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43. Say›n›n Ekidir
* Is› kayb› hesab› eki, yazar›n DemirDöküm taraf›ndan bas›lan “Kalorifer Tesisat› Hesab›” 
kitab›ndan yararlan›larak haz›rlanm›flt›r.

TTMD dergisinin Temel Bilgiler, Tasar›m ve Uygulama Eki'nin 19. Say›s›nda Is› Kayb› 

Hesab›n›n nas›l yap›laca¤› anlat›lm›flt›r. Buna iliflkin bir örnek bu ekte verilmektedir. 

Örnek çözülürken 19. numaral› ekteki çizelgelerden yararlan›lm›flt›r. Is› hesab›na örnek 

olmak üzere mimari plan› fiekil 1'de görülen dairedeki 512 nolu SALON göz önüne 

al›nacakt›r. Hesapta kolayl›k olmak üzere ara kat al›nm›flt›r. Salonun s›cakl›¤› bir önceki 

19 nolu ekteki iç s›cakl›k de¤erleri çizelgesinden 22 °C al›nm›flt›r. Alt kat ve üst katta 

salon bulunmas› ve ayn› s›cakl›kta olmas› dolay›s›yla afla¤›ya ve yukar›ya do¤ru döfleme 

ve tavandan ›s› kayb› olmayacakt›r. 512 nolu SALON antreye (18°C) bakan iç duvar› 

ile mutfa¤a (18°C) bakan iç duvar› ve 513 nolu yatak odas›na (20°C) olan iç duvar› 

için de ›s› kayb› hesab› yap›lacakt›r. Hesap Eskiflehir' deki bir bina için yap›lm›flt›r. 

D›fl S›cakl›k De¤erleri çizelgesinden (19 nolu ekten) Eskiflehir için -12°C de¤eri 

al›nm›flt›r. 

Öncelikle ›s› kayb› olan bitiflik yap› malzemelerinin U toplam ›s› geçifl katsay›lar› 

hesaplanacakt›r. Bu oda için iç duvar ve d›fl duvara ait bitiflik yap› malzemelerinin 

cinsi ve kal›nl›klar› afla¤›da görülmektedir. Kullan›lan yap› malzemelerinin ›s› iletkenlik 

hesap de¤erleri (λh) yap› malzemeleri için tablolarda verilen de¤erlerden al›nm›flt›r.

D›fl Duvar

	Malzeme 	 Kal›nl›k, d	 Is› iletkenlik 	
Cinsi	 (cm)	 hesap de¤eri, λh 			

(kcal/mh°C)
a	 ‹ç S›va	 3.0	 0.75
b	 Gaz Beton	 15.0	 0.17
c	 D›fl S›va	 3.0	 1.20



Oda için ›s› kayb› hesab›ndan önce odan›n yap› malzemelerinin U ›s› geçirgenlik katsay›lar› 

afla¤›daki flekilde hesaplanm›flt›r.

D›fl duvar için toplam ›s› geçirgenlik katsay›s› flöyle hesaplan›r:

‹ç duvar için toplam ›s› geçirgenlik katsay›s› ise flöyle hesaplan›r:

Hesaba bafllamadan önce oda numaras›, oda ad› ve odan›n s›cakl›¤› Çizelge 1'in ilk sat›r›na 

 yaz›l›r. 

“512 SALON 22°C”

Çizelge 1'de seçilen odan›n ›s› kayb› hesab› görülmektedir. Ad›m ad›m hesab›n ayr›nt›s› 

afla¤›da anlat›lm›flt›r.

1. sat›r:	Hesaba, seçilen bir yönden bafllan›r. ‹lk sat›ra kuzey yönünden bafllanm›flt›r. Seçilen 	

yönde ç›kart›lan alan niteli¤inde pencere, balkon kap›s›, iç kap› gibi alanlar 	

hesapland›ktan sonra ana yap› malzemesine bir sonraki sat›rda geçilir.

‹ç Duvar 	Kuzey yönde, çift caml› pencere (ÇCP) 	

hesab› 1. Sat›rda yap›lacakt›r. Kuzey 	

yönü K, 2. Sütuna yaz›l›r. Camlar için 	

kal›nl›k sütunu bofl geçilir. 4. ve 5. 	

sütunlara uzunluk ve yükseklik; 2.1 m 	

ve 1.2 m olarak yaz›l›r. Toplam alan 2.52 	

m2 de¤eri 6. Sütuna, miktar olarak 1 	

de¤eri 7. Sütuna yaz›l›r. Ç›kar›lan alan 	

yoktur. Hesaba giren alan 2.52 m2 olarak 	

9. Sütuna yaz›l›r. Plastik pencereler için 	

toplam ›s› geçirgenlik katsay›s›, 19. ekte 	

bulunan Pencere ve Kap›lar için Toplam 	

Is› geçirgenlik Katsay›lar› çizelgesinden 	

2.2 kcal/m2h°C olarak al›nm›fl ve 10. 	

sütuna yaz›lm›flt›r. 	

11. 	sütuna s›cakl›k fark› ÆT yaz›l›r. ‹ç s›cakl›k 	

de¤eri 22°C olarak d›fl s›cakl›k ise, 	

-12°C olarak al›n›r. S›cakl›k fark› ÆT bu 	

durumda 

olarak 11. Sütuna yaz›l›r. 

12. 	sütun, art›r›ms›z ›s› kayb›n›n hesapland›¤› 	

yer olup 9,10 ve 11. Sütunlar›n çarp›m 	

de¤eri yaz›l›r.

2. sat›r:	 Kuzey yönde ç›kar›lan baflka alan 	

olmad›¤›ndan bu yöndeki d›fl duvar›n 	

hesab›na geçilebilir. ‹flaret DD, yön K, 	

kal›nl›k 21 cm, uzunluk 4.96 m, yük-	

seklik 2.5 m, de¤erleri ilgili sütunlara 	

yaz›l›r. Burada toplam alan 12.4 m2 	

olmaktad›r. Ancak bu de¤erden pencere 	

alan› ç›kar›ld›ktan sonra net d›fl duvar 	

alan› kalacakt›r. Miktar =1 de¤eri 7. Sütu-	

na, ç›kar›lan alan (pencere alan›) 2.52 	

m2 de¤eri 8. sütuna yaz›l›r. Hesaba giren 	

alan bu durumda, toplam alan, 12.4	

m2'den pencere alan› 2.52 m2'nin fark› 	

olacakt›r.

Q0 = AU ∆T

Q0 = 2.52x2.2x34

Q0 =188 kcal h

	Malzeme 	 Kal›nl›k, d	 Is› iletkenlik 	
Cinsi	 (cm)	 hesap de¤eri, λh 			

(kcal/mh°C)
a	 ‹ç S›va	 3.0	 0.75
b	 Gaz Beton	 9.0	 0.43
c	 D›fl S›va	 3.0	 0.75



Çizelge 1 :  Is› hesab› çizelgesi.



fiekil 1. Hesab› yap›lan örnek daire (Mimari Proje).



fiekil 2. Hesab› yap›lan örnek daire (Tesisat Projesi).



	

D›fl duvar için daha önce bulunan U toplam ›s› geçirgenlik katsay›s› 0.88 kcal/m2h°C 	
de¤eri 10. Sütuna ÆT s›cakl›k fark› 34°C de¤eri 11. Sütuna yaz›l›r.	
12. sütundaki art›r›ms›z ›s› kayb› için, 295.6 kcal/h de¤eri bulunur. Benzer flekilde 	
3,4,5,6 ve 7. Sat›rlar doldurulur.

3. sat›r:	Bat› yönündeki ÇCP'nin hesab› 1. sat›rdakine benzer olarak yap›l›r. 

4. sat›r:	Bat› yönündeki DD'nin hesab›, bu yöndeki ÇCP alan› ç›kar›larak yap›l›r. 

5. sat›r:	Güney yönündeki 18°C s›cakl›ktaki 517 nolu “Antre” bulunmaktad›r. S›cakl›k fark› 	
4°C (4 K) olarak al›nmaktad›r. Güney yöndeki iç kap›n›n hesab› bu sat›rda 	
yap›lmaktad›r. 

6. sat›r:	Güney yöndeki antreye bakan iç duvar›n hesab› bu sat›rda yap›l›r. 

7. sat›r:	Güney yönde bulunan 513 nolu “Yatak Odas›” 20°C oldu¤undan, s›cakl›k fark› 	
2°C'ye (2 K) göre hesap yap›l›r. (2°C fark için ›s› kayb› ihmal edilebilmektedir.)

8. sat›r:	Do¤u yönündeki 511 nolu “Mutfak” 18°C olup, 4°C'lik (4 K) s›cakl›k fark›na göre, 	
›s› kayb› bu sat›rda yap›l›r. 		

Ara kat olmas› nedeniyle tavan ve döflemede bulunan ortamlar›n s›cakl›klar› da 	
22°C olacakt›r. Bu durumda, tavan ve döfleme için ›s› kayb› hesab› yap›lmayacakt›r. 

9. sat›r:	Art›r›ms›z ›s› kayb› için 12. sütunun ilk sekiz sat›r›nda bulunan de¤erler toplanarak 	
1037.9 kcal/h de¤eri yaz›l›r. 		

Birlefltirilmifl art›r›m katsay›s› ZD için 19. ekte bulunan Birlefltirilmifl Art›r›m 	
Katsay›s› çizelgesinden yararlan›lacakt›r. 		

Tesisat konutta oldu¤undan, sürekli çal›flmakta ve yaln›z geceleri atefl azalt›lmaktad›r. 	
1. ‹flletme tipine girdi¤inden ZD için 7 de¤eri seçilir. 		

Kat yükseklik art›r›m› 19. ekte bulunan Kat Yüksekli¤i Art›r›m çizelgesinden 	
al›nacakt›r. Hesab› yap›lan daire 7 katl› bir binan›n 5. Kat›nda oldu¤undan kat 	
yükseklik art›r›m› ZW de¤eri, 5 olacakt›r. 		

Yön art›r›m› için 19. ekte bulunan Yön Art›r›m çizelgesinden yararlan›l›r. Köfle 	
odalar için, iki d›fl duvar›n kesiflti¤i köflenin yönü esas al›nd›¤›ndan, bu örnek için 	
KB yönündeki art›r›m katsay›s› 5'dir.		

Art›r›m de¤erleri 13,14 ve 15. Sütuna yaz›ld›ktan sonra 16.sütuna art›r›mlar›n 	
toplam› Z afla¤›daki gibi hesaplan›r:    	

17.sütunda ›s› geçifli karfl›l›¤› ›s› ihtiyac› Q afla¤›daki gibi hesaplan›r:

10. sat›r: S›z›nt› ile ›s› kayb› Qs'nin hesab› 	

bu sat›rda yap›lm›flt›r. Qs'nin hesab› 	

afla¤›daki denklemden yararlanarak 	

yap›l›r.		

a s›zd›rganl›k katsay›s› 19. ekte bulu-	

nan Kap› ve Pencerelerin S›zd›rganl›k 	

Katsay›lar› çizelgesinden plastik çerçe-	

veli pencereler için 2.0 olarak al›n›r. 	

Pencerelerin aç›lan k›s›mlar›n›n çevre 	

uzunlu¤u, l de¤eri, mimari proje dosya-	

s›ndaki pencerenin d›fltan görünüfl 	

planlar›ndan ölçülerek hesaplan›r. 		

Örnek binada hesab› yap›lan daireye 	

ait salonun kuzey ve bat›s›ndaki 	

pencerelerinin aç›lan k›s›mlar›n›n 	

çevre uzunluklar› ve ölçüleri ile l 	

hesab› afla¤›da aç›klanm›flt›r.

Kuzeydeki pencere için l1:

l1 = 0.5+1.2+0.5+1.2+0.5+1.2+0.5+1.2

l1 = 6.8 m

Bat›daki pencere için l2

l2 = 0.5+1.2+0.5+1.2+1+1.2+1+1.2+1.2

l2 = 9 m

Qs =Σ al( ) RH ∆T Ze kcal /h



Pencerelerin toplam uzunlu¤u için l	

R oda durum katsay›s› 19. ekte bulunan 	

Oda Durum Katsay›s› çizelgesinden 	

0.9 olarak bulunmufltur. H bina durum 	

katsay›s› 19. ekte bulunan Bina Durum 	

Katsay›s› çizelgesinden yararlan›l›r. 	

Binan›n ve bölgenin durumundan 	

(normal bölge, serbest bina, bitiflik 	

nizam) H katsay›s› 0.48 olarak al›n›r. 	

Her iki d›fl duvarda pencere oldu-	

¤undan dolay› Ze de¤eri 1.2 olarak 	

al›nm›flt›r. ÆT s›cakl›k fark› 34K al›n›rsa 	

Qs s›z›nt›yla ›s› kayb› için;		

de¤eri bulunur.	

S›z›nt› ile ›s› kayb›, “pencere ve kap› 	

aral›klar›ndan d›fl hava ile hacmin iç 	

havas› aras›ndaki bas›nç fark› nede-	

niyle s›zan so¤uk havan›n ›s›t›lmas›” 	

ihtiyac›ndan kaynaklanmaktad›r. 

11. sat›r:	Toplam ›s› gereksinimi bu durum-	

da, toplam ›s› geçifl miktar› ile, s›z›nt› 	

ile ›s› kayb›n›n toplam›na eflittir. 		

Toplam ›s› gereksinimi, tesisat 	

hesab›n›n ilk ad›mlar›ndan birisidir. 	

Bu ›s› gereksinimine göre, yerlefltiril-	

mesi gereken Radyatör ve donan›m 	

hesab› yap›l›r. Daha sonra tesisatla 	

ilgili di¤er hesaplar (Boru Çap› Hesab›, 	

Baca Hesab›, Kazan Seçimi Hesab›, 	

Yak›t Miktar› vb.) yap›l›r.

Yazar;

Prof. Dr. Hikmet Karakoç,

1959 Eskiflehir do¤umludur. 1980'da Eskiflehir Devlet Mühendislik Mimarl›k Akademisi Makine Mühendisli¤ini bitirdi. 1982'de 

Y›ld›z Teknik Üniversitesi'nden Yüksek Lisans derecesini ald›. 1987'de Doktor, 1988'de Yard›mc› Doçent, 1991'de Doçent, 1997'de 

Profesör oldu. TTMD üyesi olup, TTMD Dergisinin editörlük görevini yürütmektedir. Halen Anadolu Üniversitesi’nde Ö¤retim 

Üyesi olarak çal›flmakta olup, evli ve bir çocuk babas›d›r.

  l  =  l1 + l2

  l  =  6.8 + 9

  l  =  15.8 m

Qh = Q + Qs

Qh =1214.3 + 475.7

Qh =1690 kcal /h


