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GENELGE
(2013/21.)
İlgi: a)13.07.2004 tarih ve 1111 sayılı mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Genelgesi
b)02.09.2010 tarih ve 1993 sayılı mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Genelgesi
Kamu yapılarında temel ve bodrum katlarında uygulanacak su ve nem yalıtımı hakkında ilgide
kayıtlı genelgelerimizde, arsa temini, vaziyet planı tanzimi genelgelerimiz ile zemin etüt raporundaki
önerilere uyulmak kaydıyla inşaatlarda su ve neme karşı yalıtım imalatlarına ilişkin esaslar belirlenmiştir.
Söz konusu Genelgelerin sadeleştirilmesi, birlikteliğinin sağlanması ve bodrum katta ve temelde su
yalıtımı ile ilgili iş ve işlemlerin sağlıklı yürütülmesi hedeflenmekte olup konu ile ilişkili olarak;
Valiliğiniz (Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü) kontrol ve denetimi altında bulunan kamu binaları
projelerinde, yapının yapılacağı arsada su durumu ne olursa olsun, işe ait zemin etüd raporu ve gözlemsel
inceleme raporları dikkate alınarak,
-Temel altı ve bodrum perde duvarlarında (çevresel suların gelebileceği dikkate alınarak) su ve nem
yalıtımı temel tipi, derinliği, zemindeki su seviyesi ve iklim koşullan dikkate alınarak yapılacaktır.
-Toprak temaslı perde duvarlarda yapılan su ve nem yalıtımı üzerine gerekli durumlarda ısı yalıtımı
yapılacak olup, dış etkilerden gelebilecek zararlardan dolayı koruyucu katman oluşturulmalıdır.
-Ayrıca drenaj işlemi temel seviyesinde zemin durumuna göre belirlenip uygulanacaktır.
'Bundan sonraki uygulamaların işin sözleşmesi ve eki şartnameler ile projesine ve yukarıda belirtilen
açıklamalara göre yapılması gerekmektedir.
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