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1. Girifl
Is› kayb› hesab› yap›l›rken, gerekli say›sal bilgilerin bir k›sm› mimari projeden bir 
k›sm› ise mimari proje esas al›narak seçilmifl veya hesaplanm›fl verilerden al›n›r. 
Binan›n ›s› ihtiyac›n›n belirlenmesi için, binadaki her bir odan›n (hacmin) ›s› kayb› 
hesab› yap›lmal›d›r.

Odaya konulacak ›s›t›c›n›n kapasitesi belirlenirken, odan›n kaybetti¤i ›s› esas al›n›r. 
D›flar›n›n belli bir s›cakl›k düzeyine karfl›l›k, odan›n konforlu bir s›cakl›kta tutulabilmesi 
için saatte kaybetti¤i ›s› miktar› (kcal/h veya kW) bulunmal›d›r. Saatte kaybetti¤i ›s› 
bulunabilirse, bunu karfl›layacak bir ›s›t›c› (radyatör, soba) yerlefltirilmesi, söz konusu 
ortam› istenilen s›cakl›k düzeyinde tutacakt›r. Odalar›n toplam ›s› kay›plar› toplanarak 
dairenin ›s› kayb› bulunur. 

Bireysel ›s›tma yap›l›yorsa, dairenin ›s› kayb›na karfl›l›k gelen bir ›s›t›c› (kat kaloriferi, 
kombi) seçilir. Bina ›s›tmas› yap›l›yorsa, dairelerin toplam ›s› kayb›na karfl›l›k gelen 
bir ›s›t›c› (kazan) seçilir.

Odan›n ›s› kayb› hesab› yap›l›rken, duvarlardan iletim ve tafl›n›m yoluyla kaçan ›s›yla, 
pencere ve kap›n›n aç›lan kenarlar›ndan s›z›nt› yoluyla kaçan ›s› toplan›r.

2. Is› Geçifl fiekilleri
Is› bir enerji çeflididir ve termodinami¤in ikinci yasas›nda da belirtildi¤i gibi yüksek 
s›cakl›ktaki bir ortamdan düflük s›cakl›ktaki bir ortama do¤ru kendili¤inden geçer.

Is› geçifli üç türlü olmaktad›r:
•	 Is› iletimi (kondüksiyon),
•	 Is› tafl›n›m› (konveksiyon),
•	 Is› ›fl›n›m› (radyasyon).

Is› geçifli yukar›daki türlerin biri, ikisi, hatta üçü bir arada olmak üzere meydana gelebilir.

Is› iletimi, kat› cisimlerde ›s› enerjisinin bir molekülden di¤erine aktar›lmas› fleklinde olur.

Is› tafl›n›m›, gaz veya s›v› ak›flkanlarda moleküllerin makroskopik hareketleri fleklinde olur.

Is› ›fl›n›m› ise, kat›lar ile s›v› veya gaz halindeki ak›flkanlar›n dalga boylar›, ›fl›¤›n dalga 
boyundan daha büyük olan elektromanyetik dalgalar fleklinde yayd›klar› ya da yuttuklar› 
›s› geçifl fleklidir.
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Yap› malzemelerindeki ›s› geçiflleri, genelde 
iletim ve tafl›n›m›n›n bir arada oldu¤u flekilde 
gerçekleflir. Is› önce oda ortam›ndan duvar 
yüzeyine do¤ru tafl›n›mla, sonra duvar 
yüzeyinde iletimle, en son da duvar d›fl yüzeyi 
ile d›fl ortam aras›nda tafl›n›mla geçer. Oda 
ortam› s›cak, d›fl ortam so¤uk oldu¤undan, 
içeriden d›flar›ya sürekli bir ›s› geçifli söz 
konusudur.

Kalorifer tesisat› hesab›ndaki ilk ad›m, 
odalar›n ›s› kayb› hesab›n›n yap›ld›¤› çizel-
genin haz›rlanmas›d›r (Çizelge 1). Bu hesap-
lamada, odan›n istenilen belli bir s›cakl›k 
düzeyinde kalabilmesi için gerekli ›s› ihtiyac› 
bulunur. Buradaki hareket noktas› da, belirli 
iç ve d›fl s›cakl›k flartlar›nda odadan d›flar›ya 
olan ›s› kayb› miktar›n›n hesaplanmas›d›r. 
Hesaplanan saatlik ›s› kayb›, odaya verilmesi 
gereken ›s› miktar›d›r. 

Odadan d›flar›ya geçen ›s›, tafl›n›m, iletim ve 
s›z›nt› yoluyla olan kay›plar›n toplam›d›r.

‹letim ve tafl›n›m yoluyla kaybolan ›s› için 
                                                    

 (1)

ifadesi kullan›lmaktad›r. Bu ifadedeki sem-
bollerin anlamlar› afla¤›daki gibidir.
Q	 : Bir ortamdan di¤er ortama geçen ›s› 	

  miktar› (W),
U	 : Yap› bilefleninin toplam ›s› geçifl katsa-	

  y›s› (W/m2K),
A	 : Yap› bilefleninin yüzey alan› (m2),
ÆT	: Yap› bilefleninin iki taraf›ndaki s›cakl›k 	

  fark› (K),

Denklem 1'deki toplam ›s› geçifl katsay›s› U, 
çeflitli kal›nl›klardaki katmanlardan (iç s›va+ 
delikli tu¤la + d›fl s›va gibi) oluflan yap› 
bilefleninin 1 m2'sinden 1°C'lik s›cakl›k fark› 
bulunmas› durumunda saatte kJ cinsinden 
geçen ›s› miktar›n› vermektedir. Her bir yap› 
bilefleninin ›s› iletim katsay›s› Æ de¤erleri, 
(W/mK), çizelgelerden bulunabilir. Çeflitli 
yap› bileflenlerinin ›s› iletim katsay›s› λ 
de¤erleri çeflitli tablolar halinde verilmifltir. 
U toplam ›s› geçifl katsay›s› denklem 2 ve 
3'de verilen ifadelerden hesaplan›r.

(2)

(3)

Denklem 2 ve 3'deki sembollerin anlamlar› 
afla¤›daki gibidir. 

U	 :  Yap› bilefleninin toplam ›s›l geçirgenlik 	
   katsay›s› (kcal/m2 h °C),

1/U	:  Yap› bilefleninin ›s› geçirgenlik direnci 	
   (m2 h °C/kcal),

Æ	 :  Is› geçirgenlik katsay›s›  (kcal/m2h°C),
1/Æ	 :  Is› geçirgenlik direnci (m2h°C/kcal),
d	 :  Yap› bilefleninin kal›nl›¤› (m),
λ	 :  Yap› bilefleninin ›s› iletim katsay›s› 		

   (kcal/m2h°C),
αiç	 :  ‹ç yüzeyin yüzeysel ›s› iletim katsay›s› 	

   (kcal/m2h°C),
1/αiç	:  ‹ç yüzeyin yüzeysel ›s› iletim direnci 	

   (m2h°C/kcal),
αd›fl	 : D›fl yüzeyin yüzeysel ›s› iletim katsa-	

   y›s› (kcal/m2h°C),
1/αd›fl:  D›fl yüzeyin yüzeysel ›s› iletim direnci 	

  (m2h°C/kcal),

Denklem 2'den görüldü¤ü gibi buradaki ›s› 
geçifli iletim ve tafl›n›m yoluyla olan ›s› 
geçifllerini içermektedir. fiekil 1'de flematik 
olarak tafl›n›m ve iletimle ›s› geçifli görül-
mektedir.

T1 s›cakl›¤›ndaki ortamdan duvara do¤ru 
tafl›n›mla ›s› geçifli olmaktad›r. Ty1 s›cakl›-
¤›ndaki duvar iç yüzeyinden Ty2 s›cakl›¤›n-
daki duvar d›fl yüzeyine do¤ru iletimsel bir 
›s› geçifli söz konusudur. Ty2 s›cakl›¤›ndaki 
d›fl yüzeyden, T2 s›cakl›¤›ndaki d›fl ortama 
ise tafl›n›m yoluyla bir ›s› geçifli olmaktad›r. 
‹letim ve tafl›n›m yoluyla olan ›s› kay›plar›n›n 
yan› s›ra s›z›nt› yoluyla da ›s› kay›plar› 
olmaktad›r. Hava s›z›nt›s› yoluyla olan ›s› 
kayb›, odaya, pencere ve kap› aral›klar›ndan 
d›fl hava ile hacmin iç havas› aras›ndaki 
bas›nç fark› nedeniyle s›zan so¤uk havadan 
kaynaklanmaktad›r. 
S›z›nt› (enfiltrasyon) yoluyla ›s› kayb›,

ifadesinden hesaplanmaktad›r.

Bu ifadedeki sembollerin anlamlar› afla¤›daki 
gibidir.
Qs	 : S›z›nt› yoluyla ›s› kayb› (kcal/h),
a	 : S›zd›rganl›k katsay›s› (m3/mh),
l	 : D›fl duvarlar üzerinde bulunan pencere 	

  veya kap›lar›n aç›lan k›s›mlar›n›n 			
  uzunlu¤u (m),

·a.l: D›fl duvarlar üzerinde bulunan bütün 	
   kap› ve pencerelerden iç hacme s›z›nt› 	
  yoluyla giren hava debisi (m3/h),

R	 : Oda durum katsay›s› (Yap› iç hacminin 	
   rüzgar geçirgenlik katsay›s›) (boyutsuz),

H	 : Bina durum katsay›s› (Rüzgar etkinli¤i 	
  katsay›s›) (kcal/m3h°C),

ÆT	: ‹ç ve d›fl s›cakl›klar aras›ndaki fark (°C)
Ze	: Köfle aç›kl›klar› etki katsay›s› (Her iki 	

  d›fl duvar›nda pencere olan odalar için 	
 1.2, di¤er odalar için 1 al›n›r),

Odan›n ›s› kayb› iletim ve tafl›n›m yoluyla 
olan kay›plar ile s›z›nt› yoluyla olan kay›p-
lar›n toplam›na eflittir. Bu hesap ad›m ad›m 
›s› kayb› hesab› çizelgesi doldurularak gerçek-
lefltirilir.

3.	 Is› Kayb› Hesab› Çizelgesinin 
Doldurulmas›
Çizelge 1'de görüldü¤ü gibi, ›s› kayb› hesab› 
çizelgesi 17 sütundan oluflmaktad›r. Buradaki 
aç›klamalar sütun numaralar› verilerek 
yap›lacakt›r.  

3.1. Yap› Bileflenleri Sütunu
Bu sütunda yap› bilefleninin iflaret, yön ve 
kal›nl›k bilgileri ayr› alt sütunlar halinde 
girilmektedir. 

1. sütunda, yap› bilefleninin iflareti 
k›salt›lm›fl olarak verilir. Is› kayb› hesab›nda 
yap› bilefleni için kullan›lan semboller Çizelge 
2'de verilmifltir.

fiekil 1. ‹letim ve tafl›n›m yoluyla ›s› geçifli.
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2. sütunda yap› bilefleninin yönü k›salt›lm›fl 

olarak girilir. 

3. sütunda yap› bilefleninin kal›nl›¤› cm 

biriminde girilmektedir. 

3.2. Alan Hesab› Sütunu

Alan hesab› 4. ve 8. sütunlar aras›nda befl 

sütunda yap›lmaktad›r. 

4. sütuna hesab› yap›lan yöndeki yap› 

bilefleninin uzunlu¤u m olarak girilmektedir. 

5. sütuna yükseklik ve genifllik ölçüsü m 

olarak girilir.

6. sütunda toplam alan hesab› yap›l›r. Bu 

sütuna 4. ve 5. sütunlar›n çarp›m› yaz›l›r. 

7. sütun miktar olarak tan›mlan›r. Bu sütuna 

6. sütunda hesab› yap›lan alandan kaç adet 

oldu¤u yaz›l›r. Pencere gibi ayn› boyuta sahip 

alanlarda, pencerelerin sadece birinin alan› 

6. sütuna yaz›l›r, bu eflit alanl› pencereden 

kaç adet varsa de¤er 7. sütuna yaz›l›r.

8. sütunda ç›kart›lan alan hesab› yap›l›r.

Çizelge 1. Is› kayb› hesab› çizelgesi.

Sembol	 Anlam

TP	 Tek Pencere

ÇP	 Çift Pencere

ÇCP	 Çift Caml› Pencere

DK	 D›fl Kap›

‹K	 ‹ç Kap›

BK	 Balkon Kap›s›

BDD	 Bitiflik D›fl Duvar

KD	 Komflu Duvar

DD	 D›fl Duvar

‹D	 ‹ç Duvar

Ta	 Tavan

Dö	 Döfleme

Çizelge 2.  Is› kayb› hesab›nda yap› bileflenleri 
için kullan›lan semboller.

Çizelge 3. DIN 4701'e göre yüzey ›s› tafl›n›m katsay›lar› ve ›s›l.
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Duvar alan› hesaplan›rken duvardaki pencere ve kap› gibi alanlar ç›kart›larak net duvar 

alan›n›n bulunmas› amaçlanmaktad›r. Bir önceki sat›rlarda ç›kart›lacak alanlar yaz›larak, 

duvar alan› hesab› yap›l›rken, bu alanlar›n ç›kart›lmas› gerekmektedir. Ç›kart›lan alan olarak 

tan›mlanan bu sütuna, bir önceki sat›r›n (ya da sat›rlar›n) 6. sütundaki de¤eri yaz›l›r.

3.3. Is› Kayb› Hesab› Sütunu
Is› geçifli yoluyla olan ›s› kayb› 9. ve 12. sütunlar aras›ndaki dört sütunda yap›l›r. Bu sütunda, 

Denklem 1'de verilen hesab› yap›lacakt›r.

9. sütunda hesaba giren alan A de¤eri hesaplan›r. Bu sütuna, ya toplam alandan kaç tane 

oldu¤u (6x7) ya da toplam alandan ç›kar›lan alan ç›kar›ld›ktan sonra kalan k›s›m (6-8) yaz›l›r.

PENCERE ve KAPILAR	 ISI GEÇ‹RME KATSAYISI 	

(U) kcal/m2h°C

AHfiAP PENCERE ve KAPILAR

Basit tek caml› pencere (TP) ve d›fl kap› (DK)	 4.5

Özel birlefltirilmifl çift caml› pencere (ÇCP) ve d›fl kap› (DK) (iki cam aras› 6 mm)	 2.8

Özel birlefltirilmifl çift caml› pencere (ÇCP) ve d›fl kap› (DK) (iki cam aras› 12 mm)	 2.5

Cams›z d›fl kap› (DK)	 3.0

Bitiflik (muntab›k) çift kanatl› pencere (ÇP) ve d›fl kap› (DK)	 2.2

Kasal› çift kanatl› pencere (ÇP) ve d›fl kap› (DK)	 2.2

METAL PENCERE ve KAPILAR

(Haz›r profillerinden en az iki binili)

Basit tek caml› pencere (TP) ve d›fl kap› (DK)	 5.0

Özel birlefltirilmifl çift caml› pencere (ÇCP) ve d›fl kap› (DK) (iki cam aras› 6 mm)	 3.4

Özel birlefltirilmifl çift caml› pencere (ÇCP) ve d›fl kap› (DK) (iki cam aras› 12 mm)	 3.1

Bitiflik (muntab›k) çift kanatl› pencere (ÇP) ve d›fl kap› (DK)	 3.0

Kasal› çift kanatl› pencere (ÇP) ve d›fl kap› (DK)	 2.8

Tepe penceresi (basit) (TP)	 5.0

Tepe penceresi (çift) (TP)	 3.0

PLAST‹K (PVC) PENCERELER

Basit tek caml› pencere (TP) ve d›fl kap› (DK)	 4.3

Özel birlefltirilmifl çift caml› pencere (ÇCP)	 2.2

Çizelge 4.	Pencere ve kap›lar için toplam ›s› geçifl katsay›lar›

Çizelge 5. Hava tabakalar›n›n ›s›l geçirgenlik dirençleri.

10. sütun, U toplam ›s› geçifl katsay›s› hesa-

b›n›n yap›ld›¤› sütundur. Farkl› malzeme-

lerden oluflabilen yap› bilefleninin toplam ›s› 

geçifl katsay›s› U, kcal/m2h°C birimindedir.

Yap› bileflenlerinin iç ve d›fl yüzeyleri için 

DIN 4701'e göre verilen yüzey ›s› tafl›n›m 

katsay›lar› ve ›s›l dirençleri Çizelge 3'de 

görülmektedir.

Pencere ve kap›lar için toplam ›s› geçifl 

katsay›s› Çizelge 4'de verilmifltir. Pencere 

ve kap›lar için do¤rudan bu çizelgedeki 

de¤erler al›n›r. Hava tabakalar›n›n ›s›l geçir-

genlik dirençleri ise Çizelge 5'de verilmifltir. 

11. sütunda, d›fl ortam ile iç ortam aras›ndaki 

s›cakl›k fark› yaz›l›r. Çeflitli s›cakl›k bölge-

lerine göre her ilde hesaplarda kullan›lacak 

d›fl hava s›cakl›klar› Ek 1'de ve Türkiye'nin 

›s› bölgeleri haritas› Ek 2'de verilmifltir.

12. sütunda, denklem (1) kullan›larak, 

art›r›ms›z ›s› kayb› hesab› yap›l›r. Bu de¤er 

9. 10. ve 11. sütunlar›n çarp›m›ndan olufl-

maktad›r (Q0=AUÆT).

De¤iflik kal›nl›klardaki hava
tabakalar›n›n ›s› geçirgenlik dirençleri

Hava 
Tabakas›n›n

Durumu

1

Æ
=

m2h°C

kcal

Kal›nl›k (cm)
	0.5	 1	 2	 5	 10	 15	 20

Düfley	 0.13	 0.16	 0.19	 0.21	 0.20	 0.19	 0.19

Yatay (s›cak yüzey altta)	 0.13	 0.16	 0.17	 0.19	 0.19	 0.19	 0.19

Yatay (s›cak yüzey üstte)	 0.13	 0.16	 0.21	 0.24	 0.24	 0.24	 0.24

1 boflluklu hafif tu¤la ve beton briket dolgu asmolen döflemelerde döflemenin ›s› 
geçirgenlik direnci kaplamas›z olarak                      

                         
0.30 m2h°C/kcal olarak kabul edilir.

1

V



Is›t›lacak Hacmin Ad›	 S›cakl›¤› °C*
1-	 KONUTLAR	 
 	 Oturma odas› (salonlar)	 22
 	 Yatak odas›	 20
 	 Antre, WC, mutfak	 18
 	 Banyo	 26
 	 Merdiven	 10

2-	 ‹fi ve ‹DARE B‹NALARI	 
 	 Berber, terzi dükkan›	 20
 	 Lokanta, otel ve pansiyon odas›	 20
 	 Bekleme odas›	 20
 	 Oturarak çal›fl›lan ifl atölyesi	 20
 	 Tesviye, torna, marangoz vb atölye	 18
 	 Demir, döküm, pres vb atölye	 18
 	 Elektrik, bobinaj vb atölyeler	 20
 	 Motor vb yenilefltirme atölyesi	 20
 	 Kaporta boya vb ifl atölyesi	 18
 	 Merdiven ve asansör bofllu¤u	 15
 	 Koridor, WC	 15
 	 Toplant› salonu	 20
 	 Sinema, tiyatro, diskotek, gazino vb e¤lence salonlar›	 18
 	 Büro hacimleri (Müdür, memur odas›)	 20
 	 Arfliv hacimleri	 15

3-	 OKULLAR**	 
 	 Derslik, do¤al bilim ö¤retimi için özel hacimler, pedagoji merkezleri, çeflitli amaçlar için 	

kullan›lan salonlar, ö¤retmen, yönetici ve krefl odalar›	 22
 	 Dersli ö¤retim mutfa¤› ve ifl atölyesi	 15 E 18
 	 Ö¤retim arac› deposu, labaratuvar, vestiyer	 15
 	 Dufl, soyunma ve giyinme odalar›	 26
 	 Revir, doktor ve muayene odalar›	 24
 	 Koridor, merdiven ve asansör bofllu¤u, kapal› teneffüs salonlar› ve WC	 10 E15
 	 Krefllerde koridor, merdiven ve asansör bofllu¤u, WC	 15
 	 Okullarda konferans salonlar›	 18
 	 Jimnastik salonu	 15
 	 Ortopedik jimnastik salonu	 20

4-	 HASTANE YAPILARI	 
 	 Hasta yatak ve poliklinik odas›	 20
 	 Banyo, dufl, ameliyat, röntgen ve röntgen soyunma odalar›	 22
 	 Eczane ve labaratuvar	 20
 	 Merdiven ve asansör bofllu¤u, koridor, bekleme salonu, hol ve WC	 18

5-	 FABR‹KA YAPILARI	 
 	 A¤›r ifl yapan atölye ve montaj yeri	 15
 	 Hafif ifl yapan atölyeler	 18
 	 Kad›n iflçilerin çal›flt›¤› örgü, biçki ve dikifl atölyeleri	 20

6-	 CEZA ve TUTUKEV‹	 
 	 Tek odalar, yatak odalar›	 20
 	 Hafif ifl atölyesi ve ko¤ufl	 18
 	 Banyo, dufl, soyunma hacimleri	 26
 	 WC	 15

7-	 ÇEfi‹TL‹ YERLER	 
 	 Sergi evleri, müzeler	 15
 	 Sinema ve tiyatro salonlar›	 18
 	 Garajlar	 10
 	 Ah›r ve a¤›l	 12	

Yüzme havuzu	 	
bekleme salonu	 18	
banyo ve dufl odalar›na geçifl yolu	 20	
soyunma ve giyinme odalar›	 22	
kurna ve dufl odalar›	 20 E 22	
yüzme havuzu hacmi	 22 E 25	
Roman hamam› ve sauna	 	
soyunma ve son terleme odas›	 22	
1. Terleme hacmi	 40 E 50	
2. Terleme hacmi	 50 E 60	
y›kanma ve dufl hacmi	 26	
s›hhi banyo hacmi	 26

 	 Büro hacmi	 20
 	 Merdiven ve asansör bofllu¤u 	 18
 	 Jimnastik salonu	 18
 	 Lokanta	 18
 	 Kütüphane ve okuma salonu	 20
 	 Ambar ve depolar	 10
 	 Dükkanlar	 18
 	 Sera binalar› normal çiçek ve bitkiler	 15	 	

S›cak iklim bitkileri	 25

Çizelge 6.	Tesisat projelerinde kullan›lan iç hava s›cakl›klar›.

*	 Projeyi yapt›ran taraf›ndan baflka bir de¤er istenmedikçe projesi düzenlenecek yap›n›n ›s› yükü bu iç hacim s›cakl›klar›na göre hesaplanacakt›r. 
**	 Dersliklerin s›cakl›klar› normal pencere havaland›rmas›yla dinlenme s›ralar›nda (teneffüslerde) 18 °C alt›na düflürülebilir.
NOT: Hastane, fabrika, cami, tiyatro vb yap›lar›n iç hacim s›cakl›klar› projeyi yapt›ranla birlikte saptanmal›d›r.



Is›tma tesisat›n›n çal›flt›r›lmas›nda verilen 

araya göre 3 tip iflletme flekli tan›mlanm›flt›r.

1. ‹flletme: Tesisat sürekli çal›flmakta yaln›z 

geceleri atefl azalt›lmaktad›r (genellikle 

konutlar).

2. ‹flletme: Kazan her gün 10 saat tamamen 

söndürülmektedir (genellikle iflyerleri).

3. ‹flletme: Kazan her gün 14 saat veya daha 

uzun söndürülmektedir (genellikle iflyerleri).

14. sütunda kat yükseklik art›r›m› dikkate 

al›n›r. Zw olarak tan›mlanan bu art›r›m yap›n›n 

konumu ne olursa olsun belirli bir kattan 

daha yukar›daki katlar için al›n›r. Birkaç 

kattan sonra artan rüzgar h›z› nedeniyle göz 

önüne al›nmas› gereken bir art›r›md›r. 

Örne¤in; 5 katl› bir binada ilk üç kat için kat 

yükseklik zamm› dikkate al›nmaz. 4. kat için 

%5, 5. kat için %10 kat yükseklik zamm› 

al›n›r. Ayr›ca kazan dairesinden ayr›lan 

kolonlarda s›cakl›¤› 90°C olan su, yüksek 

katlara ç›k›ncaya kadar so¤umaktad›r. Bu 

nedenlerle art›r›ms›z ›s› kayb›na, Çizelge 

9'da verilen oranlarda art›r›m eklenir.

15. sütuna, yön art›r›m› yaz›l›r. ZH ile 

gösterilen yön art›r›m› odan›n yönünden 

dolay› dikkate al›nmas› gereken bir art›r›md›r. 

ZH yön art›r›m› seçilirken; yaln›z bir d›fl 

duvar› olan odalarda, bu d›fl duvar›n bakt›¤› 

yön, köfle odalarda ise iki d›fl duvar›n 

birleflti¤i köflenin yönü esas al›n›r. Köfle 

odalarda, penceresi olan d›fl duvar›n yönü de 

esas al›nabilir. D›fl duvar› ikiden fazla olan 

odalarda, en yüksek yön art›r›m de¤eri al›n›r. 

Yön art›r›m de¤erleri Çizelge 10'da veril-

mifltir. 

16. sütun art›r›mlar›n yaz›ld›¤› sütundur. 

Toplam art›r›m Z;

ifadesinden bulunmaktad›r. 

3.5. Toplam Is› ‹htiyac› Sütunu

Bu sütunda toplam ›s› gereksinimi Qh 

hesaplan›r.

D W H

Çizelge 8.	Birlefltirilmifl ar›t›r›m katsay›s› (ZD).

Z = 1 + % Z + % Z + % Z( )

D›fl S›cakl›klar	 3	 0	 -3	 -6	 -9	-12	-15	-18	-21	-24	-27

Çat› aras›ndaki ›s›t›lmayan mahaller	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 

                                       kcal/m2h°C	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 

                                                U < 2	 9	 7	 4	 2	 -1	 -3	 -6	-8	-11	-13	-16

                                          2 ² U ² 5	 6	 4	 1	 -1	 -4	 -6	 -9	-11	-14	-16	-19

                                                U > 5	 3	 1	 -2	 -4	 -6	 -9	 -12	-14	-17	-19	-22		

15	14	 12	 10	 9	 7	 5	 3	 2	 0	 -1		

10	 8	 6	 5	 3	 1	 0	 -2	 -4	 -6	 -7	

11	 10	 9	 8	 7	 6	 5	 4	 3	 2	 1	

5	 4	 3	 2	 1	 0	 -1	-2	 -3	 -4	 -5												

15						

10

                               Kazan dairesi						 20

                                  Kömürlük						 10
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‹çeriye veya bodruma kap› ya da 
pencereli, bir k›sm› ›s›t›lm›fl 
mahallerle çevrili

D›fla kap› veya pencereli bir k›sm› 
›s›t›lm›fl mahallerle çevrili
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Çizelge 7. Binalarda ›s›t›lmayan bölgelerin s›cakl›klar›.

Is›t›lacak ortam›n durumuna göre, tesisat projelerinde kullan›lan iç hava s›cakl›klar› Çizelge 

6'da, binada ›s›t›lmayan bölgelerin s›cakl›klar› ise Çizelge 7'de verilmifltir.

3.4. Art›r›mlar Sütunu
Bu sütunda, art›r›ms›z olarak hesaplanan ›s› kayb›na çeflitli art›r›mlar eklenir. 

13. sütunda birlefltirilmifl art›r›m katsay›s› hesaplan›r. ZD sembolüyle gösterilen bu art›r›m 

›s›nman›n kesintili ya da sürekli olup olmamas›na göre bir de¤ere sahiptir. Bu art›r›m, bina 

kesintili ›s›nmas› durumunda, so¤uyan yap› bileflenlerinin ve ›s›tma sistemi elemanlar›n›n 

tekrar eski s›cakl›klar›na getirilmesi için göz önüne al›nmas› gereken ›s› kapasitesi art›r›m›d›r. 

Yap› ve ›s›tma sistemi ne kadar a¤›rsa ve ne kadar çok kesintili çal›fl›yorsa, bu art›r›m o 

kadar büyük olmal›d›r. Birlefltirilmifl art›r›m katsay›s›, iflletme durumu ve D katsay›s›na 

ba¤l› olarak Çizelge 8'de verilmifltir. Çizelgede kullan›lacak D katsay›s› için flu ifade 

verilmifltir. 

Bu denklemdeki sembollerin anlamlar› afla¤›daki gibidir.

Q0	 : Art›r›ms›z ›s› kayb› (kcal/h),

Atop	 : Is› kayb› hesaplanan hacmi çevreleyen tüm yüzeylerin alanlar›	

   toplam› (m2)

Tiç-Td›fl 	 : ‹ç ve d›fl s›cakl›klar› aras› fark (°C),

D	 : ZD art›r›m›nda kullan›lan katsay› (kcal/m2h°C),

D =
Q0

Atop Tiç - Tdıfl( )

‹flletme Durumu		        D (kcal/m2h°C) 	

0.12-0.34	 0.35-0.80	 0.81-1.73	 ³ 1.74	

                                       %ZD

1. ‹flletme	 7	 7	 7	 7

2. ‹flletme	 20	 15	 15	 15

3. ‹flletme	 30	 25	 20	 15

(5)

(6)



Çizelge 9.	Kat yüksekli¤i art›r›m çizelgezi (ZW).

Çizelge 10. Yön art›r›m çizelgesi (ZH).

Çizelge 11. Kap› ve pencerelerin s›zd›rganl›k katsay›lar› (a).

3.5.1. ‹letim ve Tafl›n›mla Art›r›ml› Is› Kayb›

12. sütunda hesaplanan art›r›ms›z ›s› kayb› 16. sütundaki toplam art›r›mlar ile çarp›larak 

17.sütunun ilk sat›r›na art›r›ml› ›s› kay›plar› toplam› olarak yaz›l›r. 

3.5.2. S›z›nt›yla Is› Kay›plar›

Hava s›z›nt›s› için ›s› gereksinimi Qs (kcal/h),

ifadesinden bulunmaktad›r. Bu ifadedeki a, R, H de¤erleri afla¤›daki tablolarda verilmektedir. 

a s›zd›rganl›k katsay›s› Çizelge 11'de malzeme cinsine ve pencere (kap›) tipine göre verilmifltir.

Qs = · (a l) RHÆ TZe (kcal / h)

Qi = Q0 Z

Is›tma tesisat› projesinin haz›rlanmas› s›ras›nda pencere konstrüksiyonunun belli olmad›¤› 

durumlarda, pencerenin aç›lan uzunlu¤u belirlenemez. Böyle durumda Çizelge 12'den 

yararlan›l›r.

Çizelge 12'deki W de¤eri,

aç›lan pencere uzunlu¤unun, toplam pencere 

alan›na oran› olup pencere veya kap› yüksek-

li¤ine (h) ba¤l› seçilir. W belirlendikten sonra:

eflitli¤inden yararlanarak, pencerelerin aç›lan 

uzunlu¤u için yaklafl›k bir de¤er hesaplan›r. 

Oda durum katsay›s› R, pencere malzemesi, 

kap›n›n aral›kl› veya aral›ks›z oluflu ve 

oran›na ba¤l› olarak Çizelge 13'den seçilir. 

R, içeri giren havan›n ak›p gidebilme duru-

munu belirtir. Ço¤u halde pencereler vas›tas› 

ile içeri s›zan hava, kap›lardan d›flar› s›zar. 

R katsay›s› hava ak›m›na oda durumunun 

gösterdi¤i direnci belirtir. Bu durumda R 

katsay›s›, Ial ile hesaba kat›lan hava miktar›n› 

k›san bir fren gibidir. Tam olarak hesab› çok 

zordur. Normal ebatta pencere ve kap›lar› 

olan odalar için R=0.9, büyük pencereleri, 

buna karfl›l›k bir tek iç kap›s› olan odalar 

için ise R=0.7 al›n›r.

Bina durum katsay›s› H, binan›n konumuna, 

bölgenin rüzgar durumuna ba¤l› olarak 

Çizelge 14'den seçilir. Yüksek yap›larda üst 

katlarda rüzgar bas›nc› artaca¤›ndan s›zan 

hava miktar› da artar.

D›fl kap›s› do¤rudan d›fl havaya aç›lan ›s›t›lan 

hacimlerde (bina girifl holü, ma¤aza v.b) havaW = l A/

l = W Ax

(7)

(8)

(9)

(10)

Kat 	
4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15

Art›r›m												

0%	 3.2.1	 3.2.1	 3.2.1	 3.2.1	 3.2.1	 3.2.1	 3.2.1	 3.2.1	 3.2.1	 3.2.1	 4.3.2.1	 5.4.3.2.1

5%	 4.	 4.	 5.4.	 5.4.	 5.4.	 6.5.4	 6.5.4	 6.5.4	 6.5.4	 6.5.4	 7.6.5	 8.7.6

10%	  	 5.	 6.	 6.	 7.6.	 8.7.	 9.8.7	 9.8.7	 9.8.7	 9.8.7	 10.9.8	 11.10.9

15%	  	  	  	 7.	 8.	 9.	 10.	 10.	 11.10	 12.11.10	 13.12.11	 14.13.12

20%	  	  	  	  	  	  	  	 11.	 12.	 13.	 14.	 15.

YÖN	 G	 GB	 B	 KB	 K	 KD	 D	 GD

%ZH	 -5	 -5	 0	 5	 5	 5	 0	 -5

Malzeme	 Pencere veya kap› flekli	 a (m3/mh)

Ahflap çerçeve	 Tek pencere	 3.0	

Çift caml› pencere	 2.5	

Çift pencere	 2.0

Plastik çerçeve	 Tek veya çift caml› pencere	 2.0	

Tek pencere	 1.5

Çelik veya metal çerçeve	 Çift caml› pencere	 1.2	

Çift pencere	 1.2
‹ç kap›lar	 Efliksiz kap›lar	 40.0	

Eflikli kap›lar	 15.0
D›fl kap›lar aynen pencere gibi hesaplan›r.

ADP

A
‹K

=
Dıfl pencere alanı

‹ç kapıların alanı
(11)



Bu formüldeki sembollerin anlamlar› afla¤›daki gibidir;

n	 : Hava de¤iflim say›s› (defa/h),	

ρ	 : D›fl havan›n yo¤unlu¤u (kg/m3),

Cp	 : Sabit bas›nçl› havan›n özgül ›s›s› (Cp=1.005 kJ/kgK),

ÆT	 : ‹ç ve d›fl s›cakl›k aras›ndaki fark (K),

V	 : Is›t›lan yerin hacmi (m3).

Çizelge 12.  Yaklafl›k aç›lan pencere uzunlu¤unu belirleyen çizelge (l).

Çizelge 13. Oda durum katsay›s› (R).

Çizelge 14.  Bina durum katsay›s› (H) (kcal/m3 °C).

s›z›nt›s›ndan farkl› olarak bir hava de¤iflimi olmaktad›r. Bu gibi yerlerde afla¤›daki formül 

ile hava de¤iflimi ›s› kayb› hesaplan›r.

Bu eflitlikteki sembollerin anlamlar› afla¤›daki 

gibidir;

ks	 : Binada oturan kifli say›s›,

af	 : Art›r›m faktörü

dhh	 : Kap›n›n bir aç›l›fl›nda de¤iflen 	

   hava hacmi,

kks	 : Bir kiflinin günde kap›y› kullanma 	

  say›s›,

Kap›n›n bir aç›l›fl›nda de¤iflen hava hacmi, 

dhh için bir yaklafl›m olarak, taban› kap›n›n 

eni kadar ve yüksekli¤i, kap›n›n boyu kadar 

olan bir kare prizma önerilebilir. 

Büyük atölye gibi araç, araba giren yerlerin 

kap›lar›n da kap›n›n aç›k kalma süresine 

ba¤l› olarak, dhh bir art›r›m faktörüyle (af) 

dhh = (kap› eni)2 x (kap› yüksekli¤i)

çarp›l›r. Atölyelerde birden fazla kap› olmas› 

durumunda, n de¤erini bulurken her bir kap› 

için bulunan n de¤erleri toplan›r. Konut olarak 

kullan›lan bina d›fl kap›lar›nda af=1.5 olarak 

al›nabilir. af katsay›s› 1.5 al›n›rken, binada 

oturan kifli say›s›ndan %50 fazlas› kadar 

d›flar›dan konuk olabilece¤i öngörülmüfltür.

Pratik hesaplarda n de¤eri küçük hacimler 

için en fazla 0.33, orta büyüklükteki hacimler 

için (100 m2 taban alanl›, 3-5 m yükseklikli 

yerlerde) en fazla 0.20, büyük hacimler için 

(1000 m2 taban alanl›) en fazla 0.15 

önerilmektedir.

3.5.3. Toplam Is› Kay›plar›
Toplam ›s› gereksinimi Qh'y› hesaplamak 

için, art›r›mlar dikkate al›narak bulunan Qi 

›s› kayb› ile Qs s›z›nt› (enfiltrasyon) ›s› kayb› 

toplan›r.

17. sütunun sonunda bulunan art›r›ml› ›s› 

gereksinimi ile, pencere ve kap›lar›n aç›lan 

k›s›mlar› aras›ndan kaçan ›s›n›n toplam›, 

Denklem 14 ve 15'de görüldü¤ü gibi toplam 

›s› gereksinimini verir.

(14)

(14)

(15)

Yap›n›n fiekli	 Pencere veya kap›n›n yüksekli¤i h	

Muhtelif çok 	 0.50	 7.20

kanatl› 	 0.63	 6.20

pencereler	 0.75	 5.30	

0.88	 4.90	

1.00	 4.50	

1.25	 4.10	

1.30	 3.94	

1.50	 3.70	

2.00	 3.30	

2.50	 3.00

‹ki kanatl› kap›	 2.50	 3.30

Tek kanatl› kap›	 2.10	 2.60

W = l

A

Aral›kl›	 ADP/A‹K < 3	 0.9

Aral›ks›z	 ADP/A‹K < 1.5	 0.9

Aral›kl› 	 ADP/A‹K < 6	 0.9

Aral›ks›z	 ADP/A‹K < 2.5	 0.9

Aral›kl› 	 3 < ADP/A‹K < 9	 0.7

Aral›ks›z	 1.5 < ADP/A‹K < 3	 0.7

Aral›kl› 	 6 < ADP/A‹K < 20	 0.7

Aral›ks›z	 2.5 < ADP/A‹K < 6	 0.7

‹ç kap› R
ADP (D›fl Pencere Alan›)

A‹K (‹ç kap› alan›)

Tahta veya plastik 
çerçeve

Çelik veya metal 
çerçeve

Tahta veya plastik 
çerçeve

Çelik veya metal 

çerçeve

Toplam

Isı

Gereksinimi

=
Artırımlı

Isı

Gereksin imi

+
Sızıntı

‹çin Isı

Gereksin imi

Qh = Qi + Qs

		                           Bina durumu katsay›s›

Bölgenin durumu	 Binan›n durumu	 Bitiflik nizam	 Ayr›k nizam

Normal bölge	 Mahfuz	 0.24	 0.34	

Serbest	 0.41	 0.58	

Çok serbest	 0.60	 0.84

Rüzgarl› bölge	 Mahfuz	 0.41	 0.58	

Serbest	 0.60	 0.84	

Çok serbest	 0.62	 1.13

(12)Qs = nρ Cp ∆ TV

n hava de¤iflim say›s› için flu eflitlik öneril-

mektedir (Karakoç T. H., Dindoruk A. V.):

n =
ks xaf x dhh x kss

V x 24
(13)



EK-1. Türkiye’de il ve ilçelerin tasar›ma esas k›fl s›cakl›klar›.

Ac›payam 	 -6
ADANA 	 0R
ADAPAZARI 	 -3 R
Adilcevaz 	 -15
ADIYAMAN 	 -9
A¤lasun 	 -9
A¤›n 	 -15
A⁄RI 	 -15
AFYON 	 -12 R
Afflin 	 -15
Ahlat 	 -15
Akçaabat 	 -3
Akçada¤ 	 -12
Akçakale 	 -6 R
Akçaova 	 -3 R
Akda¤ Maden 	 -15
Akhisar 	 -3 R
Akkufl 	 -6
AKSARAY	 -15
Akseki 	 -9 R
Akflehir 	 -12 
Alaca 	 -15
Alaçam 	 -3 R
Alanya 	 +3 R
Alaflehir 	 -6
Almus 	 -12
Alt›nözü 	 0 R
Alt›ntafl 	 -12
Aluçra 	 -12
AMASYA 	 -12 
Anamur 	 +3
And›r›n 	 -9
ANKARA 	 -12 R
ANTAKYA 	 0 R
ANTALYA 	 +3 R
Araban 	 -9
Araç 	 -15
Arakl› 	 -3
Arapçay 	 -27
Arapkir 	 -15
ARDAHAN 	 -21
Ardanuç 	 -9
Ardeflene 	 -3 
Arguvan 	 -12
Arhavi 	 -3
Artova 	 -12
ARTV‹N 	 -9
Aflkale	 -21
Avanos 	 -15
Ayanc›k 	 -3 R
Ayaz› 	 -6 R
Ayafl 	 -12 R
AYDIN 	 -3 R
Ayvac›k 	 -3 R
Ayval›k	 3 R
Azdavay	 -9
Babaeski 	 -9 R
Bafra 	 -3 R
Bahçe 	 -3

Bala 	 -12 R
BALIKES‹R 	 -3 R
Balya¤ 	 -3 R
Banaz 	 -9 R
Band›rma 	 -6 R
BARTIN	 -3 R
Baflkale 	 -27
Baflkil 	 -12
BATMAN 	 -9
Bayat 	 -15
BAYBURT 	 -15
Bayhan 	 -12 
Bayramiç 	 -3 R
Bay›nd›r 	 -3
Bergama 	 -3 R
Besni 	 -9
Befliri 	 -9
Beykoz 	 -3 R
Beypazar› 	 -12 R
Beytüflflebap 	 -18
Beyflehir 	 -12
Biga 	 -3 R
Bigadiç 	 -6 R
B‹LEC‹K 	 -9 R
B‹NGÖL 	 -18 R
Birecik 	 -6 R
Bismil 	 -9
B‹TL‹S 	 -15
Bo¤azl›yan 	 -15
Bodrum 	 +3 R
BOLU 	 -15
Bolvadin 	 -12
Bor 	 -15 R
Borçka 	 -3
Bornova	 0 R
Boyabat 	 -9
Bozcaada 	 -15
Bozdo¤an 	 +3 R
Bozkor 	 -9
Bozkurt 	 -3 R
Bozova 	 -6 R
Bozüyük	 -9 R
Bucak 	 -9
Bulancak 	 -3
Bulan›k 	 -21
Buldan 	 -6
BURDUR 	 -9
Burhaniye 	 -3 R
BURSA 	 -6 R
Bünyan 	 -15
Ceyhan 	 0 R
Cide 	 -3 R
Cihanbeyli 	 -12 R
Cizre 	 -6
Çal 	 -9
Çamard› 	 -15 R
Çameli 	 -6
Çan 	 -3
ÇANAKKALE 	 -3 R

Çankaya 	 -12 R
ÇANKIRI 	 -15
Çardak 	 -9 
Çarflamba	 -3R
Çat 	 -21
Çatalca 	 -6R
Çatalzeytin 	 -3R
Çay 	 -12
Çaycuma 	 -6R
Çayeli 	 -3
Çaykara 	 -9
Çay›ralan 	 15
Çay›rl› 	 -18
Çekerek 	 -15
Çelikhan 	 -9
Çemiskezek 	 -15
Çerezköy 	 -9R
Çerkefl 	 -15
Çermik 	 -9R
Çeflme 	 0R
Çiçekda¤ 	 -15
Çifteler	 -12R
Çine 	 -3R
Çivril 	 -3R
Çorlu 	 -9R
Çoruh 	 -9
ÇORUM  	 -15
Çubuk 	 -12 R
Çukurca 	 -18
Çumra 	 -12
Çüngüfl 	 -9
Ç›ld›r 	 -21
Ç›nar 	 -6R
Daday 	 -12
Darende 	 -15
Datça 	 -3R
Demirci 	 -6R
Demirköy 	 -9R
DEN‹ZL‹ 	 -6
Dereli 	 -6
Derik	 -6R	
Develi 	 -15
Devrek 	 9
Devrekani 	 -12
Dicle 	 -9
Digor 	 -27
Dikili	 -3R
Dinar 	 -9
Divri¤i	 -18
Diyadin	 -24
D‹YARBAKIR	 -9R
Do¤anhisar	 -12
Do¤anflehir	 -9
Do¤ubeyaz›t	 -27
Dörtyol	 +3 R
Dura¤an	 -9
Dursunbey	 -9 R
Düzce	 -9 R
Eceabat	 -3 R

ED‹RNE	 -9
Edremit	 -3 R
E¤ridir	 -9
Efnani	 -12
ELAZI⁄	 12
Elbistan	 -12
Eleflkirt	 -24
Elmal›	 -9
Emet	 -9 R
Emirda¤	 -12
Enez	 -9 R
Erbaa	 -12
Ercifl	 -15
Erdek	 -6 R
Erdemli	 +3
Ere¤li (Karadeniz)	 -3 R
Ere¤li (Konya)	 -15
Ergani	 -9
Ermenek	 -9
Eruh	 -6
ERZ‹NCAN	 -18
ERZURUM	 -21
Eskipazar	 -15
ESK‹fiEH‹R	 -12
Espiye	 -3
Ezine	 -3 R
Efline	 -6
Fatsa	 -3 R
Feke	 -9
Felahiye	 -15
Fethiye	 -3
F›nd›kl›	 -3
Finike	 +3
Foça	 0 R
Gazipafla	 -3 R
GAZ‹ANTEP	 -9
Gebze	 -3 R
Gediz	 -9 R
Gelendost	 -12
Gelibolu	 -3 R
Gemerek	 -15
Gemlik	 -3 R
Genç	 -15
Gercüfl	 -6
Gerede	 -15
Gerger	 -9
Germencik	 -3 R
Gerze	 -3 R
Gevafl	 -15
Geyve	 -6 R
G‹RESUN	 -3
Göksun	 -12
Gölbafl›	 -9
Gölcük	 -3 R
Göle	 -21
Gölhisar	 -9
Gölköy	 -6
Gölpazar›	 -6
Gönen	 -6 R
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Gönülcek	 -15
Gördes	 -6 R
Görele-	 3
Göynük 	 -9 R
Güdül 	 -12 R
Gülnar	 -3 
Gülflehir 	 -15
Gümüflhac›köy 	 -12
GÜMÜfiHANE 	 -12
Gündo¤mufl 	 -3 R
Güney 	 -6 
Gürp›nar 	 -18 
Gürün 	 -15
Hac›bektafl 	 -12
Had›m 	 -9
Hafik 	 -18
HAKKAR‹  	 -24
Halfeti 	 -9 R
Hamur 	 -24
Hanak 	 -21
Hani 	 -12
Hassa 	 -3 R
Havsa 	 -9
Haymana 	 -12 R
Hayrabolu 	 -9 R
Hazro 	 -12
Hekimhan 	 -15
Hendek 	 -6 R
Hilvan 	 -6 R
Hizan	 -18
Hopa 	 -3
Horasan 	 -27
Hozat 	 -18
H›n›z 	 -21
I⁄DIR 	 -18
Ilgaz 	 -15
Ilg›n 	 -15
ISPARTA 	 -9
‹dil 	 -6
‹kizdere 	 -9
‹liç 	 -18
‹mranl› 	 -18
‹mroz 	 -3 R
‹ncesu 	 -15
‹nebolu 	 -3R
‹negöl  	 -9 R
‹psala	 -9 R
‹skenderun 	 +3
‹skilip 	 -15
‹slahiye 	 -3
‹spir 	 -18
‹STANBUL 	 -3 R
‹vrindi 	 -3 R
‹ZM‹R	  0
‹ZM‹T	 -3 R
‹znik 	 -3 R
Kad›köy 	 -3 R
Kad›nhan 	 -12
Ka¤›zman 	 -24

Kadirli 	 -3 R
KAHRAMANMARAfi 	 -9
Kahta 	 9 R
Kalecik 	 -12
Kaman 	 -12
Kand›ra 	 -3 R
Kangal 	 -18
Karabük 	 -12
Karaburun 	 -3
Karacabey 	 -6 R
Karacasu 	 -3
Karahall› 	 -9 R
Karaisal› 	 -3 R
Karakoçan 	 -18
KARAMAN 	 -12
Karamürsel 	 -3 R
Karap›nar 	 -12
Karasu 	 -3 R
Karatafl 	 +3 R
Karayaz› 	 -24
Karg› 	 -12
Karl›ova	 -21
KARS 	 -27
Kartal 	 3 R
KASTAMONU 	 -12
Kavak 	 -6
KAYSER‹ 	 -15
Kafl 	 +3 R
Keban 	 -12
Keçiborlu 	 -9
Keles 	 -3 R
Kelkit 	 -15
Kemah 	 -18
Kemaliye 	 -18
Kemalpafla 	 -3
Kepsut 	 -6 R
Keskin	 -12
Keflan 	 -6 R
Keflap 	 -3
K›br›sç›k 	 -12
K›n›k 	 -3 R
K›r›khan	 0 R
KIRIKKALE 	 -12
K›rka¤aç 	 -3
KIRfiEH‹R 	 -12
K›z›lcahamam 	 -12
K›z›ltepe 	 -6
Ki¤› 	 -18
Kilis 	 -6
Kiraz 	 -3
Koçarl› 	 -3 R
KONYA 	 -12
Korkuteli 	 -9
Köyce¤iz 	 -3 R
Koyulhisar 	 -12
Kozakl› 	 -15
Kozan 	 -3 R
Kozluk 	 -12
Kula 	 -6

Kulp 	 -15
Kumluca 	 0
Kufladas› 	 0 R
Kurtalan 	 -9
Kurucaflile 	 -3 R
Kurflunlu 	 15
Kuyucuk 	 -3
Küre	 -6 R
KÜTAHYA	 12
Ladik	 -9
Lalapafla	 -9 R
Lapseki	 -3 R
Lice	 15
Lüleburgaz 	 -9 R
Maçka 	 -3
Ma¤ara	 -15
Maden	 -9
Mahmudiye	 12 R
MALATYA	 12
Malazgirt	 -21
Malkara	 -6 R
Manavgat	 -3 R
Manyas	 -6 R
MAN‹SA	 -3 R
MARDIN	 -6
Marmaris	 +3 R
Mazgit	 -18
Maz›da¤›	 -6
Mecitözü	 15
Menemen	 0 R
Mengen	 15
Meriç	 -9 R
MERS‹N 	 +0
Merzifon 	 12
Mesudiye 	 -12
Midyat	 -6
Mihall›ç›k 	 12 R
Milis 	 0 R
Mucur 	 -12
Mudanya 	 -3 R
MU⁄LA 	 -3 R
Mudurnu	 -9 
Muradiye 	 -18
Muratl›	 -6 R
M. Kemalpafla	 -6 R
Mut	 -9
Mutki 	 15
MUfi	 -18
Nall›han 	 -12
Narman 	 -24
Nazilli 	 -3
Nazimiye 	 -18
NEVfiEH‹R 	 -15
N‹⁄DE 	 -15 R
Niksar 	 -12
Nizip 	 -6 R
Nusaybin 	 -6 R
O¤uzeli	 -9
Of 	 -3

Oltu 	 -24
Olur	 -18
ORDU 	 -3 
Orhaneli 	 -6 R
Orhangazi 	 -6
Ortaköy 	 -15
Osmanc›k 	 -12
Osmaneli 	 -6 R
Osmanl› 	 -3 R
Ovac›k 	 -18
Ödemifl 	 -3
Ömerli 	 -6
Özalp 	 -15
Palu 	 -15
Pasinler 	 -24
Patnos 	 -21
Pazar 	 -3
Pazarc›k 	 -9
Pazaryeri 	 -9
Pehlivanköy	 -9 R
Perflembe	 -3 R
Pertek 	 -12
Pervari 	 -15
P›narbafl› 	 -15
Polatl›	 -12 R
Posof	 -15
Pozant› 	 -9
Pülümür 	 -16
Pütürge 	 -9
Refahiye 	 -18
Refladiye	 -12
Reyhanl› 	 -3 R
R‹ZE 	 -3
Safranbolu 	 12
Saimbeyli 	 -12
Salihli 	 -3
Samanda¤ 	 +3 R
SAMSUN 	 -3 R
Sand›kl› 	 -12
Sapanca 	 -3 R
Sultanhisar 	 -3
Suluova 	 -12
Sungurlu 	 -15
Suruç 	 -6 R
Susurluk 	 -15
Suflehri 	 -15
Sürmene 	 -3
Sütçüler 	 -9
fiabanözü 	 -15
fiankaya 	 -21
fiarkikaraa¤aç 	 -12
fiarköy 	 -3 R
fiark›flla 	 -18
fiavflat 	 -12
fiebinkarahisar 	 -12
fiefaatl› 	 -15
fiemdinli 	 -27
fiereflikoçhisar 	 12
 fiIRNAK	 -6
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EK-2. Belediyelerin ›s› bölgelerine göre da¤›l›m› (Türkiye Is›l Haritas›).

fiile 	 -3 R
fiiran 	 -15
fiirvan	  -12
fiuhut	 -12 R
Tarsus 	 0
Taflköprü 	 -12
Tafll›çay 	 -24
Taflova 	 -12
Tatvan 	 -15
Tavas 	 -3
Tavflanl› 	 -9 R
Tefenni 	 -9
TEK‹RDA⁄ 	 -6 R
Tekmen 	 -21
Tercan 	 -21
Terme 	 -3 R
Tire 	 -3 R
Tirebolu 	 -3
TOKAT 	 -15

Tomarza 	 -15
Tonya 	 -3
Torbal› 	 0 R
Tortum 	 -21
Torul 	 -9
Tosya 	 -15
Tozanl› 	 -12
TRABZON 	 -3
TUNCEL‹ 	 -18
Turgutlu 	 -3
Turhal 	 -12
Türkeli 	 -3 R
Tutak 	 -22
Tuzluca 	 -18
Ula 	 -3 R
Ulubey 	 -9
Uluborlu 	 -9
Uludere 	 -12
Uluk›flla 	 -15

Ulus 	 -6 R
URFA 	 -6 R
Uzunköprü 	 -9 R
UfiAK 	 -9 R
Ünye 	 -3 R
Ürgüp 	 -15
Urla 	 0
Üsküdar 	 -3 R
Vakf›kebir 	 -3
VAN 	 -15
Varto 	 -21
Vezirköprü 	 -9
Viranflehir 	 -6 R
Vize 	 -6 R
Yahyal› 	 -15
YALOVA 	 -3 R
Yalvaç 	 -12
Yaprakl› 	 -15
Yata¤an 	 -3 R

Yavuzeli 	 -9
Yaylada¤› 	 0 R
Yenice 	 -3 R
Yeniflehir 	 -6 R
Yeflilhisar 	 -15
Yeflilova 	 -9
Yeflilyurt 	 -12
Yerköy 	 -15
YOZGAT 	 -15
Yüksekova 	 -27
Yunak 	 -12
Yusufeli 	 -12
Y›¤›l›ca 	 -12
Y›ld›zeli 	 -18
Zara 	 -18 
Zile	 -15
ZONGULDAK 	 -3 R
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