun iş temposu içerisinde günü tamamlıyoruz.

2018 yılı sizin için nasıl geçti?
Yılın ilk ayları normal seyrinde ilerlese de son aylarda döviz 
kurlarındaki hareketlilikten dolayı sektörün yaşadığı ham 
madde ve sektörel sıkıntılardan dolayı stresli günler yaşa-
sak da üstesinden gelmeyi başardık. Bu yılı her şeye rağ-
men güzel bitirdiğimizi düşünüyorum. Birçok hedefimize 
ulaştık. 

2019’dan beklentileriniz nelerdir? 
İlk olarak tabii ki 2019 yılının sağlıklı ve huzurlu geçmesi-
ni diliyorum. Doğu iklimlendirme olarak ise iş ortaklarımız, 
tedarikçilerimiz ve tüm çalışanlarımız ile birlikte daha gü-
zel işlere imza atmak istiyoruz. Açıkçası 2019’dan umut-
luyuz. 

Doğu deyince aklınıza gelen ilk 3 şey nedir? 
¬ Yoğun Tempo
¬ Sürekli Gelişim
¬ Takım Çalışması

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
29 yaşındayım ve İzmir doğumluyum. İlk, orta ve lise eğiti-
mimi de İzmir’de tamamladım. Meslek lisesi mezunuyum. 
Evli ve bir çocuk babasıyım.

Doğu’da hikâyeniz nasıl başladı?
Doğu'da hikâyem 2012 yılında eşimin benim adıma in-
ternet aracılığıyla iş ilanına başvurmasıyla başladı. İş gö-
rüşmesine çağrıldım ve görüşmemin olumlu geçmesiyle 
Doğu serüvenim başlamış oldu. O günden bu güne 6 yıldır 
aralıksız Doğu’da çalışıyorum. 

İşinizden bahsedebilir misiniz? Doğu’da bir gününüz na-
sıl geçiyor?
Bulunduğum depo bölümünün yoğunluğu nedeniyle güne 
ilk olarak yapılması gereken görevleri planlamayla başlı-
yorum. Ardından depo bölümündeki diğer çalışma arka-
daşlarımla birlikte depo düzenini sağlıyoruz. Bu işlemler 
bittikten sonra planlama bölümünden gelen talepler doğ-
rultusunda her projenin gerekli ürünlerini üretim bölü-
müne iletiyoruz. Öte yandan her gün stok takibi işlerimiz 
oluyor.  Gün içinde sevk olacak ürünlerin irsaliyelerini de 
hazırlıyoruz.
Ayrıca gelen ürünlerin giriş kalite kontrolü sonrası kabulü-
nü yapıyoruz ve her ürünü depodaki ilgili rafa aktarıyoruz. 
Depo içinde daha verimli olmak için sürekli yenilik ve iyileş-
tirme peşindeyiz. Bu sayede özellikle üretim bölümünün 
taleplerine olabildiğince çabuk cevap vermeyi amaçlıyo-
ruz. 

Doğu deyince aklınıza gelen ilk 3 şey nedir? 
¬ Güzel Dostluklar
¬ Yoğun İş Temposu
¬ Sürekli Kendini Geliştiren Bünye

RÖPORTAJ
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DİLEK KOYUGÖLGE CEM DEMİRDENCİHAZ SATIŞ ŞEFİ DEPO VE SEVKİYAT ŞEFİ





Rooftop kelime anlamıyla çatı tipi klima 
anlamına gelir. Çatı tipi klimalar, klima sant-
ral cihazını ve dış ünite (condensing unit) 
cihazını bir arada toplayan soğutma çevri-
mini aynı cihazda gerçekleştirebilen kom-
pakt hava şartlandırıcılarıdır. Isının verildiği 
ve alındığı ortam hava olduğu için ‘havadan 
havaya’ tip iklimlendirme cihazı olarak ad-
landırabiliriz. Piyasada bu tür paket cihazlar 
tak-çalıştır özelliğiyle bilinmektedir.
Çalışma sistemi olarak iç havayı çevirebile-
ceği gibi ekstra ekipmanlarla taze hava ih-
tiyacını da karşılayabilmektedir. Rooftop’lar 
mekâna göre filtreleme seçenekleriyle 
şartlandırılacak ortama en temiz, en kon-
forlu havayı vermeye göre tasarlanmıştır. 
Ayrıca ısıtma işlemi elektrikli ısıtıcı, sulu ısı-
tıcı batarya ya da doğalgaz yakma şeklinde 
karşılanabilir.
Tropikal Rooftop Temel Bileşenleri
1-Kondenser Bataryası ve Kondenser Fanı
Diğer bir isimle yoğuşturucu batarya, soğu-
tucu akışkanın çevresine ısı vererek gaz 
halden sıvı hale geçtiği bölümdür. Standart 
olarak alüminyum kanat, bakır boru olarak 
üretilir. Farklı seçeneklerle üretimi de mev-
cuttur. Bataryalar 30-35 bar aralığında test 
edilip kaçak kontrolü yapılır. Kondenser fanı 
kendinden motorlu aksiyel fanlardır. 
2-Evaporatör Fanı ve Evaporatör Bataryası
Diğer bir isimle buharlaştırıcı batarya stan-
dart olarak alüminyum kanat, bakır boru 
olarak üretilir. Farklı üretim seçenekleri 
mevcuttur. Bataryalar 30-35 bar aralığında 
test edilip kaçak kontrolü yapılır. Evaporatör 
bataryası üzerinden geçen havanın alümin-
yum kanatlara temas etmesiyle havanın sı-
caklığı düşer. Soğutucu akışkan sıvıdan gaz 
haline geçer. Evaporatör fanı çift emişli fan, 
plug fan(tek emişli) ya da ec fan olabilir.
3-Kompresör
Genel olarak rooftoplarda R410a ya da 
R407c gazı kullanılır. Kompresör olarak sc-
roll kompresör tercih edilir. Kompresörün 
amacı soğutucu gazı sıkıştırmak ve soğut-
ma çevriminde gazı hareket ettirmektir.
4-Genleşme Vanası 
Genleşme vanasının amacı kondenserden 
çıkan yüksek basınçlı soğutucu akışkanı 
evaporatör basıncına düşürmektir. Genelde 
rooftoplarda 2 tip genleşme vanası kullanıl-
maktadır.

TROPİK İKLİMLER İÇİN
ÇATI TİPİ KLİMA
(TROPICAL ROOFTOP)

TEKNİK
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Tropikal rooftop cihazının diğer rooftoplar-
dan en belirgin farkı yüksek dış hava sıcak-
lıklarında (46°C-52°C) herhangi bir soruna 
yol açmadan çalışmaya devam edebilmesi-
dir. Cihazlar tek cidarlı gövde yapısına sahip 
olup, evaporatör tarafı 25 mm izolasyonla 
kaplanmaktadır. Cihazla birlikte elektrikli 
ısıtıcı, karışım hücresi, elektronik genleşme 
vanası, kanal sıcaklık sensörü vb. opsiyon-
lar sunulmaktadır. Geniş kapasite aralığıyla 
(18-150 kW) farklı büyüklükte mahallerde 
esnek bir kullanım sağlar. Cihazın hedef kit-
lesi tropikal iklimin hakim olduğu Orta Doğu 
ülkeleridir.
Rooftoplar’da Bakım ve Maliyeti Azaltma 
Yöntemleri
¬ Evaporatör ve kondenserler düzenli ba-
kım ve temizlikle sürekli kontrol altında tu-
tulmalıdır. Kirlenen yüzeyler ısı transferini 
önemli ölçüde etkiler. Cihaz verimliliğinde 
%30’a kadar bir azalma olabilir.
¬ Emiş gazının aşırı ısınmasını ve aşırı soğu-
masını önlemek için gaz ve sıvı hattı iyi bir 
şekilde yalıtılmalıdır.
¬  İklimlendirilmeyen ortamda yapılan soğut-
ma hattı borulaması sistemin yükünü artırır.
¬ Evaporatör ve kondenser bataryasının 
önünde hava akışını engelleyecek, ısı trans-
fer yüzey alanını azaltacak bir şey bulunma-
masına dikkat edilmelidir.
¬ Buharlaşan soğutucu akışkan bir ısı de-
ğiştiricisi kullanılarak ya da sıcak gaz çıkı-
şına sıvı soğutucu akışkan püskürtülerek 
kondenser verimi artırılabilir.
¬ Sıvı basıncı artırımı yoluyla yoğuşturucu 
basıncında azalmaya izin verilebilir.
¬ Evaporasyon sıcaklık değeri sistemin ve 
ortamın izin verdiği en yüksek değere ayar-
lanmalıdır.

Kaynaklar
1-http://mmoteskon.org/wp-content/up-
loads/2014/12/2011-71.pdf

AR-GE Mühendisi
Eralp ERİM

a)Termostatik Genleşme Vanası
b)Elektronik Genleşme Vanası

Şu anda Ar-Ge aşamasında olduğumuz tro-
pikal rooftop cihazları, prototip olarak üre-
tilip firmamız bünyesinde kurulmakta olan 
enerji laboratuvarında testleri yapılacaktır.

Tropikal rooftop çalışma mantığı basit ol-
makla birlikte yüksek dış hava sıcaklığı 
(46°C-52°C ) bu konuda en riskli durum 
olarak görünmektedir. Laboratuvarımızda 
bu tür cihazların da testleri yapılabilmekte-
dir.   

 

1. Kondenser Fanı
2. Kondenser Fan Motoru
3. Evaporatör Fanı
4. Evaporatör Bataryası
5. Filtre
6. Yoğuşma Tavası
7. Kondenser Bataryası



MOSKOVA OTOBÜS TERMİNALİ

REFERANS
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MERCEDES HOŞDERE TESİSLERİ
YENİ YEMEKHANE BİNASI 

Rusya'nın başkenti Moskova 
yeni otobüs terminaline kavuşu-
yor. 75 Shchelkovskoye otoyolu 
üzerinde inşası devam eden te-
sis eski otogarın yerine yapılıyor. 
1970 yılında faaliyete geçen eski 
otogar binası hizmet vermekte 
yetersiz kalınca yeni terminal 
projesi gündeme gelmiş ve çok 
amaçlı yeni tesisin inşaatı baş-
lamıştır. 
Bina, dalga benzeri etkileyici 
bir dış cepheye sahip olacak-
tır. Schelkovskoye otoyolunun 
ve Uralskaya caddesinin kesiş-
tiği noktaya bakan ana kapının 
üzerindeki yüzey tüm cepheyi 
boydan boya kaplayacak dev bir 
konsolla kaplanacaktır. 
77.684 m2 arsa üzerinde toplam 

137.775 m2 inşaat alanına 
sahip olan bina yer üstünde 6, 
yer altında 5 kat olmak üzere 
toplam 11 kattan oluşmak-
tadır. 955 araçlık otoparka da 
sahip olacak kompleks gün-
lük 15.000 yolcuya hizmet 
verebilecektir. Çok amaçlı 
olarak tasarlanan yeni oto-
büs terminali içerisinde alış-
veriş ve eğlence merkezi de 
bulunacaktır. 
Bu prestijli projenin tüm kli-
ma santrallerinde Doğu İk-
limlendirme tercih edilmiştir. 
4.000 m3/h ile 33.000 m3/h 
debi aralığında toplam 71 
adet klima santrali ile tüm 
bina şartlandırılacaktır. Doğu 
İklimlendirme’nin Four Seasons 

markasıyla sattığı RTER DX serisi rotorlu ve DX bataryalı 
klima santrallerinde projede istenen en son teknoloji Ec plug 
fanlar kullanılmıştır. 2018 yılı sonunda teslimi yapılacak 
klima santrallerinin yeni yılda devreye alınarak çalışması 
planlanmaktadır.

1995 yılında üretime başlayan Mercedes Benz Hoşdere Otobüs Fabrikası toplam 360.000 m2’lik arsa üzerinde 127.000 
m2’lik kapalı alanda üretim yapmaktadır. 2016 yılında başlanan yeni yemekhane projesi 2018 yılının ikinci yarısında ta-
mamlanmış ve Mercedes Benz en son teknoloji ile kurulan yeni yemekhanesine geçmiştir. 
Mercedes yönetimi yeni yemekhane projesinde Doğu marka davlumbazları tercih etmiştir. Pişirme alanlarında, Doğu 
İklimlendirme mutfak havalandırması departmanının 2016 yılında TÜBİTAK destekli araştırma projesi ile geliştirdiği 
kendinden yıkamalı davlumbazlar kullanılmıştır. Otomasyon sistemi ile kontrol edilen davlumbazlar günlük veya haftalık 
programlanabilmekte ve kısa, orta, uzun yıkama programı ile davlumbaz ve filtrelerini sürekli temiz tutabilmektedir. 
Bu davlumbazların en önemli avantajı yangın tehlikesinin önüne geçmesidir. Yıkamalı davlumbazlar aynı zamanda çift 
cidarlı yapısıyla egzoz işlevini yerine getirirken mutfağa taze hava üfleyerek enerji tasarrufu da yapmaktadır. Projenin 
bulaşıkhane bölümlerinde ise kanal ve fanlara buhar geçişini engelleyen yapısıyla yoğuşmalı davlumbazlar ile çözüm 
sunulmuştur. 
6 yoğuşmalı ve 8 kendinden yıkamalı davlumbazın kullanıldığı projede 100 m2 davlumbazdan yaklaşık 120.000 m3/h
egzoz havası atılmaktadır. Projede yüksek performanslı davlumbazlar sayesinde ortalama 50.000 m3/h egzoz debisin-
den tasarruf edilmiştir. 
Mercedes de Doğu İklimlendirme ile nefes alıyor.
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