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ÖZET
Bu çalışmada illerin nüfus ve ısıtma derece-saat değerleri göz önüne alınarak iç
konfor sıcaklıklarındaki değişimin tüm Türkiye bağlamında ısıtma yükleri üzeri-
ne etkisi incelendi. İç mahal konfor sıcaklığının 18-28 °C arasında değişimi
incelendi. Her bir iç ortam sıcaklığı için Türkiye’deki tüm illeri kapsayan detay-
lı bir dış sıcaklık dağılım profili elde edilmiştir. Bu profil kullanılarak ısıtma
derece saat değerleri elde edilmiş ve hesaplamalarda kullanılmıştır. Bu çalışma
ile tüm Türkiye bağlamında 1 °C sıcaklık farkı artışı veya azalışıyla ne kadarlık
bir ısıtma enerjisi farkı oluştuğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın ısıtma alanında
bir referans değer olması, çalışmanın en önemli amaçlarından biridir.
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1. GİRİŞ
Artan nüfus ve gelişen teknolojinin etkisiyle enerjiye olan ihtiyaç her

geçen gün artmaktadır. Enerji kaynakların sınırlı düzeyde olması,

artan bu enerji tüketiminin karşılanmasında büyük güçlükler ortaya

çıkarmaktadır. Gelecek dönemlerde fosil enerji kaynaklarının kap-

asitesinin artırılması konusunda büyük gelişmelerin sağlanamayaca-

ğı açıktır. Bu bağlamda iki pratik çözüm üzerinde yoğunlaşılmakta-

dır. Bunlardan birincisi yenilenebilir enerjinin kullanımının yaygın-

laştırılması diğeri ise konfor şartlarından vazgeçmeden enerji tüketi-

minin azaltılmasıdır. Türkiye için sanayinin ardından konutlardaki

enerji tüketimi ikinci sırada yer almaktadır. Konutlarda enerji tasar-

ruf potansiyelindeki geliştirilebilirlik yüksek oranlara ulaşmaktadır.

Konutlarda enerjinin etkili ve verimli kullanılması enerji etkin yapı-

ların oluşturulmasıyla sağlanabilir. Binalarda enerji verimliliğinin

tek bir disiplinle sağlanamayacağı da açıktır. Binanın tasarlanmasın-

dan yapımına kadar olan süreçte yer alan mimarlar, inşaat mühendis-

leri, makine mühendisleri, elektrik-elektronik mühendisleri ve çevre

mühendislerinin bu konuda bilgili ve tecrübeli olmaları şarttır [1].

Abs tract: 

This study analyzes, in the case of
Turkey, the impact of the change in
indoor comfort temperatures on heat-
ing loads in consideration of the pop-
ulation and heating degree-hour val-
ues of cities. The study focused on a
change of 18-28 °C in indoor comfort
temperature. A detailed outdoor tem-
perature distribution profile covering
all Turkish cities was obtained for each
indoor temperature. Heating degree-
hour values were obtained and used
for calculation purposes based on this
profile. This study found how much
heating energy difference exists as a
result of 1°C increase or decrease in
temperatures across Turkey. One of
the most important goals of this study
is to serve as a reference guide in the
heating industry.

Key Words: 

Heating, Turkey, Outdoor
Temperature Distribution, Degree-
hour, Heating Load

Nüfus Bağlamında Tüm Türkiye
İçin İç Konfor Sıcaklıklarındaki
Değişimin Isıtma Yükleri Üzerine
Etkisinin İncelenmesi

Mustafa Erturk:Sablon  28.02.2014  15:37  Page 40



Makale

Tesisat Mühendisliği - Sayı 139 - Ocak/Şubat 2014 41

Binalarda enerjinin etkin kullanılması bağlamında

ilk oluşturulan standart ve yönetmeliklerde ısı kayıp-

ları en düşük düzeye çekilmeye çalışılmıştır. Daha

sonrasındaki süreçte HAVAC sistemlerinin verimlili-

ği üzerinde yoğunlaşılmıştır. 2000’li yılların başın-

dan itibaren mevcut kaynakların gelecek nesillere

yetmeyeceği fark edilerek ‘sürdürülebilirlik’ kavra-

mıyla fosil yakıt kullanımının olabildiğince azaltımı

sağlanmaya çalışılmıştır. Bu süreçte sürdürülebilirlik

kavramıyla yenilenebilir enerjinin binalarda kullanı-

mı sağlanmaya çalışılmaktadır [2].

Yaşam mahalleri için iç ortam sıcaklıklarındaki

küçük değişiklikler ısıtma yüklerinin azalmasına

neden olmaktadır. Isıtma enerjisindeki azalma ısıtma

temelli sera gazı salınımında da düşme sağlamakta-

dır. Isıtma-soğutma yüklerinin tespiti bağlamında

Derece-saat/gün değerleri yaygın bir biçimde kulla-

nılmaktadır [3-7]. Haas ve arkadaşları [8] enerji

tüketici davranışlarının, Avustralya için ısıtma enerji

gereksinimi üzerindeki etkisini incelemiştir. İç ortam

sıcaklıklarındaki değişimlerle %15 ile %30 arasında

kazançlar sağlanabileceğini hesaplamışlardır.

Dış sıcaklık bağlamında tüm Türkiye için genel bir

değerlendirme yapmamıza olanak sağlayacak bir

dağılımı henüz literatüre kazandırılmamıştır. Bu

çalışmada, 79 ili kapsayacak biçimde tüm Türkiye

için yıllık bazda ortalama dış sıcaklık dağılımı tespit

edilmiştir. Ortalama dağılımın hesaplanmasında

nüfüs önemli bir parametre olarak hesaplamaya dahil

edilmiştir. Sonrasında dış sıcaklık dağılımı kullanıla-

rak, tüm Türkiye bağlamında iç ortam konfor sıcak-

lıklarındaki değişimin, binalardaki ısıtma enerji

tüketiminin üzerine etkisi incelenmiştir.

2. TÜRKİYE İÇİN NÜFUS TEMELİNDE DIŞ 
SICAKLIK DAĞILIMININ BELİRLENMESİ

Bu çalışmada esas olarak Türkiye’deki 79 il için yıl-

lık bazdaki dış sıcaklık dağılımları tespit edilmiştir.

Elde edilen veriler doğrultusunda, Türkiye’deki iller

için yıllık bazdaki dış sıcaklık dağılımını sekiz fark-

lı ana grupta toplamak mümkün olmaktadır.

Gruplamada birbirine benzer dağılımlar aynı grupta

yer almıştır. Bu bağlamda dağılımların oluşturduğu

iller Tablo 1’de ayrıntılı olarak verilmiştir.

Her il için dış sıcaklık dağılımının tespiti sonrası tüm

Türkiye için ortalama bir dış sıcaklık dağılımı tespit

edilmeye çalışılmıştır. Bu dağılımda il nüfusu, dağı-

lım üzerinde birinci etkiye sahiptir. İlin dış sıcaklık

dağılımının toplam üzerindeki etkisi, göreceli olarak

tüm Türkiye nüfusu üzerindeki yüzdelik yeri kadar

olmaktadır. Tüm Türkiye nüfusunun %1’ni oluşturan

bir ilin toplam dağılım üzerindeki etkisi yine %1

mertebesinde alınmıştır. Düşük nüfusa sahip illerin

etkisi düşük, yüksek nüfusa sahip illerin etkisi yük-

sek seviyede olmaktadır. Bu bağlamda dağılım üze-

rinde en yüksek etkiye sahip olan il İstanbul olmuş-

tur. İstanbul toplam dağılım üzerinde baskın bir etki-

ye sahip olmuştur. Hesaplamalar saatlik bazdaki dış

sıcaklık dağılımları ele alınarak oluşturulmuştur.

Hesaplama için kullanılan temel eşitlik aşağıda veril-

mektedir:

Tablo 1. Türkiye İçin Yıllık Dış Sıcaklık Dağılımı Esasında Oluşturulan Gruplar ve Şehirler

Mustafa Erturk:Sablon  28.02.2014  15:37  Page 41



Makale

42 Tesisat Mühendisliği - Sayı 139 - Ocak/Şubat 2014

(1)

Eşitlik 1’de ifade edilen kavramlar sırasıyla şu şekil-

de açıklanabilir; DSDülke ülkenin dış sıcaklık dağılı-

mını ifade etmektedir. Bu dağılım yüzde olarak gös-

terildiği gibi saatlik bazda da ifade edilebilmektedir.

Bu ana ifadenin sol üst köşesinde yer alan ‘Yil’ ifa-

desi dağılımın senelik bazda olduğunu göstermekte-

dir. Sol alt köşede yer alan ‘0/24’ kavramı dağılımın

günün tüm saatlerini kapsadığını göstermektedir.

Sağ üst köşede yer alan ‘EYS’ ülkedeki iller içinde

dağılım bağlamında görülen en yüksek sıcaklığı

ifade etmektedir. Sağ alt köşede yer alan ‘EDS’ ülke-

deki iller içinde dağılım bağlamında görülen en

düşük sıcaklığı ifade etmektedir. Eşitlikte yer alan

‘n’ sayısı ülke içindeki illerin sayısını göstermekte-

dir. DSDil(1) ele alınan birinci il için dış sıcaklık

dağılımını ifade etmektedir. ‘N’ genel olarak nüfus

sayısını ifade etmektedir. Nil(l) ise birinci il için

nüfus sayısı ve Nülke ülke için nüfus sayısını belirt-

mektedir. Hesaplamada esas olarak her bir derecelik

sıcaklık farkı için tüm illerin dağılımları ve nüfus

etkisinin göreceli etkisi göz önüne alınarak ortalama

bir değer elde edilmesidir. Örneğin ülkede görülen

en düşük sıcaklık 0 °C ve en yüksek sıcaklık 45 °C

olsun, 44 adet sıcaklık aralığı için ortalama görülme

değeri hesaplanmaktadır. Hesaplamanın daha net

anlaşılması için 3 ilden oluşan hayali bir ülkenin

örnek bir dağılım hesabı Tablo 2’de ayrıntılı olarak

verilmiştir. Hesaplamada göz önüne alınan üç il için

nüfus değerleri sırasıyla 1.400.000, 1.200.000 ve

600.000 olarak öngörülmüştür. Ülke için hesaplama-

larda göz önüne alınan en düşük (EDS) ve yüksek

(EYS) sıcaklık sırasıyla -9 ve 47 °C’dir.

Matematiksel olarak hesaplamanın daha da net anla-

şılabilmesi için -6 ile -7 °C sıcaklık aralığında ülke

için ortalama dış sıcaklık dağılımı aşağıda gösterildi-

ği gibi hesaplanabilir.

Bulunan yüzdelik değer (% 0.10018), saat değerine de

dönüştürülüp ifade edilebilir. Süre bağlamda belirtilen

sıcaklık aralığında geçen zaman 8.78 saat/yıl’dır.

Yukarıda belirtilen hesaplama yöntemine göre

Türkiye için nüfus temelinde dış sıcaklık dağılımı

belirlenmiş ve Şekil 1’de grafiksel olarak ortaya

konmuştur. Bu dağılımdan da görülebileceği gibi

düzgüne yakın bir tepe oluşmaktadır. En fazla görü-

len sıcaklık aralığı %3.84 değeriyle 10 ile 11 °C ara-

lığıdır. Bu dağılıma bakıldığında yıllık bazda ortala

sıcaklık değeri 14.68 °C’dir. Dış sıcaklığın %50’si

bu değerin altında, %50’si de bu değerin üzerinde

gerçekleşmektedir. 15 °C dış sıcaklığı ısıtmanın baş-

ladığı referans değer aldığımızda toplamda %52.49

veya 4598 saat/yıl ısıtma gereksinimi olmaktadır. 0

°C’nin altında geçen süre 505.5 saat/yıl olarak belir-

lenmiştir. Bu dağılım üzerindeki en baskın etkiyi en

yüksek nüfus yoğunluğuna sahip İstanbul oluştur-

muştur. Isıtma ihtiyacı nüfus bazlı olduğu için nüfu-

sun etkisi bu dağılım için oldukça temel bir paramet-

redir. Hesaplamalarda tüm Türkiye için ısıtılan bina

başına düşen birey sayısı eşit kabul edilmiştir.
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Tablo 2. Nüfus Temelinde Dış Sıcaklık Dağılımının Belirlenmesi İçin Örnek Hesaplama Gösterimi
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Aslında demografik yapı ve birçok etmene bağlı ola-

rak her il için bu değer farklı olacaktır ancak bu değer-

lerin uzun zaman alacağı için başlangıç çalışması ola-

rak bu inceleme gerçekleştirilmiştir. Daha sonraki

çalışmalarda ısıtılan bina başına düşen birey sayısının

etkisi de dağılımın oluşturulmasına dahil edilecektir.

3. İÇ KONFOR SICAKLIKLARINDAKİ
DEĞİŞİMİN ISITMA YÜKLERİ
ÜZERİNE ETKİSİ

Tüm Türkiye için yıllık bazda ortalama dış sıcaklık

dağılımı belirlendikten sonra 15 °C’nin altındaki dış

sıcaklık aralığı için hesaplamalar başlatılmıştır.

Isıtma bağlamında bu referans değer kullanılarak

farklı iş ortam sıcaklıkları (18/28) için ısıtma derece-

saat değerleri tespit edilmiştir. Tespit edilen ısıtma

derece-saat değerlerinin iç ortam sıcaklığıyla değişi-

mi Şekil 2’de görsel bir biçimde ifade edilmektedir.

Isıtma derece-saat değerleri grafikten de görüleceği

üzere 50000 ile 95000 arasında değişmektedir.

Isıtma derece-saat değerleri referans alınarak, iç

Şekil 1. Türkiye İçin Nüfus Temelinde Dış Sıcaklık Dağılımı [9]
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ortam sıcaklığındaki değişimin enerji artımı ve azat-

lımı üzerindeki etkisi hesaplanmış ve Tablo 3’de

verilmiştir. Tablo 3’den görüleceği üzere, tüm

Türkiye için 22 °C iç ortam sıcaklığının, 21 °C’ye

inmesi durumunda %7.5’lik bir enerji tasarrufu sağ-

lanması mümkündür. Bunun yerine 21 °C’den 22

°C’ye sıcaklığın çıkarılmasıyla, ısıtma enerji gerek-

siniminde %8.2’lik artış olmaktadır.

SONUÇ
Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar iki ana başlık

halinde özetlenebilir. Birincisi tüm Türkiye için

nüfus temelinde dış sıcaklık dağılımının belirlenme-

si. İkincisi ise, bu dağılım kullanılarak iç ortam kon-

for sıcaklıklarındaki değişimin ısıtma enerji gereksi-

mi üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Türkiye için

1 °C’lik sıcaklık farkıyla incelenen sıcaklık aralığı

için (18/28 °C) %5.3 ile %10.3 arasında bir tasarruf

sağlanabileceği ortaya konmuştur. Tablo 3’de yer

alan değerler referans olarak kullanılarak tüm

Türkiye bağlamında değerlendirmeler kolayca yapı-

labilir. Nüfus temelinde dış sıcaklık dağılımının tüm

diğer ülkelere uygulanma potansiyeli bulunmaktadır.

Bu şekilde iç ortam sıcaklıklarındaki değişimlerin

ülke bütçesine getireceği kazançlar kolayca ve kesin

bir biçimde tespit edilebilir. Tüm ülkelerin bu dağılı-

Şekil 2. Türkiye İçin Nüfus Temelinde Isıtma Derece-Saat Değerlerinin İç Ortam Sıcaklığıyla Değişimi [9]

Tablo 3. İç Ortam Sıcaklığındaki Değişimin Enerji Artımı ve Azatlımı Üzerindeki Etkisi [9]
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mı oluşturması sonrasında tüm dünya için nüfus bağ-

lamında ortalama dış sıcaklık dağılımı tespit edilebi-

lir. Bu bağlamda bundan sonraki çalışmalarda tüm

Avrupa ve Amerika ülkeleri için bu dağılımlar tespit

edilmeye çalışılacaktır.

Konfor ortamını bozmadan iç ortam sıcaklığını

yaşam alışkanlıklarımızda yapacağımız ufak düzen-

lemelerle; aile bütçesine, ülke ekonomisine, ülkenin

enerji bağımlılığının azaltılmasına ve çevre-hava kir-

liliğinden dolayı oluşan küresel ısınmanın azaltılma-

sına katkıda bulunabiliriz.
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