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ARTIRIMSIZ ISI GEREKSİNİMİ HESABI  
• Binaların ısı gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan ısıtma 

sistemlerinin projelendirilmesin aşamasında gerek duyulan en önemli 

veri; binada ısıtılacak ortamlar için olan ısı değeridir. Isıtma yapılacak 

ortamlar için gerekli olan ısı değeri, ısı geçişinin temel yasası olan 

Fourier ısı iletim yasası ile belirlenir.  

• Binadaki ortam için temel ısı iletim yasası ile belirlenen ısı gereksinimi, 

pratikte olması gereken gerçek değerden daha az bir değer verir.  

• Zira binadaki ortamın bulunduğu yer ve bakmakta olduğu yön, çevre 

yapıların durumu, ısıtma sisteminin çalışma durumu vb. etkenler 

nedeniyle, teorik olarak belirlenen ısı gereksiniminin daha da artırılması 

gerekir. Isı gereksinimi hesaplanacak olan ortamı çevreleyen ve ısıyı 

geçiren bileşenlere ait fiziksel büyüklüklere bağlı olarak, ortam için 

gereken artırımsız ısı değeri 

 

 

• Burada j indisi; ortamı çevreleyen dış duvar, pencere, kapı, tavan, 

döşeme vb. bileşenleri göstermekte olup; bileşenlerin her birinden olan 

ısı kayıplarının toplamı, ısıtma yapılacak olan ortam için artırımsız ısı 

gereksinimini verir. 
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• Bir ortamın artırımsız ısı gereksinimini hesaplayabilmek için, ilgili yapı 

bileşeninin toplam ısı geçirme katsayısı, yüzey alanı değerlerinin yanı sıra; 

ortam sıcaklığı Ti ve dış sıcaklık Td değerlerinin de bilinmesi gerekir.  

• Ülkemizdeki çeşitli yerleşim merkezlerine ait dış sıcaklık değerleri, geçmiş yıllara 

ait meteorolojik verilere dayalı olarak belirlenirler.  

• Tablo 4.1 çeşitli yerleşim merkezleri için olan Td değerlerini vermektedir. Ti 

değerleri ise ortamın türüne göre bir ısıl konfor parametresi olup, Tablo 4.2’den 

alınır. 

• Binalarda sık kullanılmayan ortamlar (depo, çatı arası, kömürlük vb.) ısıtılmaz. 

Ancak bu ortamlara bitişik ve ısıtma uygulanacak olan ortamların ısı 

gereksinimlerinin hesaplanabilmesi için, ısıtılmayan ortamların sıcaklıklarının 

bilinmesi gerekmektedir. Isıtılmayan ortamların denemelere bağlı olarak 

belirlenen projelendirme sıcaklık değerleri dış sıcaklık değerlerine bağlı olarak 

Tablo 4.3’te verilmiştir. İyi bir projelendirme için özellikle çatı arası sıcaklıkları 

çizelgeden doğru seçilmeli veya aşağıda verilen bağıntı ile hesaplanmalıdır. 

• Isıtılmayan ortamlar için olan sıcaklık değeri: 
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ARTIRIMSIZ ISI GEREKSİNİMİ HESABI  

Burada i indisi ile gösterilen büyüklükler ısı kazanılan 

yüzeylere ait olan, d indisi ile gösterilenler ise ısı 

kaybedilen yüzeylere ait olan büyüklükleri 

göstermektedir. 



4 

Tablo 4.1 Çeşitli yerleşim merkezleri için dış sıcaklık değerleri 
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Tablo 4.2 

Isıtma 

sistemi 

projelendirm

esinde iç 

ortam hava 

sıcaklıkları 
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Tablo 4.3 Isıtılmayan ortamlar için projelendirme sıcaklık değerleri 
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• Yapıların ısıtma sistemlerinin projelendirilmesi aşamasında, yapıda 

ısıtma yapılacak ortamın bulunduğu yer ve ısıtma sisteminin çalışma 

koşulları gibi etkenler nedeniyle, hesaplanan Qo artırımsız ısı 

gereksinimi değeri, belirli artırım katsayıları ile işlem görerek bir miktar 

artırılır ve göz önünde bulundurulması gereken değer olan artırımlı 

iletimsel ısı gereksinimi (Qi) belirlenir.  

• TS 2164 ile verilen bu artırım katsayıları; birleştirilmiş artırım katsayısı 

(ZD), yön artırım katsayısı (ZH) ve yüksek katlar-yüksek kat artırım 

katsayısı (Zw) olarak ilgili çizelgelerden seçilirler. 

 

ARTIRIMLI ISI GEREKSİNİMİ HESABI 

)ZZZ1(QQ WHDoi 



8 

Birleştirilmiş Artırım Katsayısı (ZD) 

Burada yer alan Atop ısıtılacak ortamı çevreleyen tüm yapı 

bileşenlerinin toplam yüzey alanıdır. 

Birleştirilmiş artırım 

katsayısı, soğuk dış yüzey 

ısı kaybı artırımı (ZA) ile 

kesintili ısıtma rejimi artırımı 

(ZU) toplamına eşittir.  

ZA artırımı, ısıtılan ortamı çevreleyen soğuk dış yüzeylere ortam 

havasından ışınımla olan ısı geçişini karşılamak üzere 

belirlenmiş olan ve (4.4) bağıntısı ile tanımlanan ortalama ısı 

geçirme katsayısı (D) ile sistemin işletme durumuna bağlı olan 

bir katsayıdır. ZU artırımı ise; sistemdeki ısıtma yükünün 

azaltılmasından ve işletmeye bir süre ara verilmesinden sonra 

soğumuş olan yapı bileşenlerinin kısa zamanda eski 

sıcaklıklarına yükseltilmesi için göz önüne alınır.  
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Birleştirilmiş artırım katsayısı ZD; ZA ve ZU artırımlarını içerecek şekilde 

düzenlenmiş olan Çizelge 4.4 
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Yön Artırım Katsayısı (ZH) 

Isıtılacak ortamın bina içerisinde bulunmakta olduğu konuma bağlı olarak (K, 

GB, vb.), güneş ışınımından yararlanması veya tersi söz konusudur. ZH yön 

artırımı seçiminde, yalnız bir dış duvarı olan odalar için dış duvarın baktığı yön; 

bina köşesinde bulunan odalar için iki dış duvarın köşegen yönü esas alınır. 

İkiden fazla yöne bakan dış duvarı bulunan odalar için en yüksek yön artırımı 

seçilir. İç hacimlerde yön artırımı aranmaz. 

Çizelge 4.5 Yön artırımı ZH (yüzde olarak) 
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Yüksek Katlar ve Yüksek Kat Artırımı (ZW) 

Isı kaybını etkileyen parametrelerden bir tanesi olan dış yüzey ısı taşınım direnci; dış 

yüzey üzerindeki rüzgar hızına bağlı olarak değişir. Atmosferik sınır tabaka özelliği olarak, 

yer seviyesinden olan yükseklikteki artış ile rüzgar hızı da artacağından, yapıların üst 

katlarında ısı taşınım direncinde düşme ortaya çıkar ve dolayısıyla ısı kayıplarında da 

artış olur. Kazan dairesinden 90oC sıcaklıkta çıkan ısıtma suyu yüksek katlara çıkıncaya 

kadar, tesisat kolonlarında yalıtım yapılmadığı için bir miktar soğur. 

Çizelge 4.6 Önerilen kat yükseklik artırımları ZW (yüzde olarak) 

Öte yandan, ısıtma yapılan herhangi bir ortamı dolduran havanın sıcaklığı ortam 

içerisindeki her noktada aynı değildir. Ortamın sahip olduğu kat yüksekliği değeri 

arttıkça döşeme, tavan ve dış duvar önlerindeki hava sıcaklıkları arasındaki 

farklar da artar. Isıl konforu olumsuz yönde etkileyen bu durumu karşılamak 

üzere, kat yüksekliği 4 m’den fazla olan hacimlerde her 1 m yükseklik artışı için 

%5 artırım uygulanabilir.  
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HAVA SIZINTISINI KARŞILAMAK İÇİN GEREKEN  

ISI HESABI 

• Pencere ve balkon kapısı gibi açılıp kapanan yapı bileşenlerinin kanat ve 

kasa birleşim yerlerindeki aralıklardan, dış ve iç ortam arasındaki basınç 

farkı nedeniyle hava sızıntısı olur. Ortaya çıkan hava sızıntısı, içeriye 

doğru soğuk hava girişi ve dışarıya doğru sıcak hava çıkışı şeklinde 

meydana gelir. Hava sızıntısı ile ortaya çıkan bu verim düşüklüğünü 

karşılamak üzere ortama ek ısı verilmelidir. 

 

 a : Hava sızdırma katsayısı (m3/mh) olup Çizelge 4.7’den seçilir.

 L : Pencere veya kapının açılan kısımlarının (fuga) uzunluğu (m). 

 R : Oda durum katsayısı olup Çizelge 4.9’dan seçilir. 

 H : Yapı durum katsayısı (Wh/m3 oC) olup Çizelge 4.10’dan seçilir. 

 T : (Ti-Td) iç ve dış hava sıcaklıklar farkı (oC) 

 Ze : Bir katsayı olup, her iki dış duvarında pencere olan ortamlar için 1,2; 

diğer durumlarda 1 alınır. 
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Çizelge 4.7 Pencere ve 

kapılar için hava sızdırma 

katsayısı a (m3/mh) 

Hava sızıntısı ısı kaybının 

hesabında iki farklı duvarda 

pencere varsa en geniş 

pencere alanı olan 

duvardaki pencereler göz 

önüne alınır. Bazı 

durumlarda mimari projeler 

üzerinden pencerelerin 

açılan kısımlarının çevre 

uzunluğunu belirleme 

olanağı olmaz. Böyle 

durumlarda yaklaşık olarak 

hesap yapma olanağı veren   

formül kullanılır. 
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Oda durum katsayısı R; ortama pencere aralıklarından odaya sızan ve iç kapılardan 

kaçan havaya karşı odanın gösterdiği direnci gösterir. Dış pencere alanının iç kapılar 

alanına olan oranına bağlı olarak Çizelge 4.9’dan seçilir. R katsayısının tam olarak hesabı 

olanaksızdır. Pratikte; normal boyutlarda pencere ve kapıları olan odalar için R=0,9; büyük 

pencereleri ancak bir tek iç kapısı olan odalar için ise R=0,7 değeri kullanılır. 

Yapı durum katsayısı H ise; 

yapının yer aldığı bölgedeki 

çevresel yapılaşma ve rüzgar 

durumu ile ilgili bir katsayı olup, 

Çizelge 4.10’dan seçilir [5]. 

Yüksek yapılarda üst katlardaki 

rüzgar basıncı artacağından 

içeriye sızan hava miktarı da artar. 

Hava sızıntısındaki bu etkiyi göz 

önüne almak üzere H yapı durum 

katsayısı yüksekliğe bağlı bir 

katsayı () ile çarpılır. 
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Kat yüksekliği 3m’den fazla olan ortamlarda ve dış kapısı doğrudan dış ortama 

açılan ortamlarda (dükkan, mağaza, banka vb.) hava sızıntısından farklı olarak 

doğrudan bir hava değişimi söz konusudur. 

Çizelge 4.11 H için artırım katsayısı  (-) 

 n : Hava değişim sayısı (kez/s) olup Çizelge 4.12’den alınır.  

 ρ : Dış havanın yoğunluğu (kg/m3 ) (0 oC’ta 1,293 kg/m3 ) 

 V : Isıtılan ortamın hacmi (m3). 

 Cp : Havanın sabit basınçtaki özgül ısısı (Cp=1000,521 J/kgoC). 

 T : (Ti-Td) iç ve dış hava sıcaklıklar farkı (oC). 

(4.5) ve (4.6) bağıntıları ile belirlenen Qs ve değerlerinden 

büyük olanı proje hesaplarında göz önüne alınmalıdır. 
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TOPLAM ISI GEREKSİNİMİ  

Isıtma yapılacak olan ortamlar için olan gerçek ısı gereksinimi değeri; artırımlı 

iletimsel ısı gereksinimi (Qi) ile hava sızıntısı ısı gereksinimi (Qs) değerlerinin 

toplanması ile belirlenir. 

ISI GEREKSİNİMİ HESAPLAMA ÇİZELGESİNİN DOLDURULMASI 

Yapılarda her bir ortam için olan ısı gereksiniminin belirlenmesi, Çizelge 

4.14’te verilen ısı gereksinimi hesaplama çizelgesinin (IGHÇ) gerektiği gibi 

doldurulması ile yapılır. IGHÇ kurşun kalemle ve teknik yazı kurallarına uygun 

olarak doldurulmalıdır. Çizelgenin başlık kısmında yer alan kısımlara tesisin 

veya yapının adı, çizelgeye verilen sayfa numarası, ortamın bulunduğu kat 

numarası ve tarih yazılır. Çizelgenin doldurulacak olan ilk satırına, büyük 

harflerle hesabı yapılan ortam (oda) numarası ve adı, ortamın projelendirme 

sıcaklık değeri ve oda hacmi yazılmalıdır. Bu satırı izleyen satırlarda ortamda 

ısı kaybeden her bir yapı bileşeninden geçen artırımsız ısı değerleri 

hesaplanır. 
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Çizelgenin işaret ve yön sütunlarına ilgili yapı bileşeninin ve 

bakmakta olduğu yönün simge gösterimi yazılır. Bu simgeler Çizelge 

4.13’te verilen şekli ile kullanılmalıdır. 
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Veriler: 

Pencereler, iç 

kapılar ve balkon 

kapısı ahşap basit 

ve tek camlı olup 

aralıksızdır, 

Bina bitişik düzen 

ve çok serbest, 

Kat yüksekliği 

2.6m. 



20 



21 



22 



23 



24 



25 



26 

Fuga uzunluğu 

hesabı: 

Kuzeye bakan 

duvardaki pencere 

alanları fazla 

olduğundan 

buradaki pencereler 

esas alınır. 



27 



28 

Ortam için ısı gereksinimine ait ifade 

olarak ifade edilir. Bu ifade içerisinde yer alan her bir toplam terimini hesaplamak 

üzere bir tablo oluşturulursa 
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Ortam için ısı gereksinimine ait ifadeden yola çıkılarak 

olarak ortam sıcaklığı ifadesi edilir. Bu ifade içerisinde yer alan her bir 

toplam terimini hesaplamak üzere bir tablo oluşturulursa 
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Özet 

• Yapılar  

• Yapı Bileşenlerinde Isı Geçişi 

 Duvarda Isı Geçişi Hesabı 

 Yüzey Sıcaklıklarının Hesaplanması 

• Yapı Bileşenlerinde Buhar Geçişi 

 Buhar Geçişi Hesabı  

 


