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Y
ang›nlar yüzy›llard›r mal ve can kayb›na yol açmaktad›r-
lar. Günümüzde ihtiyaçlar›n ve yat›r›mlar›n büyümesiy-
le birlikte yüzlerce iflyerinin ve binlerce insan›n birara-

da bulundu¤u iflyerleri ve al›flveriflmerkezleri, sanayi yap›lar›
karfl›m›za ç›kmaktad›r. Ancak yang›nlar sonucunda ortaya ç›kan
tablo da çok daha korkunç birhal almaya bafllam›flt›r. Bunu en-
gellemek için birçok ülke 50 y›l evvelden bafllayarak yap›larda
kullan›lan malzemelerin yang›n karfl›s›ndaki reaksiyonlar›n› ince-
leyebilmek ve onlar› belli s›n›flara ay›rabilmek için çeflitli stan-
dardlar ve bu standardlar› destekleyici test metodlar› gelifltir-
mifllerdir. 
50 y›l öncesiyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda art›k günümüz binalar›nda
çok daha farkl› malzemeler kullan›labiliyor.  Özellikle  Avru-
pa’da her ülkenin ayr› bir yang›n standard›n›n olmas›, Avrupa
birli¤i sonras›nda baz› kar›fl›kl›klara yol açmaya bafllamas›yla bir-
likte bütün Avrupa Birli¤i ülkelerini kapsayacak yeni standard ve
bunu destekleyici test metodlar›n› zorunlu hale getirdi. Avrupa
ülkelerinin kendi standardlar›nda de¤iflik özelliklere dikkat et-
mesi ve bunlara göre test etmesi baz› kar›fl›kl›klara yol açmak-
tayd›. 
Bu kar›fl›kl›k hem Avrupa’da hem de o ülkelerin standardlar›n›
kendine örnek alan Türkiye için geçerliydi. Avrupa’da tek bir
standard›n olmas› hem onlar hem de bizim için oldukça önem-
liydi. Yeni Avrupa Yang›n S›n›flar›nda malzemeler A1, A2, B,C,
D, E ve F olarak 7 ana gruba ayr›lmaktad›r. Bu ana grup alt›nda
duman yo¤unluna göre s1,s2 ve s3 olarak, damlama özellikleri
olarak da d0, d1, d2 olarak alt grublara ayr›lmaktalar.
Buna göre bir yap› malzemesi  A2,s1,d0  fleklinde belirtilen bir
ifadeyle tan›mlanacakt›r. 
Sadece A1 s›n›f› malzemeler duman ve alev oluflturmad›klar›n-
dan dolay›  A1 olarak tan›mlanacakt›r.
Son 20 y›l içinde endüstri yap›lar›nda metal trapez hafif inflaat
tarz› a¤›rl›kl› olarak görülmeye bafllam›flt›r (fiekil 1).

fiekil 1. Metal trapez kesit yal›t›ml› çat›.

1- Bitümlü su yal›t›m tabakas›
2- C,D,E s›n›f› ›s› yal›t›m malzemesi
3- Metal çat›

Bu inflaat tarz› çat›ya az yük getirmesi, istinat noktalar› aras›nda
yüksek aç›kl›k ve daha az yük getirmesi, daha az masraf› ifade
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etmektedir. Ancak bu inflaat tarz›nda çat› olu¤umu yang›ndan
korunma için bir dizi problemi de yaratm›flt›r. Bunlar›n bafl›nda
›s› yal›t›m› amac›yla kullan›lan hafif C,D,E, F s›n›f› malzemeler
gelmektedir. C,D,E, F s›n›f› malzemeler yang›n› tüm çat› sath›na
süratle yaymakta, damlamalarla di¤er bölümlerde yeni yang›n
merkezleri meydana getirerek, tüm binada yang›n›n yay›lmas›n›
sa¤lamakta (fiekil 2) ve tüm sistemin çökmesine neden olup,

yang›na müdahale olana¤›n› ortadan kald›rmaktad›r.
fiekil 2- Yang›n etkisi.

1-Çat› üst tabakas› 
2- C,D,E, F s›n›f› ›s› yal›t›m malzemesi

Endüstriyel yap›larda karfl›lafl›lan ve yang›n güvenli¤ini ortadan
kald›ran önemli bir konu da; rüzgar›n metal çat› eleman›n› de-
vaml› yalayarak yüksek bir statik enerji birikmesine neden ol-
mas›d›r. ‹ki metal çat› aras›ndaki plastik esasl› ›s› yal›t›m malze-
mesi gibi yal›tkan ürünün bulunmas›, çat› eleman›n› kondansa-
tör haline getirir. Beher 1cm. kal›nl›kta 1000 voltluk bir ark
meydana gelmesine neden olabilir. Bu enerji sadece özel bir üst
katman topraklamas› yap›lmas› halinde boflal›r.
Gerek can ve mal güvenli›i, gerekse ülke ekonomisinin kay›pla-
r›n› önlemek için geliflmifl ülkelerde yan›c› yal›t›m malzemeleri,
yap›larda kullan›lmamaktad›r. Yurdumuzda binalar›n yang›na
karfl› korunmas› konusunda geçerli bir yönetmelik veya bu ko-
nuyu tümüyle kaplayan bir standart›n olmay›¤›n›n yang›n konu-
sunun göz ard› edilmesine neden oldu¤u söylenebilir.
Bugünün ça¤dafl yang›n mücadelesi do¤rudan yang›n güvenlik
önlemlerine ba¤l›d›r. Yap›larda, hiç bir yönetmelik olmaks›z›n,
yang›n güvenlik önlemlerinin üçüncü flah›slar taraf›ndan al›naca-
¤› görüflü ise fazlas›yla iyimser kalmaktad›r. Yang›n güvenli¤ine

yap› malzemesi seçiminden bafllamak gerekir. Büyük finansman
ay›rd›¤›m›z yap›larda, kendi güvenli¤imizi düflünmeli ve büyük
zararlara neden olabilecek her türlü riski minimuma indirme
gayreti içinde olmal›y›z. Bu yüzden yap›larda ›s› ve ses yal›t›m›
amac›yla kullan›lan malzemelerin de yanmaz olmas›na dikkat
edilmesi gerekmektedir. Yine tesisat ve ekipmanlar›n yal›t›m›n-
da da mümkün oldu¤unca yanmaz ve/veya az zehirli gaz ç›karan
malzemelerin tercih edilmesi yang›n›n büyümesine engel olacak
ve mal ve insan kayb›n›n en aza indirilmesini sa¤layacakt›r. Bun-
lar›n sonucunda, çok az bir yat›r›mla can ve mal güvenli¤i sa¤-
lan›r, yang›n›n geli›flmesine neden olabilecek faktörler ortadan
kald›r›l›r. 
Bugün Türkiye’de yat›r›m yapan yabanc› sermayeli kurulufllar,
tesislerin çat› ve duvarlar›nda yang›n emniyeti için A tipi mal-
zeme kullan›m›n› flart koflmaktad›rlar. A tipi yanmaz mal-
zemeler, yeni Avrupa Yang›n Standardlar›nda, mevcuttaki  DIN
4102 ve TSE 1263 standartlar›na göre, sadece TAfiYÜNÜ ve
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ÇATI KES‹T‹ SIRALAMA VE TAR‹F E¤im L e R
OP mm veya/E m2 K/W

3 METAL K‹REM‹T - MERTEK ÜSTÜ FOLYO ‹ZOLASYON – MERTEK ARASI ‹ZOLASYON

1 DIfi YÜZEY 0.04
2 METAL K‹REM‹T B 0.00
3 HAVA BOfiLU⁄U B 50 DÜfiÜK 0.88
4 ALUM‹NYUM FOLYO 0.00
5 HAVA BOfiLU⁄U 50 DÜfiÜK 0.88
6 BUHAR GEÇ‹RGEN SU YALITICI 0.00
7 POL‹STREN (Yo¤unluk 16kg/m 3) 50 1.25
8 AHfiAP KAPLAMA 20 0.16
9 ‹Ç YÜZEY B DÜfiÜK 0.60
R TOPLAM 3.81

NOT: Yukar›daki tablolar % 33 e¤imli çat› için oluflturulmufltur ve 10 cm mertek ve 5x5 cm kadron kullan›ld›¤› kabul edilmifltir.

Tablo 4.3’ de hesaplanan ›s›l direnci elde edebilmek için tablo
4.2’ deki ›s› yal›t›m malzemesi polistrenin kal›nl›¤›n› 13.76 cm’ye
ç›karmak gerekir, ( 0.04 + 0.17 + λ / 0.040 + 0.16 = 3.81, bu-
radan ›s› yal›t›m malzemesinin kal›nl›¤› λ = 0.1376 m olarak elde
e d i l i r . )

5. ELDE ED‹LEN SONUÇLARIN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
a. Tablo 4’ de ele al›nan üç örnekten ilkinde yal›t›ms›z bir çat›n›n
›s›l direnci hesaplanm›fl ve 0.61 m2K/W elde edilmifltir.  ‹kinci ör-
nekte, mertek aras›nda 5cm’ lik yo¤unlu¤u 16 kg/m3 olan polist-
ren kullan›ld›¤› varsay›larak elde edilen kesitten hesaplanan ›s›l di-
rencin 1.77 m2K/W oldu¤u hesaplanm›flt›r.  Üçüncü örnekte ise,
mertek aras›nda 5 cm’ lik, yo¤unlu¤u 16 kg/m3 olan polistren kul-
lan›ld›¤›, mertek üstüne de alüminyum folyo kullan›ld›¤› varsay›l-
m›flt›r. Bu durumda elde edilen kesitten hesaplanan ›s›l direnç
3.81 m2K/W’d›r. Folyo kullan›lmad›¤›nda, üç numaral› kesitte el-
de edilen direnci sa¤lamak için kullan›lan ›s› yal›t›m malzemesinin
kal›nl›¤›n› 5 cm’ den 13.76 cm’ye ç›kmak gerekti¤i anlafl›lmakta-
d › r .
b . Bu ›s›l direnç de¤eri EK-B’ de verilen 4 iklim bölgesinden üçü
için beklenen ›s›l direnç de¤erinden yüksektir. 
c . Kesit’ de kullan›lan alüminyum folyo, çat›n›n ›s›l direncini 2. no’
lu  kesite göre %215 artt›r›rken, hem çat›da mükemmel bir ha-
valand›rmaya imkan vermekte, hem de  çat›n›n d›fl kabu¤undan
herhangi bir nedenle çat›ya girecek  su s›z›nt›lar›n›n çat›n›n içine
al›nmas›n› engelleyecek ayr›ca su yal›t›m görevi yapmaktad›r.
d. Ifl›n›m yolu ile yay›lan ›s›n›n yal›t›m› yap›ld›¤›nda tafl›ma yolu ile
yay›lan ›s›n›n yal›t›m›n› sa¤layan malzemenin kal›nl›¤› %265 daha
a z a l m a k t a d › r .

6.   SONUÇ
a. TS 825 EK1 TABLO C bölgelere göre tavsiye edilen U de¤er-
lerini vermektedir.  Buradan hareketle, Türkiye' de her bölge

için tavsiye edilen ›s›l geçirgenlik direnç de¤erleri belirlenmekte-
dir. 
1. Bölge için 2 m2K/W 
2. Bölge için 2.5 m2K/W 
3.Bölge için 2.5 m2K/W, 4.Bölge için 3.33 m2K/W  olarak hesap-
lan›r. (1), (4),(5),(6)
b. Yap›lmas› düflünülen çat› kesiti, o bölge için beklenen ›s›l di-
renç de¤erini karfl›lam›yorsa, kesitte yer alan malzeme ve hava
boflluklar›n›n kal›nl›k ve yükseklikleriyle oynanarak, istenilen ›s›l
direnci sa¤layan çat› kesitleri elde edilebilir. 
c . Görüldü¤ü gibi çok pratik ve h›zl› olarak bir çat› kesitindeki
toplam ›s›l direnci hesaplamak mümkündür. Her inflaat mühen-
disi, mimar, müteahhit ve sektörde faaliyet gösteren ilgili kifliler,
bu yöntemi kullanarak yapacaklar› çat› kesitinin gerekli ›s›l diren-
ci temin edip, etmedi¤ini kontrol edebilirler.
d. Özellikle ülkemiz yo¤un günefl alan bir bölgede olup çat›larda
›s›n›m yoluyla d›flardan içeriye do¤ru yay›lan ›s›n›n yal›t›lmas› bü-
yük önem tafl›maktad›r.ÇATILARDA ›s›n›m yolu ile yay›lan ›s›n›n
yal›t›lmas› için alüminyum folyo kullan›larak; çat›lar›n ›s›l direnç-
leri artt›r›l›rken, nefes alan çat›lar elde edilip, ilave olarak da su
yal›t›m imkanlar›n› gelifltirmek mümkündür. Bu nedenle, TS825’
de ›s›n›m yolu ile yay›lan ›s›n›n yal›t›lmas›na iliflkin esaslar koyula-
rak, daha az maliyetle daha mükemmel çat›lar elde edilmesi için
gerekli giriflimler vakit geçirilmeksizin yap›lmal›d›r. 
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