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Abstract:
ÖZET
Soğutma tasarım sıcaklıkları, bina soğutma yüklerini etkileyen en önemli parametrelerden biridir. Doğrudan iklim verilerinden etkilenen tasarım sıcaklıklarının yüksek seçilmesi sistem kapasitesini artırmakta, küçük olmasında ise mahalin konfor şartları sağlanamamaktadır. Bu çalışmada Türkiye’nin 81 meteorolojik 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 alınarak günlük sıcaklık farkı bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, soğutma tasarım 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 hesaplama yapılan bölgeye ait soğutma tasarım sıcaklığının bilinmesi gerekir. Her bölgeye göre değişiklik gösteren soğutma tasarım sıcaklıkları, bina soğutma yüklerini etkileyen en önemli parametrelerden biridir. Bu değerin yüksek seçilmesi sistem kapasitesini artırmakta,
küçük seçilmesi ise mahalde arzulanan konfor şartları sağlanamamaktadır [1]. Her iki durumda enerji verimliliği açısından sakıncalıdır; 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

Cooling design temperature is one of
the most important parameters affecting building cooling loads. It should
therefore be determined with great
caution; instead of just using averaged
long-term meteorological data. Its over
or under estimation results in respectively either excessively larger capacity selection or insufficient comfort conditions. The frequency distribution
method proposed by ASHRAE is used
here to determine cooling design temperatures for Turkey's 81 meteorological stationsby using meteorological
data between 2000-2010 years.
Three different frequencies of 0.4%,
1% and 2% are considered in calculations. The hottest month of each year
and the corresponding daily temperature differences are also examined.
The results in overall suggest that cooling design temperature of any site
should comprehensively and periodically be re-examined to maintain
energy effiency of the system design.
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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 enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili
bilgileri içermektedir. Binanın yüksek enerji sınıfında olması, binanın iklimlendirilmesinde kullanılan
ısıtma/soğutma sistemlerinin doğru olarak tasarlanması ve seçilmesine büyük ölçüde bağlıdır.
Ülkemizde soğutma yükü hesabında kullanılan tasarım sıcaklık değerleri geçmiş yıllara ait (50 yıl) dış
sıcaklık değerleri olup, güncelleme yapılmamıştır
[1-3]. Sıcaklık değerleri yıllara göre sabit kararlılıkta değişmezler. Bu değerler yıl içerisinde,önceki yılların aynı zaman dilimlerine göre farklılıklar gösterebilirler.Günümüzde yaşanan küresel ısınma gibi
çevresel etkiler bu değişimi hızlandırmıştır. Bu yüzden soğutma yükü hesabında kullanılacak tasarım
sıcaklık değerlerinin belirli aralıklarla güncellenmesi gerekmektedir.
Bu çalışmada, Türkiye’nin tüm illerini kapsayacak
şekilde soğutma dış tasarım sıcaklıklarının hesaplanması 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 frekanslarda yapılan hesaplamalar; mahalde arzulanan
konfor şartları ile yakından ilişkilidir. Örneğin; %0.4
frekans dağılımı ile elde edilen tasarım şartları, konfor şartlarının devamlıistendiği durumlarda kullanılmaktadır. Frekans dağılımlarına göre belirlenen
değerlerinise enerji verimliliğini olumlu yönde etkilediği gözlemlenmiştir [1,2]. Bu doğrultuda; 20002010 dönemlerine ait saatlik dış hava sıcaklık değerleri 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

6

Tesisat Mühendisliği - Sayı 126 - Kasım/Aralık 2011

günlük sıcaklık farkları değerleri de çalışma kapsamında incelenmiştir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
ASHRAE’nin soğutma dış hava tasarım sıcaklıkları
için belirlenen yöntem, ASHRAE 2009Fundamentals 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 farklarınınortalaması 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 verilerin ortalamasıdır.
3. SONUÇ ve DEĞERLENDİRMELER
3.1. Soğutma Dış Hava Tasarım Sıcaklık Değerleri
81 adet meteoroloji istasyonu için hesaplanan soğutma tasarım değerleri, maksimum sıcaklıklar ve günlük 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 olacaktır[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 meteorolojik 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 istasyonlarında, 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 oluşturulan eş sıcaklık eğrileri Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4’te
Türkiye haritası üzerinde gösterilmiştir. Haritalarda
en sıcak bölgenin Güneydoğu Anadolu Bölgesi olduğu 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 değerlerinin, frekans haritası eğrilerine göre okunan sıcaklık değerinden daha yüksek olduğu görülmektedir.
Haritalar üzerindeki sıcaklık eğrileri incelendiğinde,
frekans değeri arttıkça tasarım sıcaklık değerinin
düştüğü görülmektedir.

Tablo 1. Soğutma için tasarım sıcaklık değerleri
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Tablo 1. (Devamı) Soğutma için tasarım sıcaklık değerleri
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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 4. % 2frekansındaki tasarım değerlerine ait eş sıcaklık eğrileri

Şekil 5’te ise tümmeteorolojik istasyonlar için elde
edilen günlük sıcaklık farklarına ait eş sıcaklık eğrileri 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 sunulmuştur. Şekilde görüldüğü gibi, 2000-2010 yılları arasındaki 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 belirleyen 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 tekabül etmektedir. Bu durumun gözardı edilmesi; soğut-

Şekil 6. Sıcak ayların yıllara göre dağılımı

Şekil 5. Sıcaklık farkına ait eş sıcaklık eğrileri
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ma yükü hesabı açısından bir yanılgıya yol açabilecek 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 değerler 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; ülkemizde soğutma yükü hesaplamasında halen kullanılan tasarım değerleri ile arasındaki farkın önemli
seviyede olduğu gözlemlenmiştir. Örneğin, Antalya
ili için hali hazırda kullanılan soğutma tasarım sıcaklığı 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.

farklı ile TMMOB [5] ve YILMAZ-BULUT [2] tarafından önerilen günlük sıcaklık farkı değerlerikarşılaştırılmıştır. Tablo incelendiğinde değerler arasında
önemli farklıklar olduğu görülmüştür. Örneğin,
Antalya ili için günlük sıcaklık farkı mevcut durumda 11.4 ºC (TTMD) iken, bu çalışmada 10.8 ºC olarak bulunmuştur. YILMAZ-BULUT’ [2] ise 13.1 ºC
değerini önermektedir.
Tablo 3. Günlük sıcaklık farklarının karşılaştırılması

3.4. Günlük Sıcaklık Farklarının Karşılaştırılması
Tablo 3’de bu çalışmada elde edilen günlük sıcaklık
Tablo 2. Soğutma tasarım değerlerinin karşılaştırılması

SONUÇ
Bu çalışmada soğutma yükü hesabında kullanılan
tasarım sıcaklıkları %0.4, %1 ve %2 frekans dağılımlarına göre Türkiye’deki 81 meteorolojik istasyon için bulunmuştur. Hesaplamalarda, 20002010 yılları arasındaki son onbir yıla ait iklim
verileri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar literatürde 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 değerlerin ise, Ardahan (27.25 ºC), Giresun (28.76 ºC) ve
Sinop (28.82 ºC) illerindegeçerli olduğunu göstermektedir. Meteorolojik istasyonlar arasındaki
sıcaklık farkları incelendiğinde; bu farkların iç
kesimlerde yüksek, deniz kıyılarına doğru gidildikçe ise daha düşük olduğu görülmüştür. En yüksek 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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Bu çalışmada belirlenen soğutma tasarım sıcaklık ve
günlük sıcaklık farkı değerleri ile literatürde mevcut
değerler arasında önemli farklar olduğu gözlenmiştir. Bu durum; soğutma yükü hesaplamalarında kullanılan soğutma tasarım sıcaklığı verilerinin, belirli
aralıklarla güncellenmesi gerekliliğini, ortaya koymaktadır.
Soğutma yükü hesabı için rutin bir seçim olarak önerilen Temmuz ayının yanında, Ağustos ayının da
yılın en sıcak ay olduğu çok sayıda veri elde edilmiştir. Bu önemli bulgunun geçerli olduğu iller için
temmuz ayı referans alınarak yapılacak tasarımlarda,
sürekli konfor teminine yönelik riskler söz konusudur.
KAYNAKLAR
[1] AKTACİR, M.A., BÜYÜKALACA, O., BULUT,
H., YILMAZ, T., “Influence of DifferentOutdoor
Design Conditions on Design CoolingLoadand

12

Tesisat Mühendisliği - Sayı 126 - Kasım/Aralık 2011

Design Capacities of AirConditioningEquipments”,
Energy Conversion and Management, Volume 49,
Issue 6, Pages 1766–1773, June 2008 .
[2] YILMAZ, T., BULUT, H., “Türkiye İçin Yeni
Dış Ortam Sıcaklık Tasarım Değerleri”, V.
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve
Sergisi,İzmir, Sayfa: 293-311,2001
[3] GÜLFERİ, İ.,“Meteorolojik Değerler Yardımıyla
Kış İçin Yeni Bir İstatistik Metod ve Türkiye’ye
Tatbikatı”, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, 1966
[4] ASHRAE, 2009. ASHRAE Handbook-2009
Fundamentals, AmericanSociety of Heating,
RefrigeratingandAir-ConditioningEngineers,
Atlanta.
[5] MMO, Yayın No MMO/2002/296-2,Klima
Tesisatı, TMMOB Makine Mühendisleri Odası,
Ankara, 2002.
[6] Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü,
Meteorolojik verileri, 2000-2010, Ankara.

