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ÖZET
Soğutma tasarım sıcaklıkları, bina soğutma yüklerini etkileyen en önemli para-
metrelerden biridir. Doğrudan iklim verilerinden etkilenen tasarım sıcaklıkları-
nın yüksek seçilmesi sistem kapasitesini artırmakta, küçük olmasında ise maha-
lin konfor şartları sağlanamamaktadır. Bu çalışmada Türkiye’nin 81 meteorolo-
jik istasyonu için, soğutma dış tasarım sıcaklıkları ASHRAE’nin önerdiği %0.4,
%1 ve %2 frekans dağılımlarına göre bulunmuştur. Ayrıca, en sıcak ayın günlük
maksimum ve minimum kuru termometre sıcaklık farklarının ortalaması alına-
rak günlük sıcaklık farkı bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, soğutma tasa-
rım sıcaklıklarının belirli periyotlarda güncellenmesi zorunluluğu ortaya çıkmış
ve en sıcak aylar Temmuz ve Ağustos olarak görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Soğutma yükü, Soğutma tasarım sıcaklıkları,ASHRAE

1. GİRİŞ
Yapılar için soğutma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin

tasarımında ilk adım, bina soğutma yüklerinin hesaplamasıdır.

Soğutma yükü hesaplanırken doğru sonuca gidebilmek için hesapla-

ma yapılan bölgeye ait soğutma tasarım sıcaklığının bilinmesi gere-

kir. Her bölgeye göre değişiklik gösteren soğutma tasarım sıcaklıkla-

rı, bina soğutma yüklerini etkileyen en önemli parametrelerden biri-

dir. Bu değerin yüksek seçilmesi sistem kapasitesini artırmakta,

küçük seçilmesi ise mahalde arzulanan konfor şartları sağlanama-

maktadır [1]. Her iki durumda enerji verimliliği açısından sakıncalı-

dır; bu nedenle soğutma yükü hesabı yapılırken bu husus göz ardı

edilmemelidir.

2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak

yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nda, enerji

verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesi düşüşüne

yol açmadan enerji tüketiminin azaltılması olarak tanımlanmaktadır.

Bu kanuna paralel olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (eski ismi ile

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) tarafından yürürlüğe konulan

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre; yeni binalar için

enerji kimlik belgesi düzenlenme sorunluluğu getirilmiştir. Enerji
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kimlik belgesi zorunluluğu, binalarda enerjinin ve

enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ile

enerji israfının önlenmesi ve çevrenin korunması

ilkelerini ön planda tutan bir belgedir. Binanın ener-

ji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıt-

ma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili

bilgileri içermektedir. Binanın yüksek enerji sınıfın-

da olması, binanın iklimlendirilmesinde kullanılan

ısıtma/soğutma sistemlerinin doğru olarak tasarlan-

ması ve seçilmesine büyük ölçüde bağlıdır.

Ülkemizde soğutma yükü hesabında kullanılan tasa-

rım sıcaklık değerleri geçmiş yıllara ait (50 yıl) dış

sıcaklık değerleri olup, güncelleme yapılmamıştır

[1-3]. Sıcaklık değerleri yıllara göre sabit kararlılık-

ta değişmezler. Bu değerler yıl içerisinde,önceki yıl-

ların aynı zaman dilimlerine göre farklılıklar göste-

rebilirler.Günümüzde yaşanan küresel ısınma gibi

çevresel etkiler bu değişimi hızlandırmıştır. Bu yüz-

den soğutma yükü hesabında kullanılacak tasarım

sıcaklık değerlerinin belirli aralıklarla güncellenme-

si gerekmektedir.

Bu çalışmada, Türkiye’nin tüm illerini kapsayacak

şekilde soğutma dış tasarım sıcaklıklarının hesaplan-

ması amaçlanmıştır. Hesaplamalarda yıllık soğutma

tasarım şartları için ASHRAE’nin (AmericanSociety

of Heating, Refrigeratingand Air-Conditioning

Engineers) önerdiğiyöntem kullanılmıştır [4]. Bu

yöntemde soğutma dış hava tasarım sıcaklıkları,

saatlik dışhava sıcaklık değerlerinin %0.4, %1 ve %2

frekans dağılımlarına göre bulunmaktadır. Farklı fre-

kanslarda yapılan hesaplamalar; mahalde arzulanan

konfor şartları ile yakından ilişkilidir. Örneğin; %0.4

frekans dağılımı ile elde edilen tasarım şartları, kon-

for şartlarının devamlıistendiği durumlarda kullanıl-

maktadır. Frekans dağılımlarına göre belirlenen

değerlerinise enerji verimliliğini olumlu yönde etki-

lediği gözlemlenmiştir [1,2]. Bu doğrultuda; 2000-

2010 dönemlerine ait saatlik dış hava sıcaklık değer-

leri kullanılarak, Türkiye’deki tüm illerin (Şırnak ve

Bitlis hariç) soğutma dış hava tasarım sıcaklıkları

ASHRAE’nin önerdiği %0.4, %1 ve % 2 frekans

dağılımları ve maksimum sıcaklık değerleri için

belirlenmiştir. Sıcak ayların yıllara göre değişimi ile

günlük sıcaklık farkları değerleri de çalışma kapsa-

mında incelenmiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
ASHRAE’nin soğutma dış hava tasarım sıcaklıkları

için belirlenen yöntem, ASHRAE 2009-

Fundamentals Handbook [4]’un 14. bölümünde

açıklanmıştır. Söz konusu yönteme göre hesaplama

yapılırken, önce her yıl için sıcaklık ortalaması en

yüksek olan ay belirlenir, daha sonra günlük sıcaklık

farkı hesaplanır. Günlük sıcaklık farkı hesaplanırken,

bir yıla ait en sıcak ay için günlük maksimum ve

günlük minimum (kuru termometre) sıcaklık farkla-

rınınortalaması alınır. Bir sonraki aşamada ise tüm

yıllar için elde edilen değerlerin ortalaması alınarak,

günlük sıcaklık farkı değeri belirlenir.

Frekans değerleri bulunurken her yıl için ayrı olmak

üzere, yıllık toplamı teşkil eden 8760 saat içinde

%0.4, %1 ve %2 frekanslarına sırasıyla karşılık

gelen 35. saat, 88. saat ve 175. saatteki değerler

bulunur. Daha sonra bu değerlerin gözönüne alınan

yıllar bazında, yıllık ortalaması alınır [4].

Bu çalışmada gerçekleştirilen hesaplamalarda,

Türkiye’nin 81 meteoroloji istasyonuna ait son onbir

yılın (2000-2010 arası) saatlik dış hava sıcaklık

değerleri kullanılmıştır [6]. Meteorolojik istasyonlar,

İstanbul (Göztepe ve Kartal) ve Eskişehir (Bölge ve

Anadolu Meydan) illerinde 2 adet olmak üzere,

Şırnak ve Bitlis illeri hariç, tüm illeri kapsamaktadır.

Eskişehir ve İstanbul için kullanılan veriler, her bir il

içinsözü edilen iki meteorolojik istasyonuna ait veri-

lerin ortalamasıdır.

3. SONUÇ ve DEĞERLENDİRMELER
3.1. Soğutma Dış Hava Tasarım Sıcaklık Değerleri
81 adet meteoroloji istasyonu için hesaplanan soğut-

ma tasarım değerleri, maksimum sıcaklıklar ve gün-

lük sıcaklık farkları Çizelge 1’de gösterilmektedir.

Çizelgeden görüleceği gibi genel olarak %0.4, %1 ve

%2 frekans dağılımları için hesaplanan soğutma

tasarım değerleri, maksimum sıcaklık değerlerinden

küçük olmaktadır. Bu beklenen bir durumdur; çünkü,

yıllık 8760 saat içinde %0.4 frekans değeri için yak-
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laşık 35 saatlik, %1 frekans değeri için yaklaşık 88

saatlik ve %2 frekans değeri için ise yaklaşık 175

saatlik süreler, tasarım şartından büyük olacak-

tır[2,4].

Tablo 1’e göre en yüksek sıcaklık farkının Çorum

meteorolojik istasyonunda 17.8 ºC, en düşük sıcaklık

farkının da Giresun meteorolojik istasyonunda 5.11

ºC olduğu görülmüştür. Ayrıca maksimum sıcaklık

için; en yüksek değer 43.77 ºC ile Şanlıurfa meteo-

rolojik istasyonunda, en düşük değer ise 29.92 ºC ile

Ardahan meteorolojik istasyonunda görülmüştür.

%0.4 frekans tasarım değerine göre maksimum

sıcaklıkların Şanlıurfa (41.7 ºC), Batman (41.03 ºC)

ve Diyarbakır (40.79 ºC) meteorolojik istasyonların-

da, minimum sıcaklıkların ise Ardahan (27.25 ºC),

Giresun (28.76 ºC) ve Sinop (28.82 ºC) meteorolojik

istasyonlarında olduğu belirlenmiştir.

Elde edilen tasarım sıcaklık dağılımları için oluştu-

rulan eş sıcaklık eğrileri Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4’te

Türkiye haritası üzerinde gösterilmiştir. Haritalarda

en sıcak bölgenin Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu-

ğu tespit edilmiştir. Türkiye’nin kuzey ve kuzeydoğu

bölgelerinde daha düşük tasarım sıcaklıkları elde

edilmiştir. Şekil 1’de gösterilen maksimum sıcaklık

haritasındaki eğrilerine göre okunan sıcaklık değer-

lerinin, frekans haritası eğrilerine göre okunan sıcak-

lık değerinden daha yüksek olduğu görülmektedir.

Haritalar üzerindeki sıcaklık eğrileri incelendiğinde,

frekans değeri arttıkça tasarım sıcaklık değerinin

düştüğü görülmektedir.
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Şekil 1. Maksimum tasarım değerlerine ait eş sıcaklık eğrileri

Şekil 2. %0.4 frekansındaki tasarım değerlerine ait eş sıcaklık eğrileri

Şekil 3. % 1 frekansındaki tasarım değerlerine ait eş sıcaklık eğrileri
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Şekil 5’te ise tümmeteorolojik istasyonlar için elde

edilen günlük sıcaklık farklarına ait eş sıcaklık eğri-

leri Türkiye haritası üzerinde gösterilmiştir. Şekilden

görüleceği gibi, günlük sıcaklık farkları, Türkiye’nin

iç ve doğu bölgelerinde yüksek iken, deniz kıyısına

doğru gidildikçe azalmaktadır.

3.2. En Sıcak Ayların Yıllara Göre Dağılımı
Tüm meteorolojik istasyonlar için hesaplanan en

sıcak ayın yıllara göre dağılımı Şekil 6’da sunulmuş-

tur. Şekilde görüldüğü gibi, 2000-2010 yılları arasın-

daki 11 yıllık süre içerisinde Haziran ayı, en sıcak ay

olarak 2007 yılında 1 meteorolojik istasyonda 2009

yılında da 1 meteorolojik istasyonda olmak üzere

toplamda 2 defa görülmüştür. Söz konusu 11 yıllık

süreçte; Temmuz ayının en sıcak ay olduğunu belir-

leyen toplam 407 veriye karşılık, Ağustos ayı için

toplam 456 veri belirlenmiştir. Ülkemizde soğutma

yükü hesabı için referans gün olarak genellikle 21

Temmuzalınmaktadır. Ancak en sıcak ay şekilden de

görüleceği gibi; her zaman Temmuz ayını işaret

etmemekte, Ağustos ayına da benzer ağırlıkta teka-

bül etmektedir. Bu durumun gözardı edilmesi; soğut-
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Şekil 4. % 2frekansındaki tasarım değerlerine ait eş sıcaklık eğrileri

Şekil 5. Sıcaklık farkına ait eş sıcaklık eğrileri

Şekil 6. Sıcak ayların yıllara göre dağılımı
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ma yükü hesabı açısından bir yanılgıya yol açabile-

cek ve konfor şartlarını temin edememe riski, söz

konusu olabilecektir.

3.3. Soğutma Tasarım Değerlerinin Karşılaştırılması
Soğutma sistemi tasarımı %0.4, %1 ve %2 frekans

değerleri kullanılarak bu çalışmada belirlenen değer-

ler ileliteratürde mevcut iki çalışmada (2009

ASHRAE [4] ve YILMAZ-BULUT [2]) sunulan

değerlerin kıyaslaması Tablo 2’de gösterilmiştir.

Farklı frekans değerlerine göre belirlenen tasarım

sıcaklıkları arasındaki küçük farklara karşın; ülke-

mizde soğutma yükü hesaplamasında halen kullanı-

lan tasarım değerleri ile arasındaki farkın önemli

seviyede olduğu gözlemlenmiştir. Örneğin, Antalya

ili için hali hazırda kullanılan soğutma tasarım sıcak-

lığı 39 ºC iken, %0.4, %1 ve %2 frekans değerleri

için bu çalışmada bulunan değerler sırasıyla 38.41

ºC, 36.64 ºC ve 34.96 ºC’dir.

3.4. Günlük Sıcaklık Farklarının Karşılaştırılması
Tablo 3’de bu çalışmada elde edilen günlük sıcaklık

farklı ile TMMOB [5] ve YILMAZ-BULUT [2] tara-

fından önerilen günlük sıcaklık farkı değerlerikarşı-

laştırılmıştır. Tablo incelendiğinde değerler arasında

önemli farklıklar olduğu görülmüştür. Örneğin,

Antalya ili için günlük sıcaklık farkı mevcut durum-

da 11.4 ºC (TTMD) iken, bu çalışmada 10.8 ºC ola-

rak bulunmuştur. YILMAZ-BULUT’ [2] ise 13.1 ºC

değerini önermektedir.

SONUÇ
Bu çalışmada soğutma yükü hesabında kullanılan

tasarım sıcaklıkları %0.4, %1 ve %2 frekans dağı-

lımlarına göre Türkiye’deki 81 meteorolojik istas-

yon için bulunmuştur. Hesaplamalarda, 2000-

2010 yılları arasındaki son onbir yıla ait iklim

verileri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar litera-

türde önerilen değerler ile karşılaştırılmıştır.

Elde edilen sonuçlar, %0.4 frekans değerine göre

maksimum sıcaklıklarda en yüksek değerlerin;

Şanlıurfa (41.7 ºC), Batman (41.03 ºC) ve

Diyarbakır (40.79 ºC) illerinde, en düşük değerle-

rin ise, Ardahan (27.25 ºC), Giresun (28.76 ºC) ve

Sinop (28.82 ºC) illerindegeçerli olduğunu göster-

mektedir. Meteorolojik istasyonlar arasındaki

sıcaklık farkları incelendiğinde; bu farkların iç

kesimlerde yüksek, deniz kıyılarına doğru gidil-

dikçe ise daha düşük olduğu görülmüştür. En yük-

sek sıcaklık farkı;17.8 ºC ile Çorum iline, en

düşük sıcaklık farkı ise 5.11 ºC ile Giresun iline

tekabül etmektedir.
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Tablo 2. Soğutma tasarım değerlerinin karşılaştırılması

Tablo 3. Günlük sıcaklık farklarının karşılaştırılması
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Bu çalışmada belirlenen soğutma tasarım sıcaklık ve

günlük sıcaklık farkı değerleri ile literatürde mevcut

değerler arasında önemli farklar olduğu gözlenmiş-

tir. Bu durum; soğutma yükü hesaplamalarında kul-

lanılan soğutma tasarım sıcaklığı verilerinin, belirli

aralıklarla güncellenmesi gerekliliğini, ortaya koy-

maktadır.

Soğutma yükü hesabı için rutin bir seçim olarak öne-

rilen Temmuz ayının yanında, Ağustos ayının da

yılın en sıcak ay olduğu çok sayıda veri elde edil-

miştir. Bu önemli bulgunun geçerli olduğu iller için

temmuz ayı referans alınarak yapılacak tasarımlarda,

sürekli konfor teminine yönelik riskler söz konusu-

dur.
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