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AÇIKLAMALAR 
ALAN İnşaat Teknolojisi/Teknolojileri  

DAL/MESLEK Yapı Yalıtımı / Yapı Yalıtımı 

MODÜLÜN ADI Çatılarda Isı Yalıtımı  

MODÜLÜN TANIMI 

Çatılarda ısı yalıtım malzemelerinin tanıtılarak uygun 

ortamın hazırlanmasına, malzeme seçilmesine, 

ölçülendirilmesine ve uygulanmasına yönelik bilgi ve 

becerilerin verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL “Döşeme ve Duvarlarda Isı Yalıtımı” modülünü başarmış 

olmak. 

YETERLİK Çatılarda ısı yalıtımı yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında çatılarda ısı yalıtımını 

kuralına uygun olarak yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Eğimli çatılarda ısı yalıtımını kuralına uygun 

yapabileceksiniz. 

2. Teras çatılarda ısı yalıtımını kuralına uygun 

yapabileceksiniz. 

3. Sanayi çatılarda ısı yalıtımını kuralına uygun 

yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye, sınıf ve ısı yalıtımı yapılacak uygulama 

yüzeyleri 

Donanım: Isı yalıtım malzemeleri, yalıtım yapıştırıcıları, 

maket bıçağı, makas, yalıtım fırçası 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir.  

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Evlerde ısı yalıtımı genellikle mantolama ve çatı yalıtım sistemleri başta olmak üzere 

çeşitli ısı yalıtım teknikleri sayesinde yapılır. Evlerde ısı yalıtımı yaptırmak son zamanlarda 

yaygınlaşan ev sahipleri ve oturanlar için büyük rahatlık sağlayan bir sistemdir. Avrupa’da 

daha önce ortaya çıkan ev ısı yalıtım sistemleri ülkemizde son zamanlarda ortaya çıkmıştır. 

Buna rağmen hızla yayılmakta ve ilgi günden güne artmaktadır. Bunun sebebi ısı yalıtımı 

yapılmış bir daire ile aynı koşullarda olan yalıtım yapılmayan dairleler arasında yüzde 50'ye 

varan oranlarla ısı ve ısınma farkı olmasıdır. 

 

Bu modülde sizlere çatılarda ısı yalıtımının nasıl ve hangi malzemelerle yapılacağı 

anlatılacaktır. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ -1 
 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında, eğimli 

çatılarda ısı yalıtımını kurallarına uygun yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Binalarda, yalıtım yapmanın avantajlarının neler olduğunu araştırıp sınıf 

içerisinde arkadaş ve öğretmeninizle değerlendiriniz.  

 Yalıtım malzemeleri hakkında katalog ve broşür getirerek sınıf  içerisinde 

arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 İnternetten eğimli çatılarda ısı yalıtımı ile ilgili bilgi toplayınız. 

 

1. EĞİMLİ ÇATILARDA ISI YALITIMI 
 

1.1. Çatılarda Isı Yalıtımı 
 

Isı yalıtımı yapılmamış bir binada, ısı kayıplarının %20 - %25’i izole edilmemiş 

(yalıtılmamış) çatılarda oluşmaktadır. Çatıların yalıtılmaması insan sağlığını ve yaşam 

standartlarını olumsuz etkilediği gibi hem aile hem de ülke ekonomisine büyük zararlar 

vermektedir. 

 
1.1.1. Tanımı ve Önemi 

 

Yapıyı çatıdan gelecek soğuk ve sıcak hava etkilerinden korumak, insanların daha 

sağlıklı ve konforlu yaşaması adına çeşitli ısı yalıtım malzemeleri ile yapılan yalıtım işlerine 

çatılarda ısı yalıtımı denmektedir. 

 

Soğuk iklim bölgelerinde özellikle apartmanların en üst katlarında oturanlar genellikle 

iyi ısınamadıklarından şikayet ederken; radyatör dilimlerinin artırılması, kazan suyu 

sıcaklığının yükseltilmesi önerilen çözümler içinde olmakta, bu sefer de alt katlarda 

oturanlar sıcaktan şikayetçi olup, pencerelerini açmaktadırlar. Sıcak iklim bölgelerinde 

apartmanların en üst katlarında oturanlar ise ısınamamanın aksine; yaz aylarında evlerinde 

oturamayacak derecede aşırı yüksek sıcaklıktan şikayetçi olmakta, konfor arayışlarını 

soğutma gücü yetsin veya yetmesin her odaya koyulan klimalarla ve dolayısıyla gelen 

yüksek elektrik faturalarıyla sürdürmektedirler. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Çatılarda ısı yalıtımının faydalarını kısaca şöyle sıralayabiliriz; 

 

 Kış aylarında ısı kayıplarını ve yaz aylarında ısı kazançlarını önleyerek, ısıtma 

ve soğutma enerjisi ihtiyacının, dolayısıyla yakıt tüketimi ve enerji giderlerinin 

azaltılması, 

 İç ortam ve iç yüzey sıcaklıklarının dengeli olmasını sağlayarak; terleme, 

küflenme gibi istenmeyen zararların önlenmesi ve iç ortam konforunun 

sağlanması, 

 İstenmeyen dış ortam gürültüsünün yaşanılan iç ortamlarda rahatsızlık 

vermesinin önlenmesi, 

 Yapı elemanı detaylarında kullanılan malzeme seçimi ile yaşadığımız 

mekanlarda yangın güvenliğinin sağlanması 

 

Üst katlarda oturup, merkezi ısıtma yerine kombi ile münferit ısıtma yapanlar için ise, 

ısı kaybeden iki yüzeyinden biri olan tavanlarının yalıtılması daha da önem kazanmaktadır. 

 

Örneğin 3,73 W/m²K toplam ısı geçiş katsayısına sahip çatı betonarme döşemesinin 

0,040 W/m²K ısı iletkenlik grubundaki camyünü şilte ile 12 cm kalınlıkta yalıtılması, çatı 

betonarme döşemesinin toplam ısı geçiş katsayısını 0,31 W/m²K’ye düşürmektedir. 

 

Bir diğer deyişle yalıtımsız bu yapı elemanının neden olduğu 100 birimlik ısı kayıp 

veya kazancı, uygulanan yalıtım ile 8 birime düşmekte, 92 birim tasarruf sağlanabilmektedir. 

Tablo 1’de de görüldüğü üzere yalıtım yapılırken yalıtım malzemesinin seçimi, ısı yalıtımı 

yanında ses yalıtımı ve yangın güvenliğini de beraberinde getirecektir. 

 

 

Tablo 1.1: Yalıtım malzemeleri özellikleri 
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1.1.2. Uygulandığı Yerler 
 

Çatılarda ıs yalıtımı; 

 

 Konutlar, okul, hastane, yurt, otel, iş yeri gibi, çatılardan gelen zararlı 

etkilerinden korunması gereken alanların korunmasında, 

 Endüstriyel alanlarda özellikle soğuk hava depolarında, aşırı sıcak ve soğuktan 

etkilenen endüstriyel ürünlerin korunması gereken yapılarda, 

 Çatılarda ısı yalıtımının yanı sıra ses yalıtımına da ihtiyaç duyulan bina ve 

mekânlarda uygulanmaktadır. 

 

1.2. Çatılarda Kullanılan Isı Yalıtım Malzemeleri 
 

Günümüzde çatı yalıtım malzemeleri çok fazla çeşitlilik arz etmektedir. Mümkün 

olduğunca insan sağlığına zararsız olanların tercih edilmesi istenir. Aşağıda daha detaylı 

olarak konuya değinilmiştir. 

 

1.2.1. Tanımı 
 

Konutlar, okul, hastane, yurt, otel, iş yeri gibi, aşırı sıcaklık ve soğuğun zararlı 

etkilerinden korunması gereken bina ve mekanlarda çatılardan gelecek ısı kazanç ve 

kayıplarına karşı önlem amacıyla uygulanan yalıtım malzemelerine çatılarda ısı yalıtım 

malzemesi denir. 

 

1.2.2. Çeşitleri 
 

Çatılarda ısı yalıtımı, yalıtım malzemesinin mertek altına, arasına veya üstüne 

uygulanmasına göre farklı yalıtım malzemeleri kullanılabilir. 

 

1.2.2.1. Mertek Altına Uygulanan Isı Yalıtım Levhaları 
 

 Mineral yünler (cam yünü) 

 

Ergitilmiş camdan elde edilen ısı ve ses izolasyonunda kullanılan bükülebilir, ateşe 

dayanıklı cam lifleridir. 

 

Resim 1.1: Mineral yünler (cam yünü, taş yünü) 
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 EPS kompozit ısı yalıtım levhaları 

 

TS 825’e uygun kalınlıkta ve TS 7316 EN 13163 standardına göre TSE belgeli, 

yanıcılık sınıfı B1 olan, en az 25 kg/m³ yoğunlukta, %10 deformasyonda basma mukavemeti 

en az 150 kPa bir yüzü alçı karton levha kaplamalı genleştirilmiş (ekspande) polistiren köpük 

levhalardır. Eğer yalıtım uygulamasında bu malzeme kullanılacaksa yoğuşma araştırmaları 

yapılarak buhar kesici kullanımına karar verilmelidir. 

  

Resim 1.1: EPS ve sandviç ısı yalıtım levhaları 

 XPS kompozit ısı yalıtım levhaları 

 

TS 825’e uygun kalınlıkta ve TS 11989 EN 13164 standardına göre TSE belgeli, 

yanıcılık sınıfı B1 olan, %10 deformasyonda basma mukavemeti en az 100 kPa (C1 sınıfı) 

bir yüzü alçı karton levha kaplamalı ekstrüde polistiren köpük levhalardır. Yoğuşma 

araştırması sonucu buhar kesici gerekli ise detayda uygulanmalıdır. 

 

Resim 1.2: XPS ısı yalıtım levhaları 

 Taş yünü kompozit ısı yalıtım levhaları 
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TS 825’e uygun kalınlıkta ve TS 901-1 EN 13162 standardına göre TSE belgeli, 

yanıcılık sınıfı A olan, en az 110 kg/m³ veya daha fazla yoğunlukta taş yünü levhalardır. 

Sıcak tarafta (iç yüzeyinde) buhar kesici ile birlikte kullanılmalıdır. 

 

Resim 1.3: Taş yünü 

1.2.2.2. Mertek Arasına Uygulanan Isı Yalıtım Levhaları  
 

 Taş yünü ısı yalıtım levhaları 

 

TS 825’e uygun kalınlıkta ve TS 901-1 EN 13162 standardına göre TSE belgeli, 

yanıcılık sınıfı A olan, en az 50 kg/m³ yoğunlukta tas yünü levhalardır. Sıcak tarafta (iç 

yüzeyinde) buhar kesici ile birlikte kullanılmalıdır. 

 

 Camyünü ısı yalıtım malzemeleri 

 

TS 825’e uygun kalınlıkta ve TS 901-1 EN 13162 standardına göre TSE belgeli, 

yanıcılık sınıfı A olan, en az 22 kg/m³ yoğunlukta camyünü levhalar veya en az 14 kg/m³ 

yoğunlukta şiltelerdir. Sıcak tarafta (iç yüzeyinde) buhar kesici ile birlikte kullanılmalıdır. 

 

Resim 1.4: Camyünü 
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1.2.2.3. Çatı Tahtalı Konstrüksiyonlarda Isı Yalıtımı 
 

 EPS ısı yalıtım levhaları 

 

TS 825’e uygun kalınlıkta ve TS 7316 EN 13163 standardına göre TSE belgeli, 

yanıcılık sınıfı B1 olan, en az 25 kg/m³ yoğunlukta, %10 deformasyonda basma mukavemeti 

en az 150 kPa genleştirilmiş (ekspande) polistiren köpük levhalardır. 

 

 XPS ısı yalıtım levhaları 

 

TS 825’e uygun kalınlıkta ve TS 11989 EN 13164 standardına göre TSE belgeli, 

yanıcılık sınıfı B1 olan, %10 deformasyonda basma mukavemeti en az 30kg/m³ yoğunlukta 

ve 200 kPa (C2 Sınıfı) ekstrüde polistiren köpük levhalardır. 

 

 Taşyünü ısı yalıtım levhaları 

 

TS 825’e uygun kalınlıkta ve TS 901-1 EN 13162 standardına göre TSE belgeli, 

yanıcılık sınıfı A olan, en az 150 kg/m³ yoğunlukta taşyünü levhalardır. 

 

1.2.2.4. Çatı Tahtasız Konstrüksiyonlarda Isı Yalıtımı 
 

 XPS ısı yalıtım levhaları 

TS 825’e uygun kalınlıkta ve TS 11989 EN 13164 standardına göre TSE belgeli, 

yanıcılık sınıfı B1 olan, %10 deformasyonda basma mukavemeti, en az 30 kg/m³ ve mertek 

eksen aralığına bağlı olarak uygun kalınlıkta ve basma mukavemetinde (400 ve 500 kPa) 

seçilmelidir. 

 

Çatı tahtasız uygulamalarda mertek aks aralığı, 4 cm kalınlığında XPS kullanılacaksa 

40 cm, 5 cm kalınlığında kullanılacaksa 50 cm, 6 cm kalınlığında kullanılacaksa 60 cm 

olarak inşa edilmeli ve iki mertek arasında çizgi yük olarak orta eksende 150 kg yük 

taşıyabilmelidir. 

 

1.3. Eğimli Çatılarda Isı Yalıtımı Yapımı 
 

1.3.1. Tavan Arası Döşemesi Üzerine Yapılan Isı Yalıtımı 
 

Mineral yün esaslı çatı şilteleri hafif olduklarından kolaylıkla çatıya çıkarılır ve 

kesilerek uygulanabilir. Çatı şilteleri yırtılmaz ve her çatıya adapte edilebildiğinden firesiz 

olarak uygulanabilir. Mineral yün esaslı şilteler, kullanılmayan çatı aralarının ısı yalıtımında 

döşemeye serilerek uygulanır. Şiltenin üzeri herhangi bir şekilde örtülmemelidir. Isı yalıtım 

malzemesinin toz, kir vb. dış etkilerden korunmasının istenildiği durumlarda, mineral yün 

esaslı ısı yalıtım malzemesinin üstü cam tülü gibi buhar geçirgen (nefes alan) bir ürünle 

örtülebilir. 
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Resim 1.5: Mineral esaslı şiltenin çatı döşemesine serilmesi 

Alüminyum folyo kaplı şilteler, folyolu tarafı sıcak tarafta kalacak şekilde 

uygulanmalıdır. Mineral yün esaslı şilteler yük taşımayan özellikte düşük yoğunlukta bir 

malzeme olduğundan bu malzemelerin üzerine yük gelmemeli ve üzerinde yürünmemelidir. 

 

Çatı arasında yürünmesi gerektiğinde, ahşap kadronlar üzerine kalaslarla yürüme yolu 

inşa edilmelidir. Yalıtım malzemesi eğer yüke maruz kalacak ise şilte tipi ürünler yerine 

levha formunda sert ısı yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır. Uygulama yapılacak çatı 

döşemesinin üstü, toz, kir harç artıklarından temizlenerek veya döşeme betonu üzerine mala 

perdahlı ince şap uygulaması yapılarak, düzgün bir zemin temin edilir. Düzgün yüzey 

üzerine yoğuşma değerlerinin sonuçlarına göre buhar dengeleyici serilir ve kalınlığı TS 825 

“Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı” na göre belirlenmiş ısı yalıtım malzemeleri 

döşenir. Isı yalıtım malzemesinin üzerine ayırıcı tabaka yerleştirilerek, yüksek dozlu şap 

uygulaması yapılarak detay tamamlanır. Şap uygulamasının üstüne tercihe bağlı olarak 

herhangi bir kaplama yapılabilir. 

 

Şekil 1.1: Isı yalıtımlı çatı detayı 

Bu detayda havalandırma hayati öneme sahiptir. Yalıtım malzemesinden geçen su 

buharı yapılan havalandırma boşluğu ile atmosfere atılmalıdır. 

Tavan arası döşemesi üzerine yapılan ısı yalıtımında dikkat edilmesi gereken bazı 

hususları şöyle sıralaya biliriz; 
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 Isı yalıtımı çatı arasında, betonarme döşeme üzerine uygulanır. 

 Çatı ve ısı yalıtımı arasında havalandırma sağlanmalıdır. 

 Mevcut binalarda uygulanabilir. Çatı arasında mevcut ısı yalıtımı yenilenirken 

veya teras çatı üzerine bir kırma çatı ilave edilirken uygulanabilir. 

 Kış sezonunda bitümlü su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılmış çatılarda, ısı 

transferi sırasında çatı boşluğunda ısı yalıtımı üzerinde bulunan taraftaki soğuk 

yüzeylerde yoğuşma gerçekleşebilir. Saçak alnı veya altında 15°'den düşük 

eğimli çatılarda en az 25 mm., 15 °'den yüksek eğimli çatılarda ise en az 10 

mm, sürekli havalandırma boşluğu sağlanmalıdır. Bu boşluk alanlarının toplamı 

çatı düzlem alanının 1/500'ünden daha az olmamalıdır. 

 Nefes alan su yalıtım örtüsüyle (Sd< 0.02 m) yapılmış uygulamalarda, çatı 

arasının uygun şekilde havalandırılması gerekir. 

 Bu bırakılan boşluklarda, böcek kuş vb. canlıların girmesini önlemek amacıyla 

3-4 mm gözenekli sıva filesi, kafes teli vb. kullanılmalı ancak havalandırmayı 

engellememelidir. 

 Saçakların iç taraflarında, çatı örtüsü ile döşemenin birleştiği noktalarda, ısı 

yalıtım malzemesi havalandırmayı engellemeyecek şekilde yerleştirilmeli, 

saçakta bırakılan sürekli açıklık aynen kalacak şekilde ısı yalıtım malzemesi 

üzerinde boşluk bırakılmalıdır. 

 Saçak alnı veya altında bırakılan sürekli açıklık alanlarının toplamına eşit 

kalacak şekilde mahyada havalandırma boşluğu bırakılmalıdır. Çift yönlü kırma 

çatılarda, eğimin 35°'den yüksek olması veya mahya uzunluğunun 10 m'yi 

aşması durumunda, mahyadaki boşluğa 5 mm ilave edilmelidir. Tek yönlü 

kırma çatılarda da benzer önlemler alınmalıdır. 

 Döşeme ve ısı yalıtımını delip geçen tüm elektrik kabloları vb. etkenlerin 

çevreleri buhar geçirmeyecek şekilde kapatılmalıdır. Islak hacimlerden ve diğer 

hacimlerden çatı arasına çıkan tüm boru ve bacaların etrafındaki boşluklar 

sıkıca kapatılmalıdır. 

 Baca veya boru içinde herhangi bir yoğuşma oluşuyorsa, çatı içine akma veya 

damlamaya imkân bırakmayacak şekilde eğimli bir boru yardımı ile saçaktan 

dışarı atılması sağlanmalıdır. 

 Döşeme üzerine serilen ısı yalıtımı, duvar üzerine bindirilerek (saçak alnı veya 

altından çatı arasına giren havayı engellemeyecek şekilde) duvar ısı yalıtımı ile 

ilişkilendirilmelidir. Böylece ısı köprüleri yok edilmiş olacaktır. 

 Çatı arası soğuk olacağından, tesisat boruları ve su deposu vb. içinde su hareketi 

olan tüm tesisat ekipmanlarının mümkün olduğunca buraya konulmaması, 

konuluyorsa mutlaka ısı yalıtımı yapılması gerekir. Suyun borular veya su 

deposu içinde donması, boruların patlaması hem ısı yalıtımını işe yaramaz hale 

getirecek hem de tesisatın yenilenmesini gerektirecektir. Ayrıca soğuk ve sıcak 

su tesisat borularının yan yana olmamasına dikkat edilmelidir. 
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1.3.2. Ahşap Kırma Çatılarda Isı Yalıtımı 
 

Ahşap kırma çatıların yalıtımı alçı plaka, şilte ve polistiren köpük gibi malzemeler ile 

yapılmaktadır. 

 

1.3.2.1. Mertek Altına Alçı Plaka Kaplı Kompozit Isı Yalıtım Levhaları İle Isı 

Yalıtımı Yapılması 
 

Alçı plaka kaplı ısı yalıtım levhaları uygun bir testere ile kesilerek montaja hazır hale 

getirilir ve mertek altlarına oturtularak özel vidalar yardımıyla merteklere tespit edilir. Alçı 

plaka kaplı ısı yalıtım levhaları birleşim yerlerine sıva filesi yapıştırılarak yüzey üzerine alçı 

sıva uygulanır. Eğer son kat alçı sıva üzerine boya yapılacaksa, alçı sıva üzerine ince bir 

saten alçı uygulanmasının yapılması önerilir. 

 

1.3.2.2. Mertek Arasına Şilte Formunda Mineral Yünler İle Isı Yalıtımı 
 

Mertek arasında kullanılan şiltelerin bir yüzü alüminyum folyo kaplıdır ve folyo 

kenarlarında 5 cm 'lik tespit payı bulunmaktadır. Şilteler kullanılan çatı aralarında, şilte 

genişliğinde aralıklı döşenmiş mertekler arasına alüminyum folyolu yüzeyin sıcak tarafa 

bakacak şekilde yerleştirilir. Daha sonra şiltenin folyolu yüzeyinin her iki kenarında bulunan 

5 cm 'lik tespit payları merteklere çivilenir veya zımbalanır. Alçı plaka veya lambri vb. tavan 

kaplama malzemeleri ile uygulama tamamlanır. 

 

Resim 1.6: Mertek arası şilte uygulaması 

1.3.2.3. Mertek Üzerine Polistiren Köpükler İle Isı Yalıtımı Yapılması 
 

Çatı tahtasız uygulama 

 

Kullanılacak ısı yalıtım levhası ile aynı kalınlıkta bitiş çıtası, saçak boyunca mertek 

uçlarına çivi veya vida ile sabitlenir. Yalıtım levhaları, bitiş çıtasından başlayarak mahyaya 

doğru merteklerin üzerine, merteklere dik yönde yerleştirilir. Levhaların binilerinin tam 

oturması ve/veya arada boşluk kalmaması sağlandıktan sonra baskı çıtaları, ısı yalıtım 
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levhasının üzerinden merteklere çakılır. Baskı çıtaları, ısı yalıtımı katmanı üzerinde bir 

havalandırma boşluğu meydana getirirler. Sağlıklı havalandırma koşullarının sağlanması için 

baskı çıtaları en az 4 cm kalınlıkta olmalıdır.   

 

Nefes alan su yalıtım örtüleri saçak seviyesinden mahyaya doğru birbiri üzerine 

bindirilerek uygulanır. Baskı çıtalarına dik yönde kiremit tespit çıtaları, baskı çıtaları üzerine 

çivilenir. Kiremit çıtalarının üzerine kiremitler tutturularak uygulama tamamlanır. 

 

Resim 1.7: Polistiren köpük levhalar ile ısı yalıtımı 

 Çatı tahtalı uygulama 

 

Kullanılacak ısı yalıtım levhası ile aynı kalınlıkta bitiş çıtası, saçak boyunca mertek 

uçlarına çivi veya vida ile sabitlenir. Su yalıtım örtüsü, ısı yalıtım levhasının altında veya 

üstüne uygulanabilir. 

 

Su yalıtım membranlarının, ısı yalıtımının üzerinde yer alması durumunda; ısı yalıtım 

levhaları, bitiş çıtasından başlayarak mahyaya doğru çatı tahtası veya OSB üzerine, 

merteklere dik yönde yerleştirilir. Levhaların binilerinin tam oturması ve/veya arada boşluk 

kalmaması sağlandıktan sonra baskı çıtaları, ısı yalıtım levhasının üzerinden merteklere 

çakılır. Baskı çıtaları, ısı yalıtımı katmanı üzerinde bir havalandırma boşluğu meydana 

getirirler. Sağlıklı havalandırma koşullarının sağlanması için baskı çıtaları en az 4 cm 

kalınlıkta olmalıdır. 

 

Nefes alan su yalıtım örtüleri saçak seviyesinden mahyaya doğru birbiri üzerine 

bindirilerek uygulanır. Baskı çıtalarına dik yönde kiremit tespit çıtaları, baskı çıtaları üzerine 

çivilenir. Kiremit çıtalarının üzerine kiremitler tutturularak uygulama tamamlanır. 

 

Su yalıtım örtülerinin, ısı yalıtımının altında olması durumunda ise su yalıtım örtüleri 

çatı tahtası veya OSB üzerine uygulanmaktadır. Burada su yalıtım örtüleri aynı zamanda 

buhar kesici görevi görürler. Isı yalıtım levhaları bitiş çıtasından başlayarak mahyaya doğru 

su yalıtımı yapılmış çatı tahtası veya OSB üzerine, merteklere dik yönde şaşırtmalı ve 

boşluksuz olarak yerleştirilir. Isı yalıtım levhaları baskı çıtaları yardımıyla, çatı tahtası ve 

merteklere özel tespit elemanları ile tutturulur. Sağlıklı havalandırma koşullarının 

sağlanması için baskı çıtalarının kalınlığı en az 4 cm olmalıdır. Baskı çıtalarına dik yönde 
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kiremit tespit çıtaları, baskı çıtaları üzerine çivilenir. Kiremit çıtalarının üzerine kiremitler 

tutturularak uygulama tamamlanır. 

 

1.3.3. Betonarme Kırma Çatılarda Isı Yalıtımı 
 

Su yalıtım örtülerinin, ısı yalıtımının altında yer alması durumunda; beton çatı 

yüzeyinin temizlenmesi ve düzeltilmesinin ardından kuru durumda iken su yalıtım örtüleri 

serilmelidir. Isı yalıtım levhaları saçaklardan başlayarak mahyaya doğru su yalıtımı yapılmış 

beton yüzey üzerine, bitiş çıtalarına desteklenerek şaşırtmalı ve boşluksuz olarak yerleştirilir. 

Isı yalıtım levhaları baskı çıtaları yardımıyla, beton yüzeye özel tespit elemanları ile 

tutturulur. Sağlıklı havalandırma koşullarının sağlanması için baskı çıtalarının kalınlığı en az 

4 cm olmalıdır. Baskı çıtalarına dik yönde kiremit tespit çıtaları, baskı çıtaları üzerine 

çivilenir ve kiremit çıtalarının üzerine kiremitler tutturularak veya baskı çıtalarının üzerine 

OSB levhaları tespit edilerek shingle montajı ile uygulama tamamlanır. 

 

Su yalıtım membranlarının, ısı yalıtımının üzerinde yer alması durumunda; ısı yalıtım 

levhaları, bitiş çıtasından başlayarak yerleştirilir.  

 

Levhaların binilerinin tam oturması ve/veya arada boşluk kalmaması sağlandıktan 

sonra baskı çıtaları, ısı yalıtım levhasının üzerinden betonarme yüzeye çakılır. Baskı çıtaları, 

ısı yalıtımı katmanı üzerinde bir havalandırma boşluğu meydana getirirler. Sağlıklı 

havalandırma koşullarının sağlanması için baskı çıtaları en az 4 cm kalınlıkta olmalıdır. 

Kiremit altı su yalıtım örtüleri saçak seviyesinden mahyaya doğru birbiri üzerine bindirilerek 

uygulanır. Baskı çıtalarına dik yönde kiremit tespit çıtaları, baskı çıtaları üzerine çivilenir. 

Kiremit çıtalarının üzerine kiremitler tutturularak uygulama tamamlanır. 

 

Aynı detay ısı yalıtım malzemesinin üzerine nefes alan su yalıtım örtülerinin serilmesi 

ve üzerine yeterli kalınlıkta (en az 4cm) baskı çıtalarının yerleştirilmesiyle elde edilen 

havalandırma boşluğuyla uygulanabilir. 

 

Şekil 1.2: Betonarme çatı detayı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Öğretmeninizin belirleyeceği 400 x 600 cm ebatlarındaki bir döşemeye mineral yün 

esaslı yalıtım malzemesi ile ısı yalıtımı yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yalıtım yapılacak zemine göre yalıtım 

malzemesini hazırlayınız. 

 Yalıtım işinde kullanılacak malzeme, araç 

ve gereci hazırlayınız. 

 Yüzeyi yağ, toz ve harç atıklarından 

temizleyiniz. 

 Bozuk satıh varsa uygun tamir harçları ile 

tamir ediniz. 

 Mineral esaslı yalıtım malzemesini çatı 

döşemesinin durumuna göre doğru olarak 

kesiniz. 

 Yalıtım malzemesini, folyolu kısmı sıcak 

tarafa bakacak şekilde köşelerden 

başlayarak döşemeye seriniz. 

 Gerekiyorsa tesisat ile ilgili elemanların 

yalıtımını yapınız. 

 Döşediğiniz yalıtım malzemesi üzerine 

cam tülünü seriniz. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 Güvenlik önlemlerini alınız. 

 Temiz ve itinalı olunuz. 

 Disiplinli çalışınız. 

 Kesici aletlerle çalışırken dikkatli 

olunuz. 

 Ölçüleri dikkatli alınız. 

 Yalıtım malzemesini keserken en az fire 

verecek şekilde kesiniz. 

 İş bitiminde kullandığınız malzeme, araç 

ve gereçleri temizleyip kaldırınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yalıtım yapılacak zemine göre yalıtım malzemesini hazırladınız 

mı? 
  

2. Yalıtım işinde kullanılacak malzeme, araç ve gereci hazırladınız 

mı? 
  

3. Yüzeyi yağ, toz ve harç atıklarından temizlediniz mi?   
4. Bozuk satıh varsa uygun tamir harçları ile tamir ettiniz mi?   
5. Mineral esaslı yalıtım malzemesini çatı döşemesinin durumuna 

göre doğru olarak kestiniz mi? 
  

6. Yalıtım malzemesini, folyolu kısmı sıcak tarafa bakacak şekilde  

köşelerden başlayarak çatı döşemesine serdiniz mi? 
  

7. Gerekiyorsa tesisat ile ilgili elemanların yalıtımını yaptınız mı?   
8. Döşediğiniz yalıtım malzemesi üzerine cam tülünü serdiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Isı yalıtımı yapılmamış bir binada, ısı kayıplarının %20 - %25’i yalıtımı 

yapılmamış çatılarda oluşmaktadır.  

 

2. (   ) Çatılarda ısı yalıtımı, binalardaki yangın çıkma ihtimalini güçlendirir.  

 

3. (   ) Mineral yün esaslı şilteler, kullanılmayan çatı aralarının ısı yalıtımında döşemeye 

serilerek uygulanır.  

 

4. (   )Alüminyum folyo kaplı şilteler, folyolu tarafı sıcak tarafta kalacak şekilde 

uygulanmalıdır.   

 

5. (   ) Çatılarda kullanılan ısı yalıtım malzemelerini su ve nemden korumaya gerek 

yoktur.   

 

6. (   ) Su yalıtım örtüsü, ısı yalıtım levhasının altında veya üstüne uygulanabilir.  

 

7. (   )Mertek aralarına uygulanacak yalıtım malzemelerinin sabitlenmesinde saten alçı 

kullanılır.  

 

8. (   )Betonarme kırma çatılarda ısı yalıtımına gerek yoktur.  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 2 
 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında, teras 

çatılarda ısı yalıtımını kurallarına uygun yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Teras çatılarda ısı yalıtımının önemini araştırarak sınıfta arkadaşlarınız ve 

öğretmeninizle tartışınız. 

 Teras çatılarda ısı yalıtımı için üretilmiş yalıtım malzemelerinin broşürlerini 

toplayarak sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. 

 İnternetten teras çatılarda ısı yalıtımı ile ilgili bilgi toplayınız. 

 

2. TERAS ÇATILARDA ISI YALITIMI 
 

2.1. Teras Çatılar  
 

Çatı hacimlerinin işlev kazandırılarak değerlendirilmesinde, aynı zamanda döşeme 

olma özelliği nedeniyle çatı eğimi kuşkusuz önemli bir kriterdir. Çatılar, eğimi %1.5 

civarında olan teras çatılar ve %33 (özel koşullar ile %40) olabilen eğimli çatılar olarak iki 

gurupta sınıflandırılır. Eğimli çatısı olan binaların çatı altı hacimlerinin kullanımı, tasarım 

özellikleri, fiziksel konfor koşullarının sağlanması ve imar yönetmeliğinde belirtilen hususlar 

dahilinde mümkündür. Teras çatı olarak bilinen düz çatılar ise bahçe, otopark, helikopter 

pisti, rekreasyon (dinlenme ve yürüme alanı) alanları gibi işlevler için değerlendirilmektedir. 

Çevremizdeki bina yoğunluğu ve bu binaların çatılarının kullanım şekilleri düşünüldüğünde, 

değerlendirilebilecek bir potansiyelden söz edilebilir. 

 

Resim 2.1: Teras çatı 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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2.1.1. Geleneksel Teras Çatılarda Isı Yalıtımı 
 

Bu detayda su yalıtım katmanı ısı yalıtımının üzerinde yer almaktadır. Çatı sistemi, 

alttan buhar kesici ile su buharına karşı korunurken, üstte uygulanan su yalıtım örtüsü suyun 

yapı elemanlarına ulaşmasını önler. 

 

Uygulama yapılacak beton yüzeyin iyice temizlenmesinin ardından ve kuru durumda 

iken astar olarak m²'ye en az 0,400 kg. sarf edilecek biçimde TS113'e uygun soğuk 

uygulamalı asfalt emülsiyonu sürülür. Su buharının, ısı yalıtımının içerisinden geçerek su 

yalıtım örtüsü altında birikmesi ve yoğuşması sonucu, ısı yalıtımının işlevini kaybetmesini 

ve örtülerinin tahrip olmasını önlemek için; ısı yalıtımının altına (sıcak tarafa) yüksek 

performanslı buhar kesici uygulanmalıdır. Astar kuruduktan sonra buhar kesici katman (cam 

tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü olabilir) şeritler halinde ve gerekli bindirmelere dikkat 

ederek yapıştırılır. Buhar kesici uygulamalarında ek yerleri tam yapıştırılmalıdır. Buhar 

kesici katman üzerine, ısı yalıtım levhaları şaşırtmalı olarak, ek yerlerinde derz oluşmayacak 

şekilde noktasal bitümle yapıştırılır. 

 

Resim 2.2: Geleneksel teras çatı 

Isı yalıtım malzemesi, su yalıtım malzemesinin yapıştırma sıcaklığına dayanıklı ve 

rijit (yük etkisiyle şekil değiştirmeyen) ise (taşyünü) su yalıtım malzemesi doğrudan ısı 

yalıtım malzemesi üzerine uygulanabilir. Eğer ısı yalıtım malzemesi, su yalıtım 

malzemesinin yapıştırma sıcaklığına dayanıklı ve rijit değil ise yalıtım katmanı üzerine eğim 

betonu dökülmeli ve su yalıtım malzemesi eğim betonun üzerine uygulanmalıdır. Böylece ısı 

yalıtım malzemesi yapıştırma sıcaklığından korunur ve yayılı yük altında rijitliği 

bozulmadan işlevini yerine getirerek üzerinde gezilmeyen teras çatı detayı tamamlanır. 

 

Gerek çift kat uygulanan bitüm esaslı örtülerin son katı, gerekse de tek kat uygulanan 

sentetik su yalıtım örtüleri; gece/gündüz ve yaz/kış sıcaklık farkı sebebiyle oluşabilecek 

termal gerilmeleri azaltmak ve U.V (ultra viyole) etkilerinden korunmak amacıyla güneş 

ışınını yansıtıcı bir bitiş tabakası ile korunmalıdır. Bu amaçla mineral kaplı su yalıtım 

örtüleri veya çakıl tabakası bitiş tabakası olarak kullanılabilir. 
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2.1.1.1. Üzerinde Gezilmeyen Teras Çatılar 
 

Bu çatı sisteminde, genellikle taşıyıcı bir beton çatı plağı üzerine ısı ve su yalıtım 

malzemeleri getirilir. En üstte devamlı gezilmeye müsait olmayan bir çakıl tabakası bulunur. 

 

Sistem şu şeklidedir (alttan yukarı doğru): 

 

 Beton plak 

 Eğim betonu 

 En az 2 kat su yalıtımı (üst katman en az 3 mm kalınlıkta ve polyester keçe 

taşıyıcılı olmalı) 

 XPS 

 Ayırıcı keçe 

 Çakıl 

En üste gelecek çakıl tabakası beyaz renkli ve dere çakılı (sivri köseleri olmayan) 

kullanılmalıdır. 

 

Şekil 2.1: Teras çatı detayı 

2.1.1.2. Üzerinde Gezilen Teras Çatılar 
 

Bu teras çatı tipi de üzerinde gezilemeyen terasa benzer. Şu farkla ki keçenin üzerine 

çakıl yerine tekrar yüksek dozlu en az 5 cm kalınlıkta bir beton atılmalı ve isteğe göre 

kaplama malzemesi döşenmelidir. Eğer yalıtım malzemesi üzerine daha fazla yük (taşıt yükü 

v.s.) gelecekse, daha yüksek basma mukavemetine sahip olan yalıtım malzemeleri (XPS 

levhalar) tercih edilmelidir. Ayrıca istenirse XPS üzerine baskı betonu atılmadan plastik 

takozlar üzerine karo mozaik döşenerek de uygulama yapılabilir. 



 

20 

 

2.1.2. Ters Teras Çatılarda Isı Yalıtımı 
 

Ters teras çatılarda, ısı yalıtımı su yalıtım membranının üzerinde yer alır. Bu sebeple 

kullanılacak olan ısı yalıtım malzemesi dış iklim koşullarına (sıcak, soğuk, yağmur vb.) 

maruz kalır. Ters teras çatılarda, ısı yalıtım malzemesinin, temel ısıl özelliklerinin dışında bu 

detaya uygun olarak; donma çözülme dayanımı, basma dayanımı (yük altındaki çatılarda), 

uzun süreli su emme değerleri aranır. Ters teras çatılarda yoğunluğu en az 30kg/m³ olan, 

%10 deformasyonda basma mukavemeti 300kPa olan, iki yüzü zırhlı, kenarları binili ve 

difüzyonla su emmesi %3'ün altında olan ekstrüde polistiren köpük (XPS) levhalar kullanılır. 

 

Şekil 2.2: Isı yalıtımlı ters teras detayı 

Çatıda biriken yağmur suyunun drenajı için betonarme üzerine en az %2 eğim 

sağlayacak şekilde eğim betonu dökülür. Eğim betonunun üst yüzeyinin iyice 

temizlenmesinin ardından, kuru durumda iken astar olarak m²'ye en az 0,400 kg. sarf 

edilecek biçimde TS113'e uygun soğuk uygulamalı asfalt emülsiyonu sürülür. Elde edilen 

düzgün yüzey üzerine tekniğine uygun olarak su yalıtım örtüsü uygulanır. Isı yalıtım 

malzemesi, su yalıtım örtüsü üstüne yapıştırılmadan, serbest ve şaşırtmalı olarak, ek 

yerlerinde derz oluşmayacak şekilde yerleştirilir. Isı yalıtım malzemesi üzerine, üstteki 

katmanlardan gelecek olan ve istenmeyen yabancı maddelerin yalıtım levhalarının derzlerine 

girmesini engelleyen filtre katmanı serilir. Filtre katmanı olarak buhar geçişine karşı direnç 

oluşturmayan, en az 150 gr/m²'lik polyester veya polipropilen keçeler ve bu işlevler için özel 

olarak imal edilmiş mamuller (ısısal dokunmuş jeotekstiller) kullanılır. Filtre katmanının 

üzerine ağırlık oluşturarak ısı yalıtım malzemesinin uçmasını veya yüzmesini engelleyen, 

güneş ışınlarını yansıtan açık renkli Ǿ 16-32 mm arası yuvarlak, yıkanmış ve elenmiş uygun 

kalınlıkta dere çakılı serilerek üzerinde yürünmeyen ters teras çatı detayı tamamlanır. 
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Şekil 2.3: Gezilemeyen ters terasta ısı yalıtımı 

Ters teras çatılarda uygulama, çatının kullanım amacına göre farklılıklar gösterir. 

Yürünebilen çatı detaylarında çakıl tabakası üzerine ayırıcı tabaka serilmesinin ardından, 

harçla döşenen döşeme kaplaması veya çakıl tabakası serilmeden filtre katmanının serilmesi, 

üstüne plastik takozlar yerleştirilmesi ve prekast (üstün özellikli beton) beton karoların 

plastik takozlara oturtulması ile uygulama tamamlanır. 

 

Gezilen çatı detayında, ısı yalıtım levhaları üzerine Ǿ 4-7 mm büyüklüğünde çakıl 

kullanılır. Bahçe çatı uygulaması yapılacak ise, çakıl katmanı üzerine filtre tabakası 

serildikten sonra, onunda üzerine bitki toprağı yerleştirilerek uygulama tamamlanır. Bahçe 

çatılarda bitki köklerine dayanıklı özel su yalıtım örtülerinin kullanılması gerekir. 

 

Ters teras çatılarda su yalıtımı için polimer bitümlü örtüler, sentetik esaslı örtüler veya 

sürme su yalıtım malzemeleri kullanılabilir. Su yalıtım malzemesi olarak sentetik 

membranların kullanılması durumunda, su yalıtım örtüsü ile ısı yalıtım malzemesi arasında 

solvent geçişini önlemek için ayırıcı tabaka yerleştirilmelidir. Ayırıcı tabaka; keskin ve sivri 

yüzeylerin, su yalıtım örtülerinden farklı ısıl boy uzama katsayısına sahip malzemelerin su 

yalıtım katmanlarına zarar vermesini önlemek için araya konulan ve örtülere yapıştırılmayan 

koruyucu katmandır. Bu amaç için, en az 150 gr/m²'lik polyester veya polipropilen keçeler 

veya 300 µ kalınlığında polietilen folyo kullanılır. Su yalıtım membranı olarak kullanılacak 

olan polimer bitümlü örtünün TS 11758-1 standardına göre TSE belgeli olması ve 

uygulamasının TS 11758-2 standardına göre yapılması gerekir. 
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2.2. Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Gerek geleneksel teras çatılarda ve gerekse ters teras çatılarda gezilebilir ve 

gezilemeyen türde olan terasların ısı yalıtımında dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu 

hususlar ısı yalıtımının amacına uygun hizmet edebilmesi için çok önemlidir. 

 

2.2.1. Geleneksel Teras Çatı Isı Yalıtımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
 

 Yoğuşma tahkiki mutlaka yapılmalıdır. 

 Sıcak çatılarda, su yalıtım örtüleri en üstte olduğu takdirde, ısıl şokları (gece-

gündüz, yaz- kış sıcaklık farkları dolayısıyla) azaltmak amacıyla, güneş ışını 

yansıtıcı ve bir bitiş tabakası ile korunmalıdır. 

 Tek kat sentetik su yalıtım örtüleri için ek yerlerinin yapıştırılmasında üretici 

firmaların tavsiyelerine titizlikle uyulmalıdır. 

 Taşıma ve su birikmesini önleyecek yeterli sayıda gider bırakılmalıdır. Aksi 

takdirde ısıtma soğutma dönemlerinde su yalıtım örtüsü daha fazla ısıl şoka 

maruz kalacaktır. 

 Yanıcı ısı yalıtım malzemeleri kullanılan sıcak çatı uygulamalarında şalumo 

alevi kullanarak yapılan bitümlü örtü tespiti sırasında gerekli yangın güvenlik 

önlemleri alınmalıdır. 

 Bu uygulamada su buharı, ısı yalıtımı içinden geçerek, su yalıtım örtüsü altında 

yoğuşma yaparak ısı yalıtımının bozulmasına ve su yalıtım örtüsünün kısa 

zamanda tahrip olmasına neden olmaması için, ısı yalıtım tabakasının altına 

yüksek performanslı bir buhar kesici tabaka uygulanmalıdır. Mevcut binalarda 

su yalıtım örtüsü varsa bu su yalıtım tabakası buhar kesici olarak kabul edilir, 

yoksa buhar kesici kullanılmalıdır. Buhar kesici tabaka ile alt zemin yüzeyi 

birbirine tamamen yapıştırılmalı ve ek yerleri sıcak bitüm ile doldurulmalıdır. 

Buhar kesici tabaka en az 15 cm ısı yalıtım malzemesi üzerine döndürülmeli ve 

üstteki su yalıtım örtüsü ile birbirine yapıştırılmalıdır. Böylece ısı yalıtım 

tabakası alttan buhar kesici üstten su yalıtım örtüsü ile bohçalanmış olacaktır. 

 Isı yalıtım malzemesinin sürekliliğinin bozulduğu noktalarda, (duvar-çatı 

birleşim noktaları, boruların çatıyı deldiği noktalar vb.) ısı köprüleri oluşur ve 

bu noktalarda yoğuşma gerçekleşir. Çatı-duvar birleşimlerinde ısı yalıtım 

malzemesinin sürekli olması sağlanmalıdır. Betonarme sıcak teras çatılarda ısı 

yalıtımı mutlaka parapet kenarlarına döndürülmeli ve duvar ısı yalıtımı ile 

ilişkilendirilmelidir. 

 Çelik konstrüksiyon yapılarda, çatı makası vb. taşıyıcı konstrüksiyonun 

bulunduğu çatı boşluğunun yan kenarlarında çatı hizasına kadar ısı yalıtımının 

sürekliliği sağlanmalıdır. 

 Isı yalıtımını delip geçen tüm borular mutlaka yalıtılmalıdır. Buhar direnci 

yüksek yalıtım veya buhar kesici folyo ile birleştirilmiş ısı yalıtım malzemeleri 

ile su buharının borulara ve yoğuşma noktalarına ulaşması önlenmelidir. 

 Su yalıtımının altında yapılan eğim betonu suyun süzgece doğru akması ve 

tahliye borusuna verilmesi sağlanmalıdır. 
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2.2.2. Ters Teras Çatı Isı Yalıtımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
 

 Bu uygulamada bünyesinde su emmeyen kapalı gözenekli XPS (ekstrüde 

polistiren köpük) ısı yalıtım levhaları kullanılmalıdır. 

 Isı yalıtımı, su yalıtım örtüsünün üzerine yapıştırılmadan yerleştirir. UV 

ışınlarına ve rüzgâr etkisi ile uçmaya karşı, gezilmeyen çatılarda en az 5 cm 

kalınlığında Ǿ 16-32 mm çakıl tabakası serilerek bırakılır. Çakıl tabakası altına 

bir filtre tabakası (jeotekstil keçe) serilir. Bu uygulama, betonarme, metal ve 

ahşap taşıyıcı konstrüksiyon üzerine yapılabilir. Ayrıca plastik takozlar üzerine 

serbest karo uygulaması da yapılabilmektedir. 

 Yeni binalarda taşıyıcı konstrüksiyon altında (bina içi sıcak tarafta) ısı yalıtımı 

kullanılmamalıdır. Bu uygulama, mevcut konstrüksiyonun veya mevcut ısı 

yalıtımının yenilenmesi gerektiğinde kullanılabilir. Mevcut çatının yenilenmesi 

durumunda, su yalıtım örtüsünün altında kalan konstrüksiyonun ısı geçirgenlik 

direncinin daha düşük olması gerekmektedir. 

 Bu uygulamada su yalıtım örtüsü gece-gündüz sıcaklık farklarından etkilenmez. 

Tüm yıl boyunca oda sıcaklığına yakın ve değişmeyen bir ortamda kalır. 

Böylece su yalıtım örtüsü ısıl şoklardan etkilenmez. 

 Duvar ve çatı yalıtımları birbiri üzerine bindirilerek, ısı köprüleri 

engellenmelidir. Gerektiğinde parapetlere dıştan ısı yalıtımı uygulaması 

yapılarak ısı yalıtımının sürekliliği sağlanmalıdır. 

 Bu uygulamada bünyesinde su emmeyen, kapalı gözenekli, yüksek donma 

çözülme direncine sahip, basma ve sünme yüklerine dayanıklı XPS levhalar 

kullanılmalıdır. 

 Isı yalıtım levhaları UV ışınlarına maruz kalacak şekilde çıplak olarak 

bırakılmamalıdır. Parapet kenarlarına döndürülen ısı yalıtım levhaları etek 

elemanları ile korunmalıdır. Çakıl tabakasının sürekli olması sağlanmalıdır. Isı 

yalıtım levhalarının rüzgâr etkisi ile uçma ve su birikmesi sonucu yüzme 

etkisine karşı çakıl tabakasının kalınlığı ve çakıl granülometrisi yeterli 

olmalıdır. 

 Özellikle mevcut yapılarda, mevcut su yalıtım örtüsü üzerinde herhangi bir 

kaplama ve/ veya temizlenemeyen kırıntılar olması durumunda, polietilen 

köpük levhadan bir yastık tabakası oluşturulması, ısı yalıtım levhalarının tahrip 

olmasını engelleyecektir. 

 Küçük çakıl taneleri yağmur etkisi ile levha aralarından aşağıya sızabilir. Bu 

durum özellikle tek kat su yalıtım levhalarının tahrip olmasını engelleyecektir. 

 Küçük çakıl taneleri yağmur etkisi ile levha aralarından aşağıya sızabilir. Bu 

durum özellikle tek kat su yalıtım örtülerinde sorun yaratabilir. Bunu önlemek 

amacıyla ısı yalıtım levhaları ile çakıl tabakası arasında jeotekstil keçe 

kullanılır. 

 Çatıya eğim verilerek yoğuşan suyun su yalıtımı ile süzgeç birleşimlerine doğru 

akması ve tahliye borusuna verilmesi sağlanmalıdır. 
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2.3. Teras Çatılarda Isı Yalıtımı Yapımı 
 

Teras çatılarda ısı yalıtımı şu şekilde yapılmaktadır. 

 

 Yalıtım için gerekli malzeme, araç ve gereçler önceden yalıtım yapılacak 

uygulama alanına getirilerek düzgün bir şekilde istiflenir. 

 

 Su yalıtımının gerektirdiği meyil betonu, süzgeç ve su yalıtım uygulaması 

tamamlanarak, gerek sızdırmazlık, gerekse drenaj testi yapılır. 

 

Resim 2.3: Isı yalıtımına hazır teras 

Isı yalıtım levhaları şaşırtmalı olarak, su yalıtımı üzerine serbest şekilde döşenir. 

Levha kenarlarının birbiri üzerine tam olarak oturmasına ve rüzgarlı havalarda levhaların 

uçmamasına dikkat edilmelidir. 

 

Resim 2.4: Isı yalıtım levhalarının döşenmesi 

 Levhaların üzerine bir filtre tabakası (keçe, jeotekstil (nem bariyeri)) serilerek, 

kum vb. malzemelerin su ile levha derzlerinden aşağıya inmesi önlenir. 
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Resim 2.5: Filitre tabakası uygulanmış teras 

 Gezilmeyen teras çatılarda üzerine min. 5 cm. kalınlığında çakıl (Æ16-32 mm.) 

serilerek bırakılır. Gezilebilen teras çatılarda, filtre tabakasının üzerine ince 

çakıl serilir. Karolar bu çakıllar üzerine harç kullanmaksızın yerleştirilerek 

detay tamamlanır veya filtre tabakası ve çakıl kullanmadan, karolar plastik 

takozlar ile ısı yalıtım levhalarının üzerine yerleştirilir. Her iki detay da bakım 

için kolayca demonte edilebilir çözümler sağlar. 

 

 Keçe ve 2-3 cm. kalınlığında ince çakıl (Æ 4-8 mm.) üzerine karoların harçla 

sabitlenmesi, mozaik veya şap gibi kaplamalar yapılması da mümkündür. 

Ancak kaplama tabakasının buhar hareketlerine imkan vermesi tercih 

edilmelidir. 

 

Bahçe teras çatılarda uygulama, yürünmeyen teras çatılar ile aynıdır. Çakıl katmanının 

üzerine 1 kat filtre elemanı, onun da üzerine bitki toprağı serilerek uygulama tamamlanır. 

Kullanılacak olan su yalıtımı membranının bitki köklerine dayanıklı olması veya normal 

membran üzerine bakır folyo gibi koruyucu bir tabaka yerleştirildikten sonra diğer 

katmanların uygulanması tavsiye edilir. 

 

Resim 2.6: Bahçe teras 

 Gezilen ters teras çatı uygulaması betonarme döşemeden yüzey kaplamasına 

kadar tüm katmanlar gezilmeyen teras çatı uygulamasındaki gibi uygulanır. 
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Betonarme döşeme üzerine meyil şapı dökülerek bitüm emilsiyon astar 

uygulanır. İki kat bitümlü su yalıtım örtüsü yüzeye yapıştırıldıktan sonra yalıtım 

levhaları serbest olarak serilir. Bu uygulamada eğim betonunu %2 gibi 

hissedilmeyecek bir eğimde yapmaya dikkat edilmelidir. Ayrıca ilk kat su 

yalıtım örtüsü parapetlere kadar yükseltilmeli ve son kat örtü ise tüm nişi 

kaplamalıdır. Bakım, onarım gerektiğinde, döşeme kaplamasının kolayca ve 

sisteme zarar vermeden kaldırılabilmesi için döşeme kaplaması olarak, plastik 

takozlara oturan prekast beton karolar filtre elemanı üzerine yerleştirilmelidir. 

 

 Otopark teras çatılarda uygulama yürünmeyen teras çatılarda ki uygulama ile 

aynıdır. Yük taşıma yönünden eğim betonunun hafif agrega yerine normal 

agrega ile donatıda demirli beton yapılması tavsiye edilir, isteğe bağlı olarak 

kaplama yapılır veya tesviye edilerek bırakılır. 

 

 Kullanılacak süzgeçlerin tüm katmanlardan suyu alacak şekilde, adet ve 

kapasiteleri de suyun hızlı tahliyesini sağlayacak şekilde olmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Öğretmeninizin belirleyeceği 450 x 500 cm ölçülerindeki bir alanda, geleneksel teras 

çatılardaki ısı yalıtımını uygulamasını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yalıtım yapacağınız yüzeyi temizleyiniz. 

 Yalıtım malzemelerini kullanılacak 

bölgeye, varsa gider ve tesisat borularına 

göre şekillendiriniz. 

 Yalıtım yapılacak yüzeydeki su buharının 

yalıtım malzemesine zarar vermemesi için 

buhar kesici yerleştiriniz. 

 Isı yalıtım malzemesine kuralına uygun ve 

aralarında boşluk kalmayacak şekilde 

yüzeye şaşırtmalı olarak döşeyiniz. 

 Yalıtımı yapılan yüzeye su yalıtım 

malzemesini uygulayınız. 

 Buhar kesici tabakayı en az 15 cm ısı 

yalıtım malzemesi üzerine döndürüp 

üstteki su yalıtım örtüsü ile birbirine 

yapıştırınız 

 Tesisatla ilgili boru varsa bunların 

yalıtımını sağlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 Güvenlik önlemlerini alınız. 

 Temiz ve itinalı olunuz. 

 Disiplinli çalışınız. 

 Kesici aletlerle çalışırken dikkatli 

olunuz. 

 Ölçüleri dikkatli alınız. 

 Yalıtım malzemesini keserken en az  fire 

verecek şekilde kesiniz. 

 İş bitiminde kullandığınız malzeme, araç 

ve gereçleri temizleyip kaldırınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yalıtım yapacağınız yüzeyi temizlediniz mi?   
2. Yalıtım malzemelerini kullanılacak bölgeye, varsa gider ve tesisat 

borularına göre şekillendirdiniz mi? 
  

3. Yalıtım yapılacak yüzeydeki su buharının yalıtım malzemesine zarar 

vermemesi için buhar kesici tabaka uyguladınız mı? 
  

4. Isı yalıtım malzemesini kuralına uygun ve aralarında boşluk 

kalmayacak şekilde yüzeye şaşırtmalı olarak döşediniz mi? 
  

5. Yalıtımı yapılan yüzeyin üstüne su yalıtım malzemesini uyguladınız 

mı? 
  

6. Buhar kesici tabakayı en az 15 cm ısı yalıtım malzemesi üzerine 

döndürüp üstteki su yalıtım örtüsü ile birbirine yapıştırdınız mı? 
  

7. Tesisatla ilgili boru varsa bunların yalıtımını sağladınız mı?   
 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Çatılar, eğimi %1.5 civarında olan teras çatılar ve %33 (özel koşullar ile %40) 

olabilen eğimli çatılar olarak iki gurupta sınıflandırılır.  

2. (   ) Teras çatı ısı izolasyonunda kesinlikle buhar kesici kullanılmaz. (  ) 

3. (   ) Isı yalıtım malzemesi, su yalıtım malzemesinin yapıştırma sıcaklığına dayanıklı ve 

rijit değil ise yalıtım katmanı üzerine eğim betonu dökülmeli ve su yalıtım malzemesi 

eğim betonun üzerine uygulanmalıdır.  

4. (   )  Yalıtım malzemeleri gece-gündüz değişimi ve UV ışınlarından etkilenmez.  

5. (   ) Üzerinde gezilemeyen teraslarda kullanılan çakıllar köşeli ve keskin kenarlı 

olmalıdır.  

6. (   ) Üzerinde gezilen çatılarda keçe üzerine en az 5 cm kalınlıkta bir beton atılır.  

7. (   ) Üzerinde gezilen teraslarda ağır yüklere dayanım göstermesi bakımından XPS 

levhalar kullanılmalıdır.  

8. (   ) Ters teras çatılarda yoğunluğu en az 30 kg/m³ olan, %10 deformasyonda basma 

mukavemeti 300 kPa olan, iki yüzü zırhlı, kenarları binili ve difüzyonla su emmesi 

%3'ün altında olan ekstrüde polistiren köpük (XPS) levhalar kullanılır.  

9. (   ) Ters teras çatılarda çatıda biriken yağmur suyunun drenajı için betonarme üzerine 

en az %2 eğim sağlayacak şekilde eğim betonu dökülür.   

10. (   )Ters teras çatılarda bahçe çatı uygulaması yapılacak ise, çakıl katmanı üzerine 

filtre tabakası serildikten sonra onunda üzerine bitki toprağı yerleştirilerek uygulama 

tamamlanır.   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 3 
 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında, çelik 

çatılarda ısı yalıtımını kurallarına uygun yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çelik çatılarda uygulanan malzemeler hakkında bilgi toplayınız. 

 Çelik çatı detaylarını inceleyiniz. 

 İnternetten çelik çatılarda ısı yalıtımı ile ilgili bilgi toplayınız. 

 

3. ÇELİK ÇATILARDA ISI YALITIMI 
 

3.1. Çatı Isı Yalıtım Levhaları 
 

Kullanım amaçlarına göre çeşitli özelliklere sahip çelik çatılarda kullanılan ısı yalıtım 

levhaları sandviç paneller olarak da adlandırılmaktadır. 

 

Resim 3.1: Sandviç paneller 

3.1.1. Sandviç Paneller 
 

Genel olarak sandviç paneller; iç ve dış metal levha ve yalıtım çekirdeğinden oluşur. 

Yapıların dış kabuğunu ısı ve su yalıtımlı olarak estetik bir şekilde çözen bu paneller; 

fabrikalar, sanayi yapıları, askeri yapılar, sosyal yapılar, zirai yapılar, spor tesisleri, şantiye 

binaları, silolar, hipermarketler, alışveriş merkezleri, soğuk hava depoları, hal binaları gibi 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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taşıyıcı sistemi çelik veya prefabrike olan büyük boyutlu binaların çatı ve duvarlarında 

kullanılır.  

 

Sandviç panellerin avantajları ise şöyledir; 

 

 Su, ses ve yangın dayanımlı olan tipleri vardır. 

 Diğer yapı malzemeleri ile birlikte kullanıma uygun olduğundan tasarım 

kolaylığı sağlar. 

 Uzun ömürlüdür. 

 Fabrikasyon sandviç panellerin montaj süresi, yerinde yapma sandviç sistemlere 

 göre daha hızlıdır. 

 Çevreye zarar vermezler, bakteri üretmez ve barındırmazlar. 

 Hafif olduklarından taşıyıcı sistem ve temel maliyetlerinde ekonomi sağlarlar. 

 

3.1.2. Sandviç Panellerin Yapısı 
 

 Dış yüzeyler 

 

Sandviç paneli oluşturan dış yüzeyler metal veya su yalıtım örtüsünden olabilir. Çatı 

eğiminin %10 ve üzerinde olduğu yapılarda iki yüzü metal olan sandviç paneller, eğimin 

%10’un altında olduğu yapılarda ise alt yüz metal kompozit paneller üzerine su yalıtım 

örtüsü kaplanmalıdır. Sandviç panelin metal yüzeyleri, galvanizli sac veya alüminyum 

olabilir. Sistemin sandviç olabilmesi için metallerin ısı yalıtım kabuğuna aderansı çok iyi 

sağlanmalıdır. Aksi halde iç-dış levha ve ısı yalıtım çekirdeği bir bütün olarak davranamaz 

ve kendinden beklenen gerekli yükleri taşıyamayıp istenmeyen zararlara yol açabilir. 

Sandviç sistemlerde; paneller galvanizli sac veya alüminyumdan imal edilebilir. 

 

Panellerin, dış şartlara daha dayanıklı olabilmeleri için yüzeyleri boyanmış olabilir. 

Çatı eğiminin %10’un altında olduğu durumlarda, kompozit panelin (alt yüzü sac, ısı yalıtımı 

üzeri kraft kâğıdı kaplı) üst yüzü su yalıtım örtüsü kaplanmalıdır. Üst yüzde, sentetik (PVC, 

EPDM, Polietilen vb.) veya TS 11758-1’e uygun üretilmiş polimer bitümlü örtüler, su 

yalıtım malzemesi olarak kullanılabilir. Sentetik örtüler; genel olarak detayın gereklerine 

uygun kalınlıkta ve UV dayanımlı olmalıdır. Bu örtülerin yüksek kopma mukavemeti 

değerlerini sağlaması için polyester keçe takviyeli olması gerekir. Ayrıca sandviç panellerde 

kullanılan sentetik örtüler, detayın gerekliliklerine uygun uzama katsayısı ve buhar difüzyon 

direncine sahip olmalıdır. 

 

 Isı yalıtım çekirdeği 

 

Poliüretan: Sandviç panellerin çatı ve cephe tiplerinde kullanılacak olan poliüretan 

esaslı ısı yalıtım malzemesinin TS 825’e uygun kalınlıkta ve TS EN 13165 standartlarına 

göre TSE belgeli, yanıcılık sınıfı B1 olan en az 40kg/m³ yoğunlukta olmalıdır. 

 

Taş yünü: TS 825’e uygun kalınlıkta ve TS 901-1 EN 13162 standardına göre TSE 

belgeli yanıcılık sınıfı A olan, yoğunluğu çatı tipinde en az 110kg/m³, cephe tipinde en az 
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100kg/m³ olan taş yünü ısı yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır. Her iki tipte basma dayanımı 

en az 20 kPa olmalıdır. 

 

Camyünü: TS825’e uygun kalınlıkta ve TS 901-1 EN 13162 standardına göre TSE 

belgeli yanıcılık sınıfı A olan, yoğunluğu çatı tipinde en az 70kg/m³, cephe tipinde ise en az 

60kg/m³ olan camyünü ısı yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır. 

 

EPS: TS825’e uygun kalınlıkta ve TS 7316 EN 13163 standardına göre TSE belgeli 

yanıcılık sınıfı B1 olan, en az 25 kg/m³ yoğunlukta olan ekspande polistiren köpük 

kullanılmalıdır. 

 

XPS: TS825’e uygun kalınlıkta ve TS 11989 EN 13164 standardına göre TSE belgeli 

yanıcılık sınıfı B1 olan, en az 25 kg/m³ yoğunlukta olan ekstrüde polistiren köpük 

kullanılmalıdır. 

 

3.2. Sandviç Panel Uygulama Esasları 
 

3.2.1. İki Yüzü Metal Sandviç Paneller 
 

%10’un üzerindeki eğimli çatılarda iki yüzü metal olan paneller kullanılır. Panelin 

trapez yüzü hâkim rüzgârın uygun yönüne getirilerek, EPDM contalı, matkap uçlu vidalar ile 

hadve üzerinden çelik konstrüksiyona sabitlenir. Prefabrike sistemlerde ise yine EPDM 

contalı çakma dübeller veya betofast (akıllı vida) vidalar kullanılır. Vidalama aralığı m²’ye 

1,5 adet düşecek şekilde, panele homojen bir şekilde dağıtılmalıdır. Çatı panellerindeki 

galvanizli sac veya alüminyum levha kalınlığı panelin en az 120 kg/m² uzun süreli yayılı yük 

tasıma hesabına göre tespit edilir. Cephe panellerinde bu hesap rüzgârın 80 kg/m² olan emme 

hesabına göre yapılır. Bu hesaplara göre uygun kalınlıklar seçilmediğinde veya yeterli 

miktarda vida kullanılmadığında çatı veya cephe panellerinde kopmalar olabilir. 

 

Resim 3.2: EPDM conta çeşitleri ve betofast vida 

Çelik çatı paneli uygulamalarında aşağıdaki yardımcı aksesuar elemanları kullanılır. 

 

 Mahya alt profili  

 

0,40mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac veya alüminyumdan, en az 400mm açılımda 

3,00m boyunda bükme profildir. 
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Şekil 3.1: Mahya alt profili 

 Oluk kenar profili 

 0,60 mm kalınlıkta galvanizli boyalı sac veya alüminyumdan, en az 250 mm açılımda 

bükme profildir. Genellikle 3 m boylarında üretilip, 10cm bindirilecek şekilde içlerine 

silikon uygulanarak oluk kenarına vidalanır. Bu profil ile sandviç panel arasına 20x30 mm 

boyutlarında bitüm emdirilmiş sünger yapıştırılarak oluk kenarlarından toz geçişlerinin 

önlenmesi gerekir. 

 

 Etek alt profili  

 

0,40 mm kalınlıkta galvanizli boyalı sac veya alüminyumdan, en az 400 mm açılımda 

bükme profildir. 

 
Şekil 3.2: Etek alt profili 

 Mahya üst profili 

 

0,60mm kalınlıkta galvanizli boyalı sac veya 0,9 mm alüminyumdan, en az 600 mm 

açılımda panel tipine göre trapez oyması yapılmış, en az 3m boyunda bükme profildir. Profil 

ile panel arasına trapez formlu bitüm emdirilmiş süngerler çift taraflı olarak yapıştırılmadır. 

Mahya üst profilinin yerine panel üst trapezinden uygun mahya açısı verilmiş en az 1,00 m 

boyunda trapez mahyada kullanılabilir. 

 

 Etek üst profili 

 

0,60mm kalınlıkta galvanizli boyalı sac ve 0,9mm alüminyumdan, en az 400 mm 

açılımda en az 3,00 m boyunda bükme profildir. Boy binilerinde silikon kullanılmalıdır. 

 Kalkan profili ve harpuşta 
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1,00 mm kalınlıkta galvanizli boyalı sac veya alüminyumdan detayına uygun açılımda 

en az 4,00 m boyunda profildir. Bu profillerin panellere montajları geniş diş aralıklı sac veya 

alüminyum tipi çektirme vidalarıyla yapılır. Çatı üzerinde yer alan baca, pencere, aydınlatma 

elemanlarının çatı ile ilgili birleşimlerine dikkat edilmeli, mutlaka uygun aksesuar elemanları 

ile birlikte sızdırmazlık bant veya fitilleri kullanılmalıdır. 

 

3.2.2. Membranlı Sandviç Paneller 
 

Eğimin %10’un altında olduğu, genellikle %1-2’lik eğimli büyük boyutlu çatılarda 

kullanılır. En az 120 kg/m² uzun süreli yayılı yük taşıma hesabına uygun olarak trapezli yüz 

altta, membran, üstte kalacak şekilde uygulanır. Bu sistem iki yüzü metal olan sandviç panel 

sisteminden çok farklıdır. Sistemde oluk yoktur. Çatının suyu, membrana uygun yağmur 

süzgeçleri ile atılır. Panelin, konstrüksiyona sabitlenmesi matkap uçlu metal baslı vidalar ile 

yapılır. Panelin membranlı üst yüzeyi yapıştırma amacıyla 5 cm uzun olmalıdır. Kullanılan 

su yalıtım örtüsü, tekniğine uygun olarak yapıştırılmalıdır. Panelin boy eklerine 15 cm ilave 

membran ile aynı tür yapıştırma yapılır. Sistemde, metal çatılarda değinilen mahya alt 

profili, etek alt profili ile birlikte harpuşta kullanılır. Ek olarak çatı parapet içlerine, ışıklık, 

baca kenarı gibi bölgelere membran lamine edilmiş sacdan açılımına göre üretilmiş 

bükümler kullanılmalıdır. 

 
Resim 3.3: Membranlı sandviç panel 

3.2.3. Yerinde Yapma Sandviç Sistemler 
 

İç yüzde metal, dış yüzde metal veya membran, aralarında mesafe ayarlayıcı profil 

sistemi ve yalıtım çekirdeğinden oluşur. 

 

Alt ve üst yüzleri trapezdir. Aralarında mesafe belirleyici asık sistemi ile birlikte 

kullanılırlar. Alt trapezin üzerine içten gelebilecek su buharı ve boğuşmaya önlem olarak 

buhar kesici kullanılmalıdır. Ara aşık ve dolayısıyla çatının üst yükü, alt trapeze 

değdirilmeden lamalar vasıtasıyla yapının taşıyıcı elemanına aktarılmalıdır. Birim boyda 

(1m’de) en az 1 adet lama kullanılmalıdır. Isı yalıtımı olarak EPS, XPS, poliüretan, taş yünü 

ve camyünü plakalar kullanılır. Mineral yünlü ısı yalıtımında levhanın üst yüzünde buhar 

dengeleyici kullanılmalıdır. Mesafe ayarlayıcı profiller ile trapezler arasındaki ısı köprüleri 

izolasyon bantları ile engellenmelidir. 
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Şekil 3.3: Yerinde yapma sandviç sistem 
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3.3. Çelik Çatılarda Isı Yalıtımında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Sandviç panel duvarların birleşimlerinde sızdırmazlığa dikkat edilmeli ek 

yerleri ve bindirmelerinde sızdırmazlık bantı/fitili kullanılmalıdır. 

 Sandviç panellerin kalınlıkları yoğuşma tahkiklerine göre seçilerek, panel iç 

yüzeyinde yoğuşmanın oluşmasına engel olunmalıdır. 

 Yatay aşık aralıkları ve panel tipleri, rüzgâr yüklerine göre hesaplanarak 

seçilmelidir. 

 Metal sandviç paneller ve tespit elemanları, korozyon etkisine karsı dirençli 

üretilmiş olmalıdır. 

 Isı yalıtımı üzerine çift kat bitümlü örtü veya UV dayanımlı tek kat sentetik 

örtüler serilir. Bitümlü örtü uygulamasında üst kat açık renkli arduaz tası 

kaplanmış olmalıdır. Özellikle üst levha rengi olarak, ısıl hareketleri minimize 

etmek amacıyla açık renkler tercih edilmelidir. 

 Her iki yüzü metal levha olan sandviç paneller haricinde, en üstteki metal 

örtünün alt yüzeyinde yoğuşma riski fazladır. Bu bölgede donma da oluşabilir. 

Bünyesine su emebilen ısı yalıtımları, bu yoğuşma suyu ile ıslanıp ısı yalıtım 

değerlerini yitirebilirler. Metal tespit elemanları ve levha kenarları paslanabilir. 

Yoğuşma suyu tespit noktalarından veya derzlerden damlama yapabilir. Bu 

nedenle soğuk çatılarda, özellikle endüstriyel binalarda, prosesten kaynaklanan 

buhar mekanik sistemlerle dışarı atılmalıdır. Mevcut çatı örtüsü buhar kesici 

olarak kabul edilir, Isı yalıtımı ahşap veya metal profiller arasına yerleştirilir. 

Üst kat kaplama malzemesi olarak metal örtüler (alüminyum, galvanizli sac, 

boyalı galvaniz sac ) kullanılır. 

 Metal levhaların ek yerlerinde, bindirmelerin başlangıç bitiş noktalarında 

sürekli olarak fitil yalıtımı yapılmalıdır. Aksi takdirde bu bölgelerde su 

birikmesi tespit elemanlarını paslandırabilir. %10'un altındaki eğimlerde, ek 

yerlerinde ters rüzgâr etkisi ile içeriye su girebilir. 

 Aşıklar ve iki levha arasında mesafe ayarlayıcılar, alt ve üst levha arasında ısı 

köprüleri oluşturur. Bina içi dereler ve çatı pencereleri de yalıtımın sürekliliğini 

keserek ısı köprüleri oluştururlar. Metal olmayan plastik mesafe ayarlayıcıları 

kullanılarak, üst levha ile asıklar arasında oluşan ısı köprüleri elimine 

edilmelidir. 

 İçerden geçen yağmur boruları ısı yalıtımlı olmalıdır. Yüksek nemli ortamlardan 

geçen ve çatıyı delen tüm boru ve bacalar, yoğuşma riskine karsı yalıtılmalıdır. 

Kapalı gözenekli malzemeler ve buhar kesici bantlar kullanıldığı gibi, buhar 

kesici folyolu mineral yünler ile de yalıtım yapılabilir. 

 Üst metal levhanın alt yüzeyi, yoğuşmadan kaynaklanan korozyona dayanıklı 

bir kaplama ile kaplanmış olabilir. 

 Bağıl nemin %65'i geçmediği binalarda koruyucu kaplamalı karbon çelik tespit 

elemanları kullanılabilir. Bunun üzerinde bağıl nem içeren binalarda paslanmaz 

çelik tespit elemanları kullanılmalıdır. 

 Mineral yünlü sandviç çatı panellerde yalıtım çekirdeğinin montajdan önce ve 

sonra ıslanmaması için tedbir alınmalıdır. 
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 Yerinde yapılan uygulamalarda, taşıyıcı metal levha üzerine mutlaka buhar 

kesici uygulanmalı, metal levhaların ve buhar kesici tabakaların ek yerleri, 

mutlaka sızdırmazlık sağlayacak şekilde yalıtılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Öğretmeninizin belirleyeceği boyutları 300 X 300 cm olan bir çelik çatıda ısı yalıtımı 

uygulamasını yapınız. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yalıtım malzemelerini hazırlayınız. 

 Döşeme yapılacak yüzeyin rüzgar 

durumunu belirleyiniz. 

 Levhaları EPDM conta ve matkap uçlu 

vidalar kullanarak taşıyıcı elemana 

sabitleyiniz. 

 Metal yalıtım levhası kullandıysanız 

birleşim yerlerine sızdırmazlık bantları 

yapıştırınız. 

 Sızdırmazlık bantlarını yapıştırdıktan 

sonra yalıtım yüzeyine buhar kesici 

uygulayınız. 

 Levhalar üzerine dış etkenlerden korumak 

için bitümlü örtü seriniz. 

 Varsa yağmur veya tesisat borularına ısı 

yalıtımı uygulayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 Güvenlik önlemlerini alınız. 

 Yapıştırıcı malzemeden etkilenmemek 

için maske kullanınız. 

 Temiz ve itinalı olunuz. 

 Disiplinli çalışınız. 

 Kesici aletlerle çalışırken dikkatli 

olunuz. 

 Ölçüleri dikkatli alınız. 

 Yalıtım malzemesini keserken en az fire 

verecek şekilde kesiniz. 

 İş bitiminde kullandığınız malzeme, araç 

ve gereçleri temizleyip kaldırınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yalıtım malzemelerini hazırladınız mı?   
2. Döşeme yapılacak yüzeyin rüzgar durumunu ve yönünü belirlediniz 

mi? 
  

3. Levhaları EPDM conta ve matkap uçlu vidalar kullanarak taşıyıcı 

elemana sabitlediniz mi? 
  

4. Metal yalıtım levhası kullandıysanız birleşim yerlerine sızdırmazlık 

bantları yapıştırdınız mı? 
  

5. Sızdırmazlık bantlarını yapıştırdıktan sonra yalıtım yüzeyine buhar 

kesici uyguladınız mı? 
  

6. Levhalar üzerine dış etkenlerden korumak için bitümlü örtü serdiniz 

mi? 
  

7. Varsa yağmur veya tesisat borularına ısı yalıtımı uyguladınız mı?   
 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.E V DEĞERLENDİRME 

 

1.  (   ) Kullanım amaçlarına göre çeşitli özelliklere sahip çelik çatılarda kullanılan ısı 

yalıtım levhaları sandviç paneller olarak da adlandırılmaktadır.  

 

2. (   ) Çelik çatılarda kullanılan yalıtım levhaları dayanıksız olduğundan her 5 yılda bir 

değiştirilmelidir.  

 

3.  (   ) Çatı eğiminin %10’un altında olduğu durumlarda, kompozit üst yüzü su yalıtım 

örtüsü kaplanmalıdır.  

 

4.  (   )Sandviç panellerde kullanılan sentetik örtüler, detayın gerekliliklerine uygun 

uzama katsayısı ve buhar difüzyon direncine sahip olmalıdır.  

 

5.  (   ) %10’un üzerindeki eğimli çatılarda hiçbir zaman iki yüzü metal paneller 

kullanılmaz.  

 

6.  (   ) Çatı panellerindeki galvanizli sac veya alüminyum levha kalınlığı panelin en az 

120 kg/m² uzun süreli yayılı yük tasıma hesabına göre tespit edilir.  

 

7.  (   ) Eğimin %10’un altında olduğu, genellikle %1-2’lik eğimli büyük boyutlu 

çatılarda membranlı sandviç paneller kullanılır.  

 

8. (   ) Membranlı sandviç panellerde çatıda biriken su, oluklar vasıtasıyla atılır.  

 

9.  (   ) Mineral yünlü sandviç çatı panellerde yalıtım çekirdeğinin montajdan önce ve 

sonra ıslanmaması için tedbir alınmalıdır.  

 

10.  (   ) Yerinde yapılan uygulamalarda, taşıyıcı metal levha üzerine buhar kesici 

uygulanmasına gerek yoktur. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki uygulamaları öğretmeninizin gözetiminde yapınız 

 

 300 x 200 cm ebatındaki basit bir ahşap çatı üzerine ısı yalıtımı yapınız. 

 300 x 200 cm boyutlarındaki ters teras üzerine ısı yalıtım uygulaması yapınız. 

 400 x 300 cm boyutlarındaki çelik çatı üzerine ısı yalıtım uygulaması yapınız. 

 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz  

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

EĞİMLİ ÇATILARDA ISI YALITIMI 

 Yalıtım yapılacak zemine göre yalıtım malzemesini  

 hazırladınız mı? 
  

 Yalıtım işinde kullanılacak malzeme, araç ve gereci  

hazırladınız mı? 
  

 Yüzeyi yağ, toz ve harç atıklarından temizlediniz mi?   

 Bozuk satıh varsa uygun tamir harçları ile tamir ettiniz mi?   

 Mineral esaslı yalıtım malzemesini çatı döşemesinin  

durumuna göre doğru olarak kestiniz mi? 
  

 Yalıtım malzemesini, folyolu kısmı sıcak tarafa bakacak şekilde  

köşelerden başlayarak çatı döşemesine serdiniz mi? 
  

 Tesisat ile ilgili tesisat elemanlarını yalıttınız mı?   

 Döşediğiniz yalıtım malzemesi üzerine cam tülünü serdiniz mi?   

TERAS ÇATILARDA ISI YALITIMI 

 Yalıtım yapacağınız yüzeyi temizlediniz mi?   

 Yalıtım malzemelerini kullanılacak bölgeye, varsa gider ve tesisat 

borularına göre şekillendirdiniz mi? 
  

 Yalıtım yapılacak yüzeydeki su buharının yalıtım malzemesine  

 zarar vermemesi için buhar kesici tabaka uyguladınız mı? 
  

 Isı yalıtım malzemesini kuralına uygun ve aralarında boşluk 

kalmayacak şekilde yüzeye şaşırtmalı olarak döşediniz mi? 
  

 Yalıtımı yapılan yüzeyin üstüne su yalıtım malzemesini 

 uyguladınız mı? 
  

 Buhar kesici tabakayı en az 15 cm ısı yalıtım malzemesi üzerine 

döndürüp üstteki su yalıtım örtüsü ile birbirine yapıştırdınız mı? 
  

 Tesisatla ilgili boru varsa bunların yalıtımını sağladınız mı?   

ÇELİK ÇATILARDA ISI YALITIMI 

 Yalıtım malzemelerini hazırladınız mı?   

 Döşeme yapılacak yüzeyin rüzgar durumunu ve yönünü belirlediniz 

mi? 
  

MODÜL DEĞERLENDİRME 



 

42 

 

 Levhaları EPDM conta ve matkap uçlu vidalar kullanarak taşıyıcı 

elemana sabitlediniz mi? 
  

 Metal yalıtım levhası kullandıysanız birleşim yerlerine sızdırmazlık 

bantları yapıştırdınız mı? 
  

 Sızdırmazlık bantlarını yapıştırdıktan sonra yalıtım yüzeyine buhar 

kesici uyguladınız mı? 
  

 Levhalar üzerine dış etkenlerden korumak için bitümlü örtü serdiniz 

mi? 
  

 Varsa yağmur veya tesisat borularına ısı yalıtımı uyguladınız mı?   

TOPLAM EVET HAYIR SAYISI   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Yanlış 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Doğru 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Yanlış 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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