
Uygulama Teknikleri

fiekil-1

Su yal›t›m› uygulanacak olan yüzeyler düzgün, pürüzsüz, terci-

hen ahflap mala perdahl› olmal›, ya¤, mazot vb. su yal›t›m›na

zarar verebilecek kirlerden veya birikintilerden temizlenmifl ol-

mal›d›r. 

fiekil-2

Betonarme yüzeyler, TS 103 veya TS 113’e uygun, so¤uk uy-

gulamal› bitüm ile astarlan›p gerekli kuruma süreleri beklendik-

ten sonra, su yal›t›m örtüleri gereken yap›flt›rma yöntemine

göre uygulanmal›d›r.

Bitümlü membranlarla yap›lan su yal›t›m›, yap› elemanlar›n›n

suya maruz kalan ve suyun geldi¤i taraftaki yüzeylerine uygu-

lanan “Yüzeysel Su Yal›t›m›” yöntemine göre yap›lmaktad›r.

Yap›lar›n temellerinden çat›lar›na birçok detay›nda uygulanabi-

len bitümlü membranlarla yap›lan su yal›t›m›, gerek geliflmifl ül-

kelerde, gerekse ülkemizde su yal›t›m›nda en fazla kullan›lan

malzemelerdir.

Polimer bitümlü membranlar “Elastomerik” ve “Plastomerik”

olmak üzere ikiye ayr›l›rlar. Elastomerik bitümlü membranlar

yüksek elastikiyetleri, plastomerik bitümlü membranlar ise

yüksek s›cakl›k dayan›mlar› ile birbirlerinden ayr›l›rlar. Elasto-

merik bitümlü membranlar flalümo veya s›cak asfalt ile uygu-

lanabilirler. Plastomerik bitümlü membranlar ise flalümo alevi

ile ›s›t›larak uygulanmaktad›rlar. Her iki tip membran da yap›-

lar›n hemen hemen tüm su yal›t›m detaylar›nda güvenle kulla-

n›labilmektedir.

STANDARTLAR
Polimer bitümlü su yal›t›m membranlar› ile ilgili ürün standar-

d›, Nisan 1995’ te yay›nlanan TS 11758’ dir. TS 11758 stan-

dard› fiubat 2003’ te flartlar› daha da a¤›rlaflt›r›larak revizyona

tabi tutulmufl ve TS 11758-1 numaras› ile yeniden yay›nlan-

m›flt›r. Bu arada, çal›flmalar› uzun bir süredir devam etmekte

olan bitümlü membranlarla su yal›t›m› uygulama standard›,

2003 y›l›n›n son günlerinde TSE’ nin ilgili komitelerince uygun

bulunarak kabul edilmifl ve TS 11758-2 numaras› ile yay›nlan-

ma aflamas›na gelmifltir. 

Polimer Bitümlü Membranlarla Su Yal›t›m› ‹çin 
Genel Haz›rl›k Kurallar› 

Tüm düfley ve yatay elemanlar›n birleflim arakesitleri ve düfley

elemanlar›n yön de¤ifltirdi¤i ara kesitlerinde örtülerin daha yu-

muflak dönüfl yapmalar›n›n sa¤lanmas› için 45° e¤imli 8 cm x

8 cm genifllikte pahlar yap›lmal›d›r. 

M. Kemal GEL / Teknik Müdür
BTM A.fi.

Polimer Bitümlü Membranlarla
Temel ve Teras Su Yal›t›m
Uygulamalar›



fiekil-3
Serme kurallar›
Örtünün enine bindirmeleri en az 10 cm, boyuna bindirmeler

ise, en az 15 cm olmal›d›r. Ek yerindeki mineral kapl› yüzey fla-

lümo alevi ile ›s›t›l›p, mineral üstüne mala sürülerek mineralle-

rin bitüm içerisine gömülmesi sa¤land›ktan sonra ek yeri yap›fl-

t›rmas› yap›lmal›d›r. 

Tüm örtü katmanlar› ayn› yönde aç›lmal›d›r. Birinci kat örtüle-

rin enlemesine olan ek yerleri,  flafl›rtmal› olarak yap›lmal›d›r.

Üste gelecek olan ikinci kat örtülerde ise, birinci kat örtünün

boyuna ve enine ek yerleri ortalanmal›d›r. (fiekil-4)

Çat›larda örtüler, e¤imin en düflük oldu¤u noktalardan (su inifl

noktalar›, dere a¤›zlar›ndan) e¤ime dik olarak serilmelidirler. 

fie-
kil-4
Y a -

p›flt›rma kurallar›

fierit halinde veya bölgesel yap›flt›rmada, yap›flt›r›lan yüzeyler

aras›ndaki mesafeler yaklafl›k olarak 5 cm - 10 cm aras›nda ol-

mal›d›r. fierit halinde yap›flt›rma yap›lan örtülerin, di¤er örtüler

ile enine ve boyuna istikametlerdeki ek yerlerinde tam yap›fl-

t›rma yap›lmal›d›r. Detaylarda aksi belirtilmedikçe, bu uygula-

ma beton çat› yüzeylerdeki ilk kat (buhar kesici) örtüler ile, ›s›

yal›t›m katmanlar› üstündeki ilk kat örtülere (buhar dengeleyi-

ci) uygulan›r. 

Çat› ve temel uygulamalar›nda üste gelen ikinci kat örtü tam

yap›flt›rma yöntemi ile ve birinci kat örtülerin ek yerlerini or-

talayacak flekilde yap›flt›r›lmal›d›r.

fiekil-5

TEMELLERDE SU YALITIMI
Yap›lar›n temel sistemleri genel olarak münferit, mütemadi,

kaz›kl› veya kaz›ks›z radye jeneral fleklinde projelendirilmekte-

dir. Hangi sistem seçilirse seçilsin yap›lar›n temellerinin, üstün-

deki binay› ömrü boyunca tafl›yacak sa¤laml›kta olmas› gerek-

lidir. Ancak, sadece temelin yeterli sa¤laml›kta yap›lm›fl olmas›

tek bafl›na uzun ömür için yeterli de¤ildir. Yap›lan temellerin

mutlaka suya ve suyun korozif etkilerine karfl› yal›t›lm›fl olmas›

da gereklidir. Temellerde su yal›t›m› zemin rutubetine karfl›,

bas›nçs›z suya karfl› ve bas›nçl› suya karfl› su yal›t›m› olarak üçe
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ayr›lmaktad›r.

Mimari projenin tasar›m› esnas›nda, zemin etütleri yap›l›rken,

zemin suyunun tetkikinin de yap›lmas›, gerek proje müellifine

gerekse yal›t›mc›ya yön verecektir. Bu nedenle zemin su du-

rumu belirlendi¤inde, temel sisteminin statik gereklilik d›fl›nda

bu suya karfl› al›nacak önlemler do¤rultusunda yeniden seçil-

mesi gerekecektir. Örnek vermek gerekirse, bas›nçl› yer alt›

suyunun olmas› durumunda bohçalama yal›t›m›n›n sa¤l›kl› bir

flekilde yap›labilmesi için mütemadi temel sisteminin radye je-

neral temel sistemine çevrilmesi söz konusu olabilecektir.

Zemindeki Su Durumunun Tespiti:
Zemindeki su durumunun tespiti için zemin suyu seviyesinin

en yüksek oldu¤u dönem gözlenmelidir. Su seviyesi kadar su-

yun debisi de önem kazanmaktad›r ve yeralt› su rejiminin de-

¤iflkenlik gösterece¤i unutulmamal›d›r.

Zemindeki Su Durumunun De¤erlendirilmesi:
Sondaj ve gözlemler sonucu zemindeki su durumu, afla¤›da

belirtilen üç kategoriye ayr›larak yal›t›m projesi haz›rlan›r.

-Zemin Rutubetine Karfl› Yal›t›m

-Bas›nçs›z Suya Karfl› Yal›t›m

-Bas›nçl› Suya Karfl› Yal›t›m

ZEM‹N RUTUBET‹NE KARfil YALITlM:
Zemin rutubeti; zeminde daima mevcut bulunan, k›lcall›k yo-

luyla yap›n›n bünyesine girip zararlara yol açan, zeminin cinsi-

ne ba¤l› olarak etki derecesi de¤ifliklik gösteren sudur. Zemin

rutubeti;

- zemin tanecikleri ile aderans temin eden ve s›zmayan su

- zemin tanecikleri aras›na köflelere as›l› kalan su

- zemin taneciklerini ince bir film fleklinde saran su

- yer alt› suyu veya birikinti sular›ndan k›lcal olarak emilen su

fleklindedir.

Toprakla temas eden statik perdelere bir kat cam tülü tafl›y›-

c›l› 3mm polimer bitümlü örtü ile yap›lacak yal›t›m yeterlidir.

Temel kotu alt›nda, bina çevresinde ve gerekli ise sömeller

aras›nda yap›lacak drenaj yal›t›m› tamamlar.

BASINÇSIZ SUYA KARfiI YALITIM:
Damlayabilir, akabilir durumdaki suya genel olarak bas›nçs›z su

ad› verilir. Bu su, s›zma su, kullanma suyu olabilir, yap› ve yal›-

t›m üzerine ya hiç, ya da geçici olarak bir hidrostatik bas›nç ya-

par.

Bas›nçs›z suya karfl›, temel derinli¤ine ba¤l› olarak önerilecek

alternatifli detaylar flöyledir Yatayda (Tabanda):

Bir kat polyester keçe tafl›y›c›l› 3mm kal›nl›kta polimer bitüm-

lü örtü veya, bir kat polyester keçe tafl›y›c›l› 3mm. örtü ile bir

kat cam tülü tafl›y›c›l› 3mm kal›nl›kta polimer bitümlü örtüler

(TS 11758-1) ile birlikte uygulan›r.

Düfleyde (Perdede):

Bir kat cam tülü tafl›y›c›l› 3mm polimer bitümlü örtü veya,

Cam tülü tafl›y›c›l› 3mm kal›nl›kta polimer bitümlü örtü iki kat

olarak uygulan›r.

BASINÇLI SUYA KARfiI YALITIM:
Yap›ya ve yal›t›ma sürekli ve belli bir hidrostatik bas›nç yapan

sular› kapsar. Bas›nçl› suya karfl› yal›t›m detayland›r›lmas›, su ba-

s›nc› ve yap›n›n yal›t›m üzerine yapaca¤› s›k›flma bas›nc› olarak

iki faktöre göre belirlenir. Ancak her projenin özgün zemin ve

yap›sal koflullar› her defas›nda yeniden etüt edilmelidir.

Su bas›nc›yla ilgili kurallar 

Temel su yal›t›mlar›nda, yap›n›n etkilenece¤i su bas›nc›na göre

yal›t›m›n kaç kat olmas› gerekti¤i tespit edilmelidir.

Bina yükünden oluflan bas›nca ba¤l› kurallar 

Temel su yal›t›mlar›nda, yap›n›n zemine yapaca¤› bas›nca göre

yal›t›m kat adetleri tespit edilmelidir. Afla¤›daki çizelgede yer

alan kat adetlerinden büyük olan› uygulan›r. 

Örnek olarak su bas›nc› 1.5m, zemin bas›nc› 0.15 MPa olan bir

temel yal›t›m›nda uygulanacak olan detay 3mm + 3mm pol-

yester keçeli iki kat örtüdür.

Yal›t›m› delen sistemler 
Borular, kablolar  ve di¤er elemanlar, mümkünse, yal›t›m de-

linmeden uygulanmal›d›r. 

Yal›t›m›n delinmesi kaç›n›lmaz ise, geçifl noktas›ndaki yal›t›m

çelik flanfllar aras›nda s›k›flt›r›lmal›d›r. 

Su yal›t›m örtülerinin korunmas› ve ›s› yal›t›m› 
Su yal›t›m örtüleri, yatay ve düfley konumda, mutlaka uygun

malzemeler ile delinmeye karfl› korunmal›d›r. Genellikle, yatay
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konumda 150 g/m2 polyester keçe üstüne koruma betonu,

düfley konumda ise drenaj sa¤lay›c› koruyucu katmanlar, koru-

yucu duvar, koruyucu amaçl› çizelge 1’de gezilebilir çat› için

belirtilen de¤erlerde genlefltirilmifl polistiren (EPS) veya hem

koruyucu hem de ›s› yal›t›m› amac›yla çizelge 1’de belirtilen

de¤erlerde ekstrüde polistiren (XPS) ›s› yal›t›m malzemesi kul-

lan›l›r. 

TEMEL YALITIM S‹STEMLER‹
Bas›nçl› suya karfl› bohçalama temel yal›t›mlar›, içten veya d›fl-

tan yal›t›m olarak adland›r›lan iki ayr› sistemde uygulan›r. An-

cak her iki sistemde de bohçalama yal›t›m, binan›n radye jene-

ral statik betonu d›fl›nda yer al›r. Hafriyat çukurunun aç›lmas›n-

dan sonra su seviyesinin temel taban yüzey kotunun alt›na dü-

flürülmesi gerekir. Su seviyesini düflürecek pompalar›n seçimi

için suyun debisi ölçülmeli ve ona göre bir de¤erlendirme ya-

p›lmal›d›r. 

Pompalar›n elektrikli ve mazotlu olarak yedekli çal›flabilecek

flekilde bulundurulmas› yararl›d›r. Taban alan› etraf›ndaki dre-

naj›n sular› toplad›¤› pompaj çukurlar›na, inflaat alan› kendi sa-

has› içindeki sular› da toplayabilecek flekilde planlanmal›d›r.

‹nflaat seviyesi, suyun kald›rma gücünü karfl›layabilecek bas›n-

ca ulafl›ncaya kadar pompaj ile su tahliyesi durdurulmamal›d›r.

Aksi halde yap›n›n yüzdürülme riskinin bulundu¤u hat›rlanma-

l›d›r. Bas›nçl› suya karfl› bohçalama yal›t›mlar›nda genel olarak

en az iki kat polyester keçe tafl›y›c›l› polimer bitümlü su yal›-

t›m membranlar›n›n kullan›lmas› önerilmektedir. Bitümlü

membranlar ayr›ca, sülfatlar gibi zararl› kimyasallar›n bulundu-

¤u yer alt› sular›na karfl› yüksek dayan›m göstermektedirler.

‹çten Yal›t›m Uygulamas› (fiekil-6):
Bitiflik nizam yap›larda veya temel perdeleri d›fl›nda insan ça-

l›flmas›na yeterli flev aç›kl›¤›n›n bulunmad›¤› hallerde tercih edi-

lir. Bu sistemde ana prensip, bir d›fl çanak iç yüzüne yatayda

ve düfleyde bir defada yal›t›m yap›lmas› ve binan›n bu havuz

içine oturmas› fleklindedir. 

D›fl çana¤›n muhtemel tasmanlara (farkl› oturmalara) uyum

sa¤layabilmesi için betonarme haz›rlanmas› tavsiye edilir. D›fl

çanak içine yatay ve düfleydeki yal›t›m tamamland›ktan sonra,

her iki düzlemdeki yal›t›m katmanlar› koruma alt›na al›n›r. Son

olarak, binan›n tafl›y›c› sistemi ( radye temel ve perde duvar-

lar› ile iç çanak) yap›larak bitirilir. 

D›fltan Yal›t›m Uygulamas› (fiekil-7):
Ayr›k nizam yap›larda veya temel perde duvarlar› d›fl›nda in-

san çal›flmas›na yeterli flev aç›kl›¤›n›n bulunmas› halinde tercih

edilir. Bu sistemde ana prensip, radye jeneral temelin oturaca-

¤› beton taban üstü yal›t›m›n›n yatayda birinci aflama olarak ya-

p›lmas›ndan sonra, kaba inflaat›n belli bir seviyeye gelmesi ile

taban yal›t›m filizlerinden hareketle ikinci aflama olarak perde

duvar yal›t›m›n›n yap›lmas› fleklindedir. Bu sistemin uygulanma-

s›nda en önemli konu, tabandan gelen yal›t›m filizlerinin mu-

hafazas› ve süreklili¤idir. Bu amaçla taban betonu, temel per-

de s›n›r›n›n en az 60 cm taflacak flekilde ve içe do¤ru flevli ha-

z›rlan›r ve daha sonra ulaflabilmek amac› ile perde s›n›r›n› aflan

taban yal›t›m filizleri düflük dozlu beton ile korumaya al›n›r.

Perdedeki yal›t›m bitirildikten sonra ise toprak dolgu öncesi

yal›t›m›n bir duvar ile korunmas› gereklidir. Kullan›lan bir bod-

rum yap›lacak ise, koruma duvar› olarak ekstrüde polistiren

sert köpük ›s› yal›t›m levhalar› hem koruyucu duvar, hem de

fiekil-6
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talar›nda de¤il, mesnetlerin bulundu¤u tarafa yerlefltirilmelidir.

Benzer flekilde, öngerilmeli olmayan elemanlarla çat› teflkil

edildi¤inde, azami sehim afla¤› do¤ru olaca¤›ndan su giderleri

ak›fl› kolaylaflt›rmak için mesnetler aras› aç›kl›¤›n orta noktas›-

na yerlefltirilmelidir.

Teras çat›larda su ve ›s› yal›t›m› uygun sistem ve malzemeler-

le yap›ld›¤› sürece uzun seneler boyunca sorunsuz bir flekilde

çözülebilmektedir. Teras çat›lar›n su yal›t›m›nda bafll›ca kullan›-

lan malzemeler olan polimer bitümlü su yal›t›m membranlar›,

ülkemizde TS 11758-1 Standard›na göre üretilmektedir. 

Teras çat›larda yap›lacak ›s› yal›t›m› için ekstrüde polistiren,

genlefltirilmifl polistiren, mineral yünler ve poliüretan gibi çe-

flitli malzemeler kullan›labilmektedir. Afla¤›daki tabloda, teras

çat›lar›n ›s› yal›t›m›nda kullan›lacak ›s› yal›t›m malzemelerinden

istenen özellikler verilmektedir: Bu malzemelerden ekstrüde

polistiren ile ›s› yal›t›m› yap›lmas› durumlarda, malzemenin

bünyesine su almama özelli¤i sayesinde, su yal›t›m katman›n›n

üstüne döflenmesi mümkün olmaktad›r. Is› yal›t›m levhalar›n›n

su yal›t›m›n›n üstünde yer ald›¤› detaylar ters çat› ad› ile an›l-

maktad›r. 

Di¤er ›s› yal›t›m malzemeleriyle oluflturulan detaylarda, ›s› yal›-

t›m›n›n su yal›t›m katman›n›n alt›nda yer alarak korunmas› ge-

reklidir.

Ters çat›larda su yal›t›m katman›, ›s› yal›t›m› ile korundu¤u için

sistem ömrü uzamaktad›r. Sistemin ömrünü uzatan etkenler:

1. Mekanik tahriplere karfl› koruma,

2. Termik tahriplere karfl› koruma,

Ayr›ca, ters çat›lar buhar kesici katman gerektirmedikleri, ge-

rek su yal›t›mdaki onar›mlarda ve gerekse ›s› yal›t›m levhalar›-

n›n de¤ifltirilmesinde büyük kolayl›klar sa¤lad›klar› için  k›sa ve

uzun vadede ekonomik olmaktad›rlar.

Çat› yal›t›m› ile ilgili kurallar (TS 11758-2)

E ¤ i m :

›s› yal›t›m görevini görürler. Toprak alt›nda kalan ›s›t›lan hacim-

lerin düfley perdelerinin ›s› yal›t›m hesaplar›, TS 825'e göre ya-

p›lmal›d›r.

TERAS ÇATILARDA SU VE ISI YALITIMI

Çat› Tipleri
Genel olarak e¤imi %5’ ten az olan çat›lar “Teras Çat›lar”, e¤i-

mi %5’ ten fazla olan çat›lar ise “E¤imli Çat›lar” olarak adlan-

d›r›l›rlar.

Çat› tipi seçiminde iklim, kullan›m ve çat› alan› iliflkisi

Yap›n›n bulundu¤u iklim kufla¤›, yap›n›n çat› alan› ve yap›n›n ni-

teli¤i gibi özellikler tasar›m aflamas›nda tasar›mc›n›n çat›n›n te-

ras m› yoksa e¤imli mi olmas› gerekti¤ine karar vermesine yar-

d›mc› olur. Tasar›mc› bu seçimi yaparken özellikle çat› alan›n›n

büyüklü¤ünü göz önüne almal› ve büyük alanl› yap›larda (otel,

ofis, apartman v.s.) ifllevsellik, yal›t›m sistem ömrü, hafiflik gibi

özelliklerinden dolay› teras çat› sistemini seçmelidir. Teras ça-

t›lar, gerekti¤inde kolayl›kla kullan›ma aç›k flekilde tasarlanabil-

mektedir. Havaland›rma, günefl enerjisi sistemleri gibi tesisat-

lar teras çat›lara çok daha kolay ve güvenli flekilde monte edil-

mektedir.

Çat› sistemi olarak teras seçildikten sonra, tasar›mc› çat› üze-

rine gelecek olan suyun tahliye edilece¤i noktalar› dikkatli bir

flekilde belirlemelidir. Su giderleri belirlenirken konstrüksiyon

faktörü de göz önüne al›nmal›d›r. Örne¤in, teras çat› öngeril-

meli elemanlar ile oluflturuluyorsa aç›kl›¤›n orta noktas›ndaki

sehim yukar› do¤ru olaca¤›ndan su giderleri aç›kl›¤›n orta nok-
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1. Teras çat›larda çat› e¤imi %2'den az olmamal›d›r. 

2. Çat› e¤iminin %5’e eflit veya daha az olmas› halinde, en az

iki katl› su yal›t›m› uygulanmal›d›r. 

3. Çat› e¤iminin %5’den büyük ve yap›n›n don bölgeleri d›fl›n-

da olmas› halinde, tek katl› 4 mm kal›nl›¤›nda polyester keçe

tafl›y›c›l› su yal›t›m› uygulanabilir . 

Tamirat kurallar›:

Mevcut bitümlü su yal›t›m katmanlar› üzerine yenileme ama-

c› ile, mevcut su yal›t›m katmanlar›na gerekli tamiratlar yap›l-

d›ktan sonra tüm çat› üzerine tek katl› en az 4 mm kal›nl›¤›n-

da polyester keçe tafl›y›c›l› su yal›t›m örtüsü uygulan›r. 

Üzerinde Gezilmeyen Teras Çat›lar:

Ters Teras Çat›lar:

Yanda fiekil-8’ de görülen üzerinde gezilmeyen ters çat› de-

tay›nda; teras çat› betonarme döflemesi üstüne yap›lan ahflap

mala perdahl› e¤im betonu üstünde iki katl› polimer bitümlü

su yal›t›m membran› uygulamas› bulunmaktad›r. Ekstrüde po-

listiren ›s› yal›t›m levhalar›, su yal›t›m katmanlar›n›n üzerine

serbestçe döflendikten sonra serilen bir ay›r›c› katman ve 16-

32 mm tane çapl› dere çak›l› yaklafl›k 5 cm kal›nl›kta düzgün

bir flekilde yay›larak yal›t›m ifllemleri tamamlanmaktad›r.

Teras çat›lar›n bahçe çat› olarak düzenlenmesi durumunda

ise ( fi e k i l - 9 ), detaya uygun bitki köklerine karfl› dayan›kl› su

yal›t›m membranlar› kullan›lmakta, ›s› yal›t›m levhalar› üste ge-

lecek flekilde döflendikten sonra, filtre katman›n› takiben bit-

ki topra¤› ve yeflillendirme ile detay tamamlanmaktad›r.

Klasik Teras Çat›lar:

Üzerinde gezilmeyen teras çat› ›s› yal›t›mlar›nda ekstrüde po-

listiren d›fl›ndaki ›s› yal›t›m levhalar›n›n kullan›lmas› durumun-

da ›s› yal›t›m›n›n hem alttan hem de üstten suya karfl› korun-

mas› gerekmektedir. 

Bunun için, ›s› yal›t›m katman›n›n alt›na önce bir buhar kesici

katman uygulan›r ve ›s› yal›t›m› döflendikten sonra üstüne iki

katl› su yal›t›m katman› kaplan›r. 

Üst yüzü arduvaz tafl› kapl› örtülerin kullan›lmamas› halinde,

su yal›t›m örtülerinin üstüne filtre katman› ve ard›ndan dere

çak›l› ile kaplama yap›lmas› gerekti¤i afla¤›daki çizimde göste-

rilmektedir. ( fi e k i l - 1 0 )

Üzerinde Gezilen Teras Çat›lar:

Ters Teras Çat›lar:

Afla¤›da görülen üzerinde gezilen ters çat› detaylar›nda ise,

teras çat› karolar› yüksekli¤i ayarlanabilir plastik karo takozla-

r› ( fi e k i l - 1 1 ) veya harç ( fi e k i l - 1 2 ) üzerine monte edilebil-

m e k t e d i r .

Klasik Teras Çat›lar:

Üzerinde gezilen teras çat› ›s› yal›t›mlar›nda ekstrüde polisti-

ren d›fl›ndaki ›s› yal›t›m levhalar› kullan›ld›¤›nda, ›s› yal›t›m›n›n

hem alttan, hem de üstten suya karfl› korunmas› gerekmek-

tedir. 

Bunun için, ›s› yal›t›m katman›n›n alt›na önce bir buhar kesici

katman uygulan›r ve ›s› yal›t›m› döflendikten sonra üstüne iki

katl› su yal›t›m katman› kaplan›r. fi e k i l - 1 3’ te e¤im betonu ›s›

yal›t›m›n›n alt›nda, fi e k i l - 1 4’te ise e¤im betonu ›s› yal›t›m›n›n

üstünde yer almaktad›r. Bu uygulamalar, s›ras› ile, “Klasik Çö-

züm” ve “Spesifik Çözüm” olarak adland›r›l›rlar.

Çizelge 1- Is› yal›t›m katman›

Is› yal›t›m malzemesi Birim hacim Bas›nç dayan›m› Kullan›m detay›

kütlesi kPa (en fazla %10 Geleneksel Ters teras

Kg/m3 deformasyonda) teras çat›lar çat›lar

Mineral ve bitkisel lifli yal›t›m 

mamulü (TS 901) ≥ 150 ≥ 50 X

Ekstrude polistiren köpük (XPS) 

(TS 11989) ≥ 30 ≥ 200 X

Genlefltirilmifl polistiren köpük 

(EPS) (TS 7316 EN 13163) ≥ 20

(Gezilmeyen çat›lar) ≥ 80 X

≥ 30

(Gezilebilir çat›lar) ≥ 100 X



HAF‹F METAL ÇATILAR 

Hafif metal çat›lar, büyük aç›kl›kl› yap›larda çat› kaplama siste-

mi olarak kullan›labilecek en uygun malzemedir. Masif beto-

narme plaklar›yla karfl›laflt›r›ld›klar›nda gerek kolon, ve gerek-

se çat› makaslar›na getirdikleri yük çok daha az olmaktad›r.

Dolay›s›yla kolon ve makas kesitleri seçilirken daha ekonomik

kesitler hesaplanmaktad›r. Tüm bunlar maliyeti azaltan etken-

ler olup çat› sistemi ömründe bir azalmaya meydan vermek-

sizin daha ucuza yap›labilmektedir.

Metal çat›lar›n su ve ›s› geçirimsizli¤inin sa¤lanmas› için uygu-

lanacak sistem, mineral lifli ›s› yal›t›m levhalar› ( fi e k i l - 1 5 ) v e-

ya içi ›s› yal›t›ml› kompoze elemanlar›n (fi e k i l - 1 6 ) ü s t ü n e

elastomerik bitümlü, polyester keçe tafl›y›c›l› su yal›t›m

membranlar›n›n yap›flt›r›lmas›yla çözülebilmektedir

Parapetler ve Baca Dipleri
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Parapet ve baca dibi gibi dikey yüzeylerde yal›t›m örtüleri en

az 30 cm yukar›ya do¤ru yükseltilmelidir. Yüksek olmayan pa-

rapetlerde ( fi e k i l - 1 7 ) yal›t›m harpuflta üstüne kadar ç›kart›l›p

dönülmeli, yüksek parapetlerde ise (fiekil-18) en az 30 cm

yükseltildikten sonra bask› profili ile sabitlenmelidir. Bask›

profili olarak, yaklafl›k 5 cm geniflli¤inde, en az 3 mm kal›nl›-

¤›nda alüminyumdan imal edilmifl düz lâmalar kullan›lmal› ve

25 cm – 30 cm'de bir vida ve dübel ile tespit edilmelidirler.

Bask› profilinin üst a¤›z k›sm›nda polisülfür esasl› veya do¤al

silikon esasl› mastikler kullan›lmal›d›r.

Su iniflleri ve süzgeçler:

Su iniflleri yatay olarak parapetlerden ( fi e k i l - 1 9 ) bina d›fl›na

al›nd›¤› gibi, dik inifllerde ( fi e k i l - 2 0 ) düfley engellerden (para-

pet ve baca duvarlar› gibi) en az 50 cm uzakta yap›lmal›d›r.

Kullan›lacak olan süzgeçler ve borular›n çaplar› Ø 100 mm'-

den az olmamal›d›r. Pratik olarak, çat› e¤imine göre her 100

m2 çat› alan› için en az 1 adet Ø 100 mm'lik inifl kullan›lmal›

veya 1m2 çat› alan› için 1cm2 su inifl borusu çap› hesaplanma-

l›d›r. Uygulaman›n yap›ld›¤› bölgenin y›ll›k ya¤›fl miktar›na gö-

re süzgeç miktarlar› art›r›lmal›d›r.
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TS 11758-2 polimer bitümlü su yal›t›m membranlar›n›n uygu-

lama standard›n›n yürürlü¤e girecek oLmas› sayesinde, ülke-

mizde ilk kez bir su yal›t›m malzemesinin hem ürün, hem de

uygulama standard› olacakt›r. Ülkemiz menfaatleri için son

derece yararl› olan bu çal›flmalar sonucunda, standarda göre

üretilen polimer bitümlü membranlar, standarda uygun ola-

rak uygulanma özelli¤ine sahip olacakt›r. Çimento esasl› sür-

me, kristalize ve bentonit esasl› su yal›t›m malzemelerinin sa-

dece ülkemizde de¤il, geliflmifl ülkelerde de ürün standart-

lar›n›n dahi olmad›¤› (bkz. NRCA Roofing and Waterp-

roofing Manual) düflünülürse, bitümlü membranlar›n su

yal›t›m› konusunda ne kadar ileride oldu¤u kolayca anlafl›l-

m a k t a d › r .

Kaynaklar:
BTM A.fi. Teknik Yay›nlar›, Yay›nlanma aflamas›ndaki TS 11758-2 “POL‹MER

B‹TÜMLÜ ÖRTÜLER – SU YALITIMI ‹Ç‹N – ER‹TME KAYNA⁄IYLA B‹RLEfi-
T‹R‹LEREK KULLANILAN – BÖLÜM 2: UYGULAMA KURALLARI”

TS 3128 - TS 3647 - TS 3440
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