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AÇIKLAMALAR 
ALAN İnşaat Teknolojisi/Teknolojileri  

DAL/MESLEK Çatı Sistemleri (4. Seviye)/ Çatı Sistemleri 

MODÜLÜN ADI Teras Çatılarda Yalıtım 

MODÜLÜN TANIMI 

Üzerinde gezilebilen ve üzerinde gezilemeyen teras 

çatılarda ısı, su ve nem yalıtımı yapılmasına yönelik bilgi 

ve becerilerin verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur.  

YETERLİK Teras çatı yalıtımı yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında teras çatılara yalıtım yapmayı 

kuralına uygun olarak yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Üzerinde gezilebilen teras çatıda su, ısı ve nem 

yalıtımını kuralına ve tekniğine uygun olarak 

yapabileceksiniz. 

2. Üzerinde gezilemeyen teras çatıda su, ısı ve nem 

yalıtımını kuralına ve tekniğine uygun olarak 

yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye, sınıf ve laboratuvar ortamı 

Donanım: :  Isı ve su yalıtım malzemeleri, yalıtım 

malzemelerinin montajında kullanılan araç ve gereçler, 

çalışma güvenliğinin sağlandığı ve uygun hava koşullarına 

sahip ortam 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

 
 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

 

 

 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

Çevrenizde bulunan bazı binaların çatıları teras çatıdır. Özellikle iklimi sıcak ve 

yağışın fazla olmadığı yerlerde bu çatı şekillerine sıkça rastlanmaktadır. Ancak bu çatı 

sistemlerinin ısı ve su yalıtımları iyi yapılmadığı takdirde karşımıza büyük sorunlarla 

çıkmaktadırlar. 

 

Bu modül ile yapınızı dış etkenlerden korumak için ve teras çatılarınızın ömrünü 

uzatmak için teras çatılarda yalıtım uygulamalarını öğreneceksiniz. 

 

GİRİŞ 
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 ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 
 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında, üzerinde 

gezilebilen teras çatılarda ısı, su ve nem yalıtımı yapabileceksiniz. 
 

 

 

 



 Teras çatılar hakkında bilgi toplayınız. 

 Çevrenizdeki teras çatılı binaları fotoğraflayarak sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

1. ÜZERİNDE GEZİLEBİLEN TERAS 

ÇATIDA SU, ISI VE NEM YALITIMI 

 
1.1. Üzerinde Gezilebilen Teras Çatılarda Kullanılan Yalıtım 

Malzemeleri 
 

Yapıyı dış etkenlerden korumak için normal çatılarda olduğu gibi üzerinde gezilebilen 

teras çatılarda ısı, su ve neme karşı yalıtılmalıdır. Her bir yalıtım birbirinden farklı amaçlara 

hizmet etmektedir. Bundan dolayıdır ki kullanılan yalıtım malzemeleri de farklı olacaktır. 

Üzerinde gezilebilen teras çatılarda uygulanan yalıtım malzemeleri şunlardır. 

 

 Isı yalıtım malzemeleri 

 

Isı yalıtım levhaları, TS  825’e uygun kalınlıkta ve TS  EN 13164 standardına göre 

TSE belgeli, iki yüzü zırhlı, bini profilli, yoğunluğu en az 30kg/m
3
, hacimce su emmesi 

%3’ün altında olan ve en az 300 kPa (C3 Sınıfı) basma mukavemetine sahip, ekstrude  

polistiren köpük levhalardır. Teras çatının otopark olarak kullanılması veya araç yüküne 

maruz kalması durumunda statik yüklere göre 400 veya 500 kPa basma mukavemetine sahip 

levhalar tercih edilmelidir. 

 

Isı yalıtım uygulamalarında yalıtım kalınlığı TS 825 standardına göre hesaplanmalıdır. 

TS 825 standardına göre yapılan hesaplamalarda bulunan uygulama kalınlıklarının 

yeterlilikleri farklı iklim bölgelerindeki iklim değerleri ile mukayese edilerek belirlenmelidir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Resim 1.1: Isı yalıtım levhası uygulanmış teras çatı 

 

 Su ve nem yalıtım malzemeleri 

 

TS 11758-1’e göre üretilmiş polimer bitümlü örtüler, sentetik örtüler ve sürme su 

yalıtım malzemeleri kullanılabilir.  

 

Bitümlü membranlarla yapılan su yalıtımı, yapı elemanlarının suya maruz kalan ve 

suyun geldiği taraftaki yüzeylerine uygulanan “yüzeysel su yalıtımı” yöntemine göre 

yapılmaktadır. Yapıların temellerinden çatılarına birçok detayında uygulanabilen bitümlü 

membranlarla yapılan su yalıtımı, gerek gelişmiş ülkelerde, gerekse ülkemizde su 

yalıtımında en fazla kullanılan malzemelerdir. 

 

Polimer bitümlü membranlar “elastomerik” ve “plastomerik” olmak üzere ikiye 

ayrılırlar. Elastomerik bitümlü membranlar yüksek elastikiyetleri, plastomerik bitümlü 

membranlar ise yüksek sıcaklık dayanımları ile birbirlerinden ayrılırlar. Elastomerik bitümlü 

membranlar şalümo veya sıcak asfalt ile uygulanabilirler. Plastomerik bitümlü membranlar 

ise şalümo alevi ile ısıtılarak uygulanmaktadırlar. Her iki tip membran da yapıların hemen 

hemen tüm su yalıtım detaylarında güvenle kullanılabilmektedir. 

 

 

Resim 1.2: Polimer bitümlü membran 
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Polimer bitümlü membranlar haricinde, sürme esaslı gezilebilir terasların ve 

balkonların su yalıtımı için kullanılan poliüretan reçine esaslı, solvent içeren, nem kürlü ve 

tek bileşenli su yalıtım ürünleri de kullanılmaktadır. 

 

Bu ürünler aşınmaya karşı son derece dirençli olup, UV ışınlarına ve sıcak - soğuk 

farklarına (- 30 ila + 80 °C arasında) dayanımlıdır. Su ve kar biriken terasların yalıtımında 

kullanıma uygundur. Uygulanması bitümlü membranlara göre daha kolaydır. 

 

 

Resim 1.3: Sürme esaslı yalıtım malzemesi 

 

1.2. Üzerinde Gezilebilen Teras Çatılarda Yalıtım Uygulama 

Kuralları 

 
1.2.1. Üzerinde Gezilen Teras Çatılarda Isı Yalıtımı Yapma Kuralları 

  
 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 Ø16-32 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. 
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 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. 

 

Şekil 1.1: Isı yalıtımlı teras çatı detayı 
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1.2.2. Üzerinde Gezilen Teras Çatılarda Su ve Nem Yalıtımı Yapma Kuralları 

 
Teraslarda su ve nem yalıtımları sürme ve serme esaslı yalıtım malzemeleri ile 

yapılmaktadır. 

 

 Sürme esaslı su yalıtım malzemelerinde uygulama kuralları 

 

Sürme esaslı su yalıtım malzemeleri ile uygulama; beton, kireçsiz sıva, şap gibi 

mineral esaslı ve sağlam yüzeyler üzerine yapılır. Kireçli sıva, yağ emmiş şap vb. gibi 

kaplamalar uygulamadan önce kaldırılır. Uygulama yapılacak yüzey, öncelikle çimento 

şerbeti, kir, yağ, gres, boya, pas, kalıp yağı, tuz kusması gibi aderansı azaltacak yabancı 

maddelerden ve yapışmayı önleyici gevşek parçacıklardan arındırılır. Aderansı düşük 

yüzeylerde mekanik yöntemlerle yüzey pürüzlendirilmesi yapılır.  

 

Yüzeydeki çıkıntı, kalıp izleri vb. keskin çıkıntılar mekanik yöntemlerle düzeltilir. 

Yüzeydeki demirler, yüzeyden 1 cm aşağıda kalacak şekilde derinden kesilir. Yüzeydeki 

ayrılmalar (segregasyonlar), boşluklar ve açılan tüm delikler kireç içermeyen yapısal tamir 

harcı veya epoksi tamir harçları ile doldurulur.  

 

Soğuk derzler ve hareketsiz çatlaklar “U” şeklinde ve 2-3 cm derinliğinde açılarak 

kireç içermeyen yapısal tamir harçları veya epoksi tamir harcı ile onarılır. Tüm iç köşelerde 

kireç içermeyen yapısal tamir harcı ile balıksırtı pah yapılır. Dış köşe dönüşler mekanik 

yöntemlerle yuvarlatılır. Çimento esaslı ürünlerde uygulamaya başlanılmadan 24 saat ve 2 

saat önce yüzey tam olarak suya doyurularak nemlendirme işlemi yapılır. Uygulamadan önce 

yüzeyde göllenmiş su olmamasına dikkat edilir. Bitüm esaslı ürünlerde ise uygulama 

yüzeyinin kuru olması gereklidir. Bitüm esaslı, akrilik esaslı ve poliüretan esaslı su yalıtım 

ürünlerinde ise uygulamadan önce yüzeye her malzeme için özel olarak hazırlanan astarların 

uygulanması gereklidir.  

 

Yüzey hazırlığının yapılmasını takiben, üretici firmanın tavsiye ettiği miktar ve 

oranlarda; sıvı bileşen temiz bir kaba dökülerek düşük devirli (400-600 d/d) bir karıştırıcı ve 

karıştırıcı uç yardımıyla karıştırılırken, toz bileşenin homojen, topaksız, hava kabarcığı 

sürüklenmemiş bir karışım elde edilebilmesi için yavaş bir şekilde ilave edilir. Karışım, 

üretici tarafından belirtilen sürelerde (2-3 dakika) karıştırıldıktan sonra dinlendirmeye 

bırakılarak hazırlanmış olur.  

 

Hazırlanan sürme esaslı su yalıtım malzemeleri uygulama alanı ve su basıncına bağlı 

olarak fırça, rulo, mala veya püskürtme makinaları yardımıyla 1 ila 3 kat tatbik edilir. Fırça 

ve rulo ile yapılan uygulamalarda her zaman aynı yöne doğru düzgün hareketler ile malzeme 

yüzeye sürülmelidir. İlk katın hava şartlarına bağlı olarak kurumasını takiben (4-6 saat sonra) 

ikinci kat üretici tarafından belirtilen sarfiyatta ilk kat uygulama yönüne dik olacak şekilde 

uygulanır. Uygulama süresince ve uygulamayı takip eden 24 saat süresince uygulama, aşırı 

sıcak, su, rüzgâr, don vb. dış etkenlerden korunur. Yüzeye uygulanmış olan yalıtım 

malzemesi mekanik darbelere ve güneş ışığının U.V. etkisine karşı korunmalıdır. Uygulama 

boyunca yüzey ve ortam sıcaklığı +5 ile +35°C arasında olmalıdır. 
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  Bitümlü örtüler ile su yalıtımı uygulama kuralları 

 

Bitümlü örtüler ile yapılan su yalıtımı uygulamaları genelde +5°C ve üstündeki 

sıcaklıklarda, yağışsız havalarda ve kuru zeminlere yapılmalıdır. Mevsimsel koşulların bu 

şartlara uygun olmaması halinde gerekli önlemler alınarak aranan koşullar oluşturulmalıdır.  

 

Tüm düşey ve yatay elemanların birleşim ara kesitleri ve düşey elemanların yön 

değiştirdiği ara kesitlerinde örtülerin daha yumuşak dönüş yapmalarını sağlamak için 45° 

eğimli en az 8 x 8 cm genişlikte pahlar yapılmalıdır. İç ve dış köşelerde bitümlü örtülerden 

oluşturulan takviye elemanları kullanılmalıdır. 

 

 

Şekil 1.2: Köşelerde pah oluşturma 

Su yalıtımı uygulanacak olan yüzeyler düzgün, pürüzsüz, tercihen ahşap mala perdahlı 

olmalı, yağ, mazot vb. su yalıtımına zarar verebilecek kirlerden veya birikintilerden 

temizlenmiş olmalıdır. 

 

Betonarme yüzeyler, standartlara uygun olarak soğuk uygulamalı bitüm ile astarlanıp 

gerekli kuruma süreleri beklendikten sonra, su yalıtım örtüleri gereken yapıştırma yöntemine 

göre uygulanmalıdır. Emilsiyon astarlar beton yüzeylerde, solvent astarlar ise metal 

yüzeylerde uygulanmalıdır. 

 

 

Şekil 1.3: Yüzeyin bitümle astarlanması 
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Tüm örtü katmanları aynı yönde açılmalıdır. Birinci kat örtülerin enlemesine olan ek 

yerleri, şaşırtmalı olarak yapılmalıdır. Üste gelecek olan ikinci kat örtülerde ise, birinci kat 

örtünün boyuna ve enine ek yerleri ortalanmalıdır. Çatılarda örtüler, eğimin en düşük olduğu 

noktalardan (su iniş noktaları, dere ağızlarından) eğime dik olarak serilmelidirler. 

 

Çatı ve temel uygulamalarında üste gelen ikinci kat örtü tam yapıştırma yöntemi ile 

birinci kat örtülerin ek yerlerini ortalayacak şekilde yapıştırılmalıdır. Yalıtım malzemesi 

örtüsünün enine bindirmeleri en az 10 cm, boyuna bindirmeleri ise, en az 15 cm olmalıdır. 

Ek yerindeki mineral kaplı yüzey şalümo alevi ile ısıtılıp, mineral üstüne mala sürülerek 

minerallerin bitüm içerisine gömülmesi sağlandıktan sonra ek yeri yapıştırması yapılmalıdır. 

Mevcut bitümlü örtü üstüne uygulama yapılacaksa örtü yüzeyindeki hava kabarcıklarının 

açılıp içinin kurutulması ve karbonize olmuş yüzeyin temizlenmesi gerekir.  

 

Bitümlü örtüler noktasal, şeritsel ve tam olmak üzere 3 şekilde yapıştırılırlar. Yalıtım 

malzemesi şerit halinde veya bölgesel yapıştırmada, yapıştırılan yüzeyler arasındaki 

mesafeler yaklaşık olarak 5 - 10 cm arasında olmalıdır. Şerit hâlinde yapıştırma yapılan 

örtülerin, diğer örtüler ile enine ve boyuna istikametlerdeki ek yerlerinde tam yapıştırma 

yapılmalıdır. 

 

 

Şekil 1.4: Yapıştırma çeşitleri 
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1.3. Üzerinde Gezilebilen Teras Çatılarda Yalıtım Uygulaması 
 

1.3.1. Isı Yalıtımı Uygulaması 
 

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 1.4: Isı yalıtımına hazır teras ve süzgeç detayı 

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

Levha kenarlarının birbiri üzerine tam olarak oturmasına ve rüzgârlı havalarda 

levhaların uçmamasına dikkat edilmelidir. 

 

Resim 1.5: Isı yalıtım levhalarının döşenmesi 

 Levhaların üzerine bir filtre tabakası (keçe, jeotekstil) serilerek, kum vb. 

malzemelerin su ile levha derzlerinden aşağıya inmesi önlenir. 
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Resim 1.6: Filtre tabakası uygulanmış teras 

 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 (4-8 mm) üzerine karoların harçla 

sabitlenmesi, mozaik veya şap gibi kaplamalar yapılması da mümkündür. 

Ancak kaplama tabakasının buhar hareketlerine imkân 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 1.7: 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 çatılardaki 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. 

 

1.3.2. Sürülebilen Yalıtım Malzemeleriyle Su ve Nem Yalıtımı Uygulaması 
 

Sürülebilen yalıtım malzemeleri piyasada 5, 10 ve 25 litrelik ambalajlar şeklinde 

satılmaktadır. Bu malzemelerin hazırlanışı üretici firma tarafından ambalajların üzerinde 

belirtilmektedir. Genel olarak sürülerek yapılan yalıtım malzemelerinin hazırlanışı şu 

şekildedir. 
 

 25 litrelik bir su yalıtım malzemesi eğer fırça ile uygulanacaksa 10 litre su ile 

seyreltilmelidir. 

 25 litrelik bir su yalıtım malzemesi eğer mala ile uygulanacaksa 7 litre su ile 

seyreltilmelidir. 

 Homojen bir karışım elde etmek için düşük devirli bir matkap kullanılmalıdır. 

 Karıştırma işlemi yapılırken özellikle topaklanmanın olmamasına dikkat 

edilmelidir. 

 Karışım kabı gereğinden fazla büyük veya küçük olmamalıdır. 

 Karışım suyu içilebilir nitelikte olmalıdır. 

 Hazırlanan karışım 20 – 25 dk. içerisinde tüketilmelidir. 

 Sürülecek malzemenin birinci katı tek doğrultuda uygulanmalıdır. 

 İkinci ve diğer katlar birbirine dik uygulanmalıdır. 

 Bekleme süresine uyulmalıdır. 
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Resim 1.8: Yalıtım malzemesinin karıştırılması 

 

Diğer sürülebilen su yalıtım malzemelerinin uygulama şekilleri de birbirine çok 

yakındır. Genelde hazırlanan yalıtım malzemesi püskürtme yöntemleri ile uzman kişilerce 

uygulanmaktadır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek öğretmeninizin belirleyeceği 450 x 500 

cm ölçülerindeki bir alanda, üzerinde gezilebilen teras çatılardaki ısı yalıtımı uygulamasını 

yapınız. 

 
 

 

İşlem Basamakları 

 

Öneriler 

1. Yalıtım yapacağınız yüzeyi 

temizleyiniz. 

2. Yalıtım malzemelerini kullanılacak 

bölgeye, varsa gider ve tesisat 

borularına göre şekillendiriniz. 

3. Yalıtım yapılacak yüzeydeki su 

buharının yalıtım malzemesine zarar 

vermemesi için buhar kesici 

yerleştiriniz. 

4. Isı yalıtım malzemesine kuralına 

uygun ve aralarında boşluk 

kalmayacak şekilde yüzeye 

şaşırtmalı olarak döşeyiniz. 

5. Yalıtımı yapılan yüzeye su yalıtım 

malzemesini uygulayınız. 

6. Buhar kesici tabakayı en az 15 cm ısı 

yalıtım malzemesi üzerine döndürüp 

üstteki su yalıtım örtüsü ile birbirine 

yapıştırınız 

7. Tesisatla ilgili boru varsa bunların 

yalıtımını sağlayınız. 

8. İş önlüğünüzü giyiniz. 

9. Güvenlik önlemlerini alınız. 

10. Temiz ve itinalı olunuz. 

11. Disiplinli çalışınız. 

12. Kesici aletlerle çalışırken dikkatli 

olunuz. 

13. Ölçüleri dikkatli alınız. 

14. Yalıtım malzemesini keserken en az 

fire verecek şekilde kesiniz. 

15. İş bitiminde kullandığınız malzeme, 

araç ve gereçleri temizleyip 

kaldırınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için 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. Teras çatı ısı izolasyonunda kesinlikle buhar kesici kullanılmaz. (   ) 

 
2. 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. (   ) 

 

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

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

 
5. Üzerinde gezilen teraslarda ağır yüklere dayanım göstermesi bakımından XPS levhalar 

kullanılmalıdır. (   ) 

 
6. 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. (   ) 

 
 

 

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, üzerinde 

gezilemeyen teras çatılarda ısı, su ve nem yalıtımı yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Üzerinde gezilemeyen teras çatılar hakkında bilgi toplayınız. 

 Üzerinde gezilemeyen teras çatılarda kullanılan yalıtım malzemeleri ile ilgili 

internetten ve firmalardan bilgi toplayarak arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

2. ÜZERİNDE GEZİLEMEYEN TERAS 

ÇATIDA SU, ISI VE NEM YALITIMI 
 

2.1. Üzerinde Gezilemeyen Teras Çatılarda Kullanılan Yalıtım 

Malzemeleri 
 

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. 

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

kullanılmalıdır. Yalıtım malzemesi olarak mineral yün kullanılmak istendiğinde, yalıtım 

malzemesinin altında ve üstünde su yalıtım membranı kullanılmalıdır. 

 

Şekil 2.1: Üzerinde gezilemeyen teras çatı detayı 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Teras çatılarda su ve ısı yalıtımı uygun sistem ve malzemelerle yapıldığı sürece uzun 

seneler boyunca sorunsuz bir şekilde çözülebilmektedir. Teras çatılarda yapılacak ısı yalıtımı 

için ekstrüde polistiren (XPS-TS EN 13164), genleştirilmiş polistiren (EPS) (TS EN 13163), 

mineral yünler ve poliüretan gibi çeşitli malzemeler kullanılabilmektedir. 

 

 XPS yalıtım levhaları 

 

Homojen hücre yapısına sahip, ısı yalıtımı yapmak amacıyla üretilen ve kullanılan 

köpük malzemelerdir. XPS'in hammaddesi olan polistren, ekstrüzyon işlemi ile hat boyunca 

istenilen kalınlıkta çekilir. Sürekli bilgisayar kontrolünde yapılan bu üretim sayesinde 

homojen bal peteği görünümünde, kararlı bir hücre yapısı elde edilir. Hücreler bütün 

yüzlerinden birbirine bağlıdır. Hava hücrelerin içine hapsedilmiştir. Hareketsiz kuru havayla 

bilinen en mükemmel ısı yalıtımı sağlanmaktadır.  

 

 Hattan çıkan malzemenin yüzeyi, zırhlı veya pürüzlü yüzey olarak malzemenin 

kullanılacağı detaydaki ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılır. 

 

Resim 2.1: XPS yalıtım levhası 

 EPS yalıtım levhası 

 

Expanded polistiren sert köpük (EPS-Genleştirilmiş polistiren sert köpük), petrolden 

elde edilen, köpük halindeki, termoplastik, kapalı gözenekli, tipik olarak beyaz renkli bir ısı 

yalıtım malzemesidir. 

 

Hareketsiz ve kuru hava, bilinen en ekonomik, çevre dostu ve mükemmel ısı yalıtım 

malzemesidir. EPS ısı yalıtım levhalarının ekonomik ve üstün ısı yalıtım özellikleri bu 

şekilde sağlanır. Dünyada mevcut en iyi ısı yalıtımı sağlayan birkaç malzemeden biri olan 

EPS, aynı performansı, ülkemizde kullanılan diğer ısı yalıtım malzemelerinden daha 

ekonomik olarak sağlayan tek malzemedir. 

 

EPS ürünler, levha, boru veya önceden şekil verilmiş elemanlar halinde, yapıların ısı 

ve ses yalıtımında ve ambalaj sanayinde yoğun bir şekilde kullanılırlar. EPS ürünlerinin 

ayrıca, binalarda duvar malzemesi olarak kullanımından, soğuk hava depolarının yalıtımına, 



 

19 

 

zeminlerin takviyesine, gemiler için can simidi ve can yeleği yapımına kadar sayılması 

mümkün olmayan; hafifliğin dayanımın, kolay şekil verebilmenin, kolay uygulayabilmenin 

ve düşük ısı iletkenliğinin önemli olduğu bütün uygulamalarda sınırsız kullanım alanı vardır. 

 

 

Resim 2.2: EPS yalıtım levhası 

Her iki yalıtım levhası da hem üzerinde gezilebilen hem de gezilemeyen teras çatılarda 

ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılmaktadır. 

 

 Su yalıtım malzemeleri 

 

Teras çatı su yalıtımlarında kullanılan yalıtım malzemeleri sürülen ve serilen yalıtım 

malzemeleri olarak gruplandırılır. Bu malzemeler üzerinde gezilebilen teras çatılarda 

kullanıldığı gibi üzerinde gezilemeyen teras çatılarda da kullanılmaktadır. Ancak 

uygulamalarında ufak detaylar bulunmaktadır. 

 

 

Resim 2.3: Su izolasyonu yapılmış teras çatı 
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2.2. Üzerinde Gezilemeyen Teras Çatılarda Yalıtım Uygulama 

Kuralları 
 

Üzerinde gezilemeyen teras çatı yalıtım uygulamalarında da uyulması gereken 

kurallar, üzerinde gezilebilen teras çatı yalıtım kurallarıyla aynıdır. Ancak bu tip teras çatı 

uygulamalarında yalıtım üzerine serilen çakıl yuvarlak kesitli olmalıdır. Bunun nedeni 

keskin köşeli çakılların yalıtım malzemesine zarar vermesinin istenmemesidir. 

 

Hem üzerinde gezilebilen hem de gezilemeyen teras çatılarda ayırıcı tabakaların 

kullanımı konusundaki tavsiyeler şöyledir: 

 

 Beton döşeme ve su yalıtım tabakası altında normal şartlarda ayırıcı tabaka 

uygulanması gerekmez. Özel durumlarda (tek katmanlı polimerik membran 

kullanımında veya yüksek nem muhtevasında) 3 veya 5 mm kalınlığında 

ekstrüde polietilen örtü kullanımı, döşemenin pürüzlü yüzeyinin membrana 

hasar vermesini önler. 

 Su yalıtım tabakası ve ısı yalıtımı arasında: 

 Bitümlü membranlar: Normal olarak ayırıcı tabaka gerekmez. 

 Tek katmanlı polimerik membranlar: Esnek PVC membran ve ekstrüde 

polistiren köpük arasında solventin geçişini önlemek için serbestçe 

döşenen bir cam tülü veya polyester keçe tavsiye edilir. 

 Mastik asfalt: Serbestçe döşenen cam tülü veya polyester keçe gerekir. 

 

 Yalıtım ve çakıl tabakaları arasında:  

 Hidrolik ve mekanik özellikleri çatı koşullarına uygun ısısal bağlanmış 

jeotekstil filtre, drenaj ve ayırma görevini yerine getirir. 

 Su yalıtım malzemesine hasar verecek, ince daneli zımpara işlevi gören 

kum, silt danelerinin suyla birlikte ısı yalıtım derzlerinden aşağı girmesini 

önler. 

 Yalıtımın kalınlığına bağlı olarak, yalıtım levhalarının stabilitesini 

sağlayacak uygun kalınlıkta ve yıkanmış Ø 16/32 mm çakıl kalınlığını 

muhafaza eder, rüzgâr kaldırma kuvvetine karşı koyar ve rüzgârın yalıtım 

levhalarını havaya uçurmasını, yüzmesini engeller. 

 

Yalıtım levhasının doğrudan doğruya üzerine (PE-folyo gibi) buhar difüzyon direnci 

yüksek bir örtü veya yüksek su tutma kapasitesi olan keçeler örtülmemelidir. Ayrıca ısı 

depolama kapasitesi yüksek olan gri/renkli ayırıcı veya filtre tabakaları kullanılmamalıdır. 

 

2.3. Üzerinde Gezilemeyen Teras Çatılarda Yalıtım Uygulaması  

 
Şekil 2.2’de görüldüğü gibi üzerinde gezilemeyen teras çatı detayında da gösterildiği 

üzere betonarme döşemesi üstüne yapılan ahşap mala perdahlı eğim betonu üstünde iki katlı 

polimer bitümlü su yalıtım membranı uygulaması bulunmaktadır. Ekstrüde polistiren ısı 

yalıtım levhaları, su yalıtım katmanlarının üzerine serbestçe döşendikten sonra serilen bir 
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ayırıcı katman ve 16-32 mm dane çaplı dere çakılı yaklaşık 5 cm kalınlıkta düzgün bir 

şekilde yayılarak yalıtım işlemleri tamamlanmaktadır. Teras çatıların bahçe çatı olarak 

düzenlenmesi durumunda ise projesindeki detaya uygun bitki köklerine karşı dayanıklı su 

yalıtım membranları kullanılmakta, ısı yalıtım levhaları üste gelecek şekilde döşendikten 

sonra, filtre katmanını takiben bitki toprağı ve yeşillendirme ile detay tamamlanmaktadır. 

Detaylı yalıtım uygulaması öğrenme faaliyeti – 1 ‘de üzerinde gezilebilen teras çatılarda 

yalıtım uygulaması konusunda anlatılmıştır. 

 

 

 

Şekil 2.2: Üzerinde gezilemeyen teras çatı kesiti 

Üzerinde gezilemeyen teras çatı ısı yalıtımlarında ekstrüde polistiren dışındaki ısı 

yalıtım levhalarının kullanılması durumunda ısı yalıtımının hem alttan hem de üstten suya 

karşı korunması gerekmektedir. Bunun için, ısı yalıtım katmanının altına önce bir buhar 

kesici katman uygulanır ve ısı yalıtımı döşendikten sonra üstüne iki katlı su yalıtım katmanı 
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kaplanır. Üst yüzü arduvaz taşı kaplı örtülerin kullanılmaması halinde, su yalıtım örtülerinin 

üstüne filtre katmanı ve ardından dere çakılı ile kaplama yapılması gerektiği aşağıdaki 

çizimde gösterilmektedir.  

 

Şekil 2.3: Yalıtım katmanı detayı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek atölyenizde öğretmeninizin belirlediği bir 

alanda sürülebilir su yalıtım malzemesi ile teras çatılarda su yalıtımı uygulamasını yapınız. 
 

 

İşlem Basamakları 

 

Öneriler 

16. 25 litrelik su yalıtım malzemesini 10 

litre temiz su ile seyreltiniz. 

17. Homojen bir karışım elde etmek için 

düşük devirli bir matkap kullanınız. 

18. Karıştırma işlemi yapılırken özellikle 

topaklanmanın olmamasına dikkat 

ediniz. 

19. Hazırladığınız karışımı bekletmeden 

kullanınız. 

20. Birinci katı tek yönde fırça ile 

zemine uygulayınız. 

21. İkinci katı, birinci kata dik olacak 

doğrultuda ters olarak uygulayınız. 

22. Hazırladığınız karışımı 20–25 dk.  

içinde tüketiniz. 

23. İşlem bittikten sonra kurumasını 

bekleyiniz. 

24.  

25. İş önlüğünüzü giyiniz. 

26. Güvenlik önlemlerini alınız. 

27. Temiz ve itinalı olunuz. 

28. Disiplinli çalışınız. 

29. Uygulama yapılacak yüzeylerdeki, 

yapışmayı engelleyici toz, kir, yağ, 

eski ve kabarmış tabakaları tümüyle 

temizleyiniz.  

30. Soğuk havalarda uygulamamaya 

dikkat ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

31. 25 litrelik su yalıtım malzemesini 10 litre temiz su ile seyrelttiniz 

mi? 

  

32. Homojen bir karışım elde etmek için düşük devirli bir matkap 

kullandınız mı? 

  

33. Karıştırma işlemi yapılırken özellikle topaklanmanın olmamasına 

dikkat ettiniz mi? 

  

34. Hazırladığınız karışımı bekletmeden kullandınız mı? 
  

35. Birinci katı tek yönde fırça ile zemine uyguladınız mı? 
  

36. İkinci katı, birinci kata dik olacak doğrultuda ters olarak 

uyguladınız mı? 

  

37. Hazırladığınız karışımı 20 – 25 dk. içinde tükettiniz mi? 
  

38. İşlem bittikten sonra kurumasını beklediniz 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. Üzerinde gezilemeyen teras çatılarda en üste asfalt dökülür. (   ) 

 

2. Teras çatılara serilecek çakıllar sivri köşeli olmamalıdır. (   ) 

 

3.Teras çatılarda yapılacak ısı yalıtımı için ekstrude polistiren, genleştirilmiş polistiren 

(EPS), mineral yünler ve poliüretan gibi çeşitli malzemeler kullanılabilmektedir.(   ) 

 

4. XPS’in hammaddesi bitümdür. (   ) 

 

5. Üzerinde gezilen teraslarda ağır yüklere dayanım göstermesi bakımından XPS 

levhalar kullanılmalıdır. (   ) 

 

6. Yalıtım levhasının doğrudan doğruya üzerine buhar difüzyon direnci yüksek bir 

örtü veya yüksek su tutma kapasitesi olan keçeler örtülmelidir. (   ) 
 

 

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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki uygulamaları öğretmeninizin gözetiminde yapınız. 

 

 3 m eninde 5 m boyunda bir teras çatı için ısı yalıtımı uygulaması yapınız. 

 3 m eninde 5 m boyunda bir teras çatı için sürülebilen malzeme ile su yalıtımı 

uygulaması yapınız. 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler 

için Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak 

kendinizi değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

ÜZERİNDE GEZİLEBİLEN TERAS ÇATIDA SU, ISI VE NEM YALITIMI 

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?   

ÜZERİNDE GEZİLEMEYEN TERAS ÇATIDA SU, ISI VE NEM YALITIMI 

1. 25 litrelik su yalıtım malzemesini 10 litre temiz suyla 

seyrelttiniz mi? 
 

 

2. Homojen bir karışım elde etmek için düşük devirli bir matkap 

kullandınız mı? 
 

 

3. Karıştırma işlemi yapılırken özellikle topaklanmanın 

olmamasına dikkat ettiniz mi? 
 

 

4. Hazırladığınız karışımı bekletmeden kullandınız mı?   

5. Birinci katı tek yönde fırça ile zemine uyguladınız mı?   

6. İkinci katı, birinci kata dik olacak doğrultuda ters olarak 

uyguladınız mı? 
 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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7. Hazırladığınız karışımı 20 – 25 dk. içinde tükettiniz mi?   

8. İşlem bittikten sonra kurumasını beklediniz mi?   

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 YANLIŞ 

2 DOĞRU 

3 DOĞRU 

4 YANLIŞ 

5 DOĞRU 

6 DOĞRU 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YANLIŞ 

2 DOĞRU 

3 DOĞRU 

4 YANLIŞ 

5 DOĞRU 

6 YANLIŞ 
 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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