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2009 yılında revize edilen Yangın Yönetmeliğinin çatılar ile ilgili maddesinin açıklanması, 
madde içinde geçen tanımların (Broof, yanmaz malzeme, zor alevlenen malzeme) ve TS EN 
13501-1 standardında tanımlanan yangın sınıflarının açıklanması, bu bilgilere bağlı olarak 
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GİRİŞ: 
Çatılar, Yangın Yönetmeliği ve Su Yalıtımı: 
 
 
2009 yılında revize edilen Yangın Yönetmeliğinin çatılar ile ilgili maddesinin açıklanması, madde 
içinde geçen tanımların (Broof, yanmaz malzeme, zor alevlenen malzeme) ve TS EN 13501-1 
standardında tanımlanan yangın sınıflarının açıklanması, bu bilgilere bağlı olarak çatıların bitümlü ve 
sentetik örtüler kullanılarak su yalıtım detaylandırmasını içermektedir. 
 
 
9/12/2009 tarihinde yayınlanan yeni yangın yönetmeliği çatılarda kullanılacak olan malzemeler ile 
ilgili yeni kurallar getirdi. 
Buna göre: 
 
 
Yangın Yönetmeliği “Madde 28”:  
(1) Çatıların inşasında; 
 a) Çatının çökmesi,  
 b) Çatıdan yangının girişi ve çatı kaplaması yüzeyinin tutuşması,  
 c) Çatının altında ve içinde yangının yayılması,  
 ç) Çatı ışıklığı üzerindeki rüzgâr etkileri,  
 d) Çatı ışıklığından binaya yangının geçmesi,  
 e) Yangının çatı kaplamasının dış yüzeyi üzerine veya katmanlarının içerisine yayılması ve 
alev damlalarının oluşması, 
 f) Bitişik nizam binalarda, çatılarda çıkan yangının komşu çatıya geçmesi,  
 ihtimalleri göz önünde bulundurulur.   
(2) Çatı kaplamalarının BROOF sınıfı malzemelerden, çatı kaplamaları altında yer alan yüzeyin veya 
yalıtımın en az zor alevlenici malzemelerden olması gerekir. Ancak, çatı kaplaması olarak yanmaz 
malzemelerin kullanılması durumunda üzerine çatı kaplaması uygulanan yüzeyin en az normal 
alevlenen malzemelerden olmasına izin verilir.  
(3) Yüksek binalarda ve bitişik nizam yapılarda; 
 a) Çatıların oturdukları döşemelerin yatay yangın kesici niteliğinde, 
 b) Çatı taşıyıcı sistemi ve çatı kaplamalarının yanmaz malzemeden, olması gerekir.” 
şeklindedir. 
 
Yukarıdaki yazı içinde üç tane önemli terim yer almaktadır.  

1. BROOF 
2. Zor alevlenici 
3. Yanmaz malzemeden  

bu terimleri inceleyecek olursak. 
 
BROOF : 
Çatı sisteminin üzerinde TS EN 13505-5 standardına tanımlanan TS ENV 1187’ye göre belli bir 
boyuta, eğimde ve rüzgar hızına sahip yangın çıkartılarak, en üst malzeme yüzeyindeki alev izi boyu 
ölçülür. Oluşan alev izi standartların öngördüğünden daha az ise bu malzeme veya sistem BROOF olarak 
adlandırılır. Malzeme üzerinde oluşan alev izi standardın öngördüğünden fazla ise o zaman bu 
malzeme veya sistem FROOF olarak adlandırılır. (Resim-1) 
Resim-1 TS  EN 13501-5 Alev izi boyu testi. 



 
Bunun dışında yönetmelik herhangi bir test yapılmasına gerek kalmaksızın bazı malzemeleri BROOF 
olarak kabul eder. Bunları da aşağıdaki “Ek-2/Ç Yapı Malzemelerinin TS EN 13501-1’e göre yanıcılık 
sınıfları” tablosunda vermektedir. (Tablo-1) 
 
 Tablo-1 

 
(1)  Bu tablolar, TS EN 13501-1’e göre malzemelerin yanıcılık sınıflarını göstermektedir. TS 1263’de 
verilmiş olan yanıcılık sınıflarına sahip yapı malzemelerinin, TS EN 13501-1’de verilen yanıcılık 
sınıflarına denkliği için, söz konusu yapı malzemelerinin TSE EN 13501-1’de belirtilmiş olan ilgili sınıfa 
ait test standartları şartlarını sağlaması gerekir. 
(2) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında, Avrupa Birliği Komisyonunun ilgili 
kararları ile ortaya konulmuş, uyumlaştırılmış standartlara tabi yapı malzemelerinin uyacakları Avrupa 
Sınıflarıdır. 



 
 



Zor Alevlenici ve Yanmaz Malzeme : 
“Ek-2/Ç Yapı Malzemelerinin TS EN 13501-1’e göre yanıcılık sınıfları”na göre zor alevlenici ve 
yanmaz malzeme tanımları aşağıdadır. (Tablo-2 A ve Tablo 2/B) 
 Tablo-2A 
 

 
Tablo-2B 



 
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında malzemeler eğer test edilmeden A1 ve A1fl 
sınıfı olarak değerlendiriliyorsa, aşağıdaki malzemelerden sadece bir veya birkaçından oluşmalıdır 
Genelde doğal malzemeler (taş, mermer vs),  metaller,  bunlardan imal edilen malzemelerin tümü 
yanmaz veya zor alevlenir malzemelerdir. (Tablo-3)’te görüldüğü gibi. 
 
Tablo-3 
Malzeme Notlar 
Genleşmiş kil  
Genleşmiş perlit  
Genleşmiş vermikulit  
Mineral yün  
Selüler cam  
Beton Hazır karıştırılmış beton ve prekast betonarme öngerilmeli ve ön sıkıştırmalı 

malzemeler 

Beton (integral ısı izolasyonlu olan agregalar 
hariç yoğun ve hafif mineral agregalar) 

Katkı maddeleri ve ilaveler (örneğin: PFA), pigmetler ve diğer malzemeleri 
içerebilir. Prekast birimleri de kapsar. 

Gaz (gözenekli) beton üniteler  Çimento ve/veya kireç gibi su bazlı bağlayıcıların ince maddeler (silisli maddeler, 
PFA, uçucu fırın cürufu) ve gözenek üreten maddeler ile birleşmesiyle üretilen 
birimler. Prekast birimleri de kapsar. 

Elyaflı(telcikli) çimento  
Çimento  
Kireç  
Yüksek fırın cürufu/toz uçucu kül(PFA)  
Mineral agregalar  
Demir, çelik ve paslanmaz çelik• Tamamen ayrı bir formda olmamak üzere (Şekilsiz) 
Bakır ve bakır alaşımları• Tamamen ayrı bir formda olmamak üzere (Şekilsiz) 
Çinko ve çinko alaşımları• Tamamen ayrı bir formda olmamak üzere (Şekilsiz) 
Alüminyum ve alüminyum• alaşımları Tamamen ayrı bir formda olmamak üzere (Şekilsiz) 
Kurşun• Tamamen ayrı bir formda olmamak üzere (Şekilsiz) 

                                                 
 
 
 
 



Alçı ve alçı bazlı sıvalar Katkı maddeleri (geciktiriciler, dolgu maddeleri, lifler, pigmentler, hidrate olmuş 
kireç, hava ve su tutucular ve plastikleştiriciler), yoğun agrega (örneğin: doğal 
veya kırma kum) veya hafif agregalar (örneğin: perlit veya vermikulit) içerebilir. 

İnorganik bağlayıcı elemanları olan harçlar Düzeltme/sıvama harçları ve bir veya birden fazla inorganik bağlayıcıya dayanan 
şaplar, örneğin: çimento, kireç, duvar çimentosu ve alçı. 

Killi malzemeler Kilden ve kum, yakıt veya diğer katkı maddeleri içeren veya içermeyen diğer killi 
maddelerden yapılmış birimleri, tuğlaları, karoları, döşeme karoları ve şömine 
birimlerini (örneğin: baca tuğlaları) kapsar. 

Kalsiyum silikat birimler Kireç ve doğal silisli maddelerden (kum, silisli çakıl veya kaya ya da bunlardan 
yapılmış karışımlar) yapılmış birimler, renklendirici pigmentler içerebilir. 

Doğaltaş ve arduvaz birimler Doğal taşlardan (magmatik, tortul veya metamorfık kayalar) veya arduvazlardan 
elde edilmiş işlenmiş ya da işlenmemiş elemanlar. 

Alçı birimler Agregalar, doldurucular, lifler ve diğer katkı maddeleriyle birleşen ve 
pigmentlerle renklendirilebilen kalsiyum sülfat ve sudan oluşan birimleri ve 
blokları kapsar. 

Çimento mozaik Karo mozaikleri ve yerinde dökme yer döşemelerini kapsar. 
Cam Isı ile güçlendirilmiş, kimyasal olarak katılaştırılmış, lamine ve telli cam. 
Cam seramik Billur ve artık cam içeren cam seramikler. 
Seramik 
 

Toz preslenmiş ve kalıptan çıkarılmış malzemeleri kapsar, sırlanmış veya 
sırlanmamış. 

• İnce toz halinde öğütülmemiş olması koşulu  ile. 
 
 
 
Yüksek Binalar:  
Yüksek bina kavramı ile 21,5m ve daha yüksek yapılar tanımlanmaktadır. 
 
Su yalıtım Malzemeleri: 
Buna göre çatılarda su yalıtımında kullanılan bitümlü ve sentetik örtüler ile bitümlü shingle 
ürünlerinin TS EN 13501-1’e göre test edilip BROOF olduklarının kanıtlanması gerekmektedir. 
 
Bağımsız test laboratuarı olan Tebar bu test için akredite bir kurumdur. 
 
 
Şirketimizin üretiminde olan ve son kat örtü olarak kullanılan TS EN 13707’e göre üretilmiş mineral 
kaplı örtüler, TS EN 13956’ya göre üretilen sentetik örtüler ve TS EN 544’e göre üretilen bitümlü 
shingle test edilerek BROOF belgeleri alındı. 
 TS EN 13501-5 ve TS ENV1187’uygun TEBAR tarafından verilen BROOF belgeleri (Resim-2, Resim-
3,Resim-4, Resim-5) 
 

                                                                                                                                                         
 



Resim-2 

 
 
 
 
 
 

Resim-3 

Resim-4 

 
 
 
 
 

Resim-5 

Yukarda sunulan belgeler doğrultusunda su yalıtım detaylarını oluşturabiliriz 
 
 
 
 
 
Ayrık Nizam Yapılar ve 21,50m’yi Aşmayan Yapılar: 
 

1- Shingle Çatılar: (Resim-6) 
Çatı eğiminin %30’dan daha fazla olması halinde, BROOF belgeli malzemeden seçilen Shingle çatı 
kaplama malzemesi altında kullanılacak olan ısı yalıtım malzemesinin en az zor alevlenici 
malzeme olması gerekmektedir. Bu nedenle kullanılacak olan ısı yalıtım malzemesi mineral 
yünlerdir. Mineral yün ile çatı kaplama tahtası arasında muhakkak surette doğal havalandırma 
yapılmalı, gerekli hallerde mineral yünler altında buhar kesici (nefes almayan örtü), üst tarafında 
ise nefes alan örtüler kullanılmalıdır. (Detay-1)  
 

Resim-6 



 
 
 
 
Detay-1 

YangYangıın Yn Yöönetmelinetmeliğğine Uygun ine Uygun ÇÇatatıılarlar

• Ayrık Nizam Çatılarda  h ≤ 21,50 m

Mineral YünMİNERAL YÜN

 
2- Bitümlü Örtü Kaplı Eğimli Çatılar: (Resim-7) 
Detayına uygun 2 kat olarak yapılacak olan su yalıtımının,  üst katmanı BROOF belgeli mineral 
kaplı örtülerden seçilmelidir. Çatı kaplama malzemesi altında kullanılacak olan ısı yalıtım 
malzemesinin en az zor alevlenici malzeme olması gerekmektedir. Bu nedenle kullanılacak olan 
ısı yalıtım malzemesi mineral yünlerdir. Mineral yün ile çatı kaplama tahtası arasında muhakkak 
surette doğal havalandırma yapılmalı, gerekli hallerde mineral yünler altında buhar kesici (nefes 
almayan örtü), üst tarafında ise nefes alan örtüler kullanılmalıdır. (Detay-1)  
 

Resim-7 

 
 

3- Hafif Metal Çatılar: (Resim-8, Resim-9) 
Şartnameye uygun, bitümü örtülerle 2 kat olarak yapılacak olan su yalıtımının,  üst katmanı BROOF 
belgeli mineral kaplı örtüler veya şartnameye uygun kalınlıkta BROOF belgeli, UV dayanımlı sentetik 
örtüler (PVC, TPO v.b) kullanılmalıdır.  Çatı kaplama malzemesi altında kullanılacak olan ısı yalıtım 
malzemesinin en az zor alevlenici malzeme olması gerekmektedir. Bu nedenle kullanılacak olan ısı 
yalıtım malzemesi mineral yünlerdir.  
3-a Bitümlü Örtü Hafif Metal Çatılar:     
(Resim-8) 



 
 
 
3-b Sentetik Örtü Kaplı Hafif Metal Çatılar:          
(Resim-9) 
Detay-2 

 
Biti şik Nizam ve Yüksek Yapılar 
 

1- Ters Teras Çatı: (Üzeri Gezilemeyen Çatı) (Resim-10) 
Çatı sisteminin oturacağı döşeme plağının projesine uygun yatay yangın kesici olması gerekmektedir. 
Su ve ısı yalıtım katmanlarının üstünde yer alacak olan, en üst katman olarak doğal bir malzeme olan 
çakıl (agrega büyüklüğü en az 4 mm en fazla 32 mm), en az 50 mm kalınlığında veya ≥80 kg/m2 
kütlede gevşek serimli olarak kullanılmaktadır. (Tablo-3 ve Tablo-2).(Detay-3)  

   

Resim 10      Detay 3 

 

min. 5 cm  

MİNE
TAŞ YÜNÜ 



2- Bahçe Çatılar (Resim-11) 
 
Çatı sisteminin oturacağı döşeme plağının projesine uygun yatay yangın kesici olması gerekmektedir. 
Su ve ısı yalıtım katmanlarının üstünde yer alacak olan, en üst katman olarak doğal bir malzeme olan 
en az 6cm kalınlıkta bitkisel toprak kullanılmaktadır..(Detay-4)  
 

 

(Resim-11) 
  
 
 

 
 

    (Detay-4) 

3- Üzeri Mermer, Seramik ve Mozaik Kaplı Gezilebilen Çatılar: (Resim-12) 
 
Çatı sisteminin oturacağı döşeme plağının projesine uygun yatay yangın kesici olması gerekmektedir. 
Su ve ısı yalıtım katmanlarının üstünde yer alacak olan, en üst katman olarak beton plaklar, çimento 
harçlı yapıştırıcı üzerinde mermer veya seramik levhalar kullanılmaktadır. (Tablo-3 ve Tablo-
2).(Detay-5) 

       
(Resim-12)             Detay-5 
 
  
Sonuç: 
 
Çatılarda yangına karşı alınması gerekli önlemleri kısaca sıralarsak: 
1- Bina içinden çıkacak olan yangıların çatıya sıçramaması için çatı döşemesinin yapı türüne göre en 

az 60-90 dakkika yangına dayanım süreli olmaları gerekir. 
2- Çatılara dışarıdan sıçrayacak yangınlara karşı ise, çatıda kullanılacak olan geleneksel 

malzemelerden kiremit, metal kaplama veya bitümlü malzemeler şartnamenin ön gördüğü 
koşullarda oluşturulması gerekir. 

3- Yapım aşamasında ise ahşap yüzeyler üzerinde uygulama yapılırken yangına karşı gerekli önlem 
ve tedbirlerin alınması gerekir.  

 

TOPRAK DOLGU  



Kaynaklar: 
 
1- TS EN 13501-1+A1: İnşaat Ürünlerinin ve Yapı Elemanlarının Yangınla İlgili Sınıflandırılması-

Bölüm 1: Yangına Tepki Deneyleri Verilerinin Kullanılması İle Sınıflandırma 

2-  TS EN 13501-5 Yapı mamulleri ve yapı elemanları - Yangın sınıflandırması - Bölüm 5: Çatıların 
dış yangınlara maruz bırakılması deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma 

3- “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığının 1/11/2007 tarihli ve 5098 sayılı yazısı üzerine, 7126 sayılı Sivil Savunma 
Kanunu’nun ek 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/11/2007 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 19/12/2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

4- “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 8/7/2009 tarihli ve 2313 
sayılı yazısı üzerine, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun ek 9 uncu maddesine göre, Bakanlar 
Kurulu’nca 10/8/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır. 09/09/2009 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanmıştır. 

5- Yapı Malzemelerinin Yangına tepki Sınıflarına, Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına, 
Çatı ve Çatı Kaplamalarının Dış Yangın Performansına Dair Tebliğ (Tebliğ No: YIG/2011-3) 5 
Mart 2011 tarihli Resmi Gazete 

6- BTM Bitümlü Tecrit Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ Teknik Yayınları ve Fotoğraf Arşivi  

7- BTM Bitümlü Tecrit Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait TEBAR Test Belgelendirme 
Araştırma ve Geliştirme Ticaret AŞ’nin test raporları. 


