


Hedefleri aras›nda flunlar yer almaktad›r:

• Kamu kurum ve kurulufllar› nezdinde yal›t›m 
sektörünü temsil ederek, yal›t›m ile ilgili mevzuat 
çal›flmalar›na aktif olarak katk›da bulunmak,

• Is› yal›t›m› konusunda ülke çap›nda enerji verimlili¤i
kavram›n› öne ç›kararak; çevre kirlili¤inin azalmas›n›,
daha güvenli ve konforlu yaflam alanlar› 
oluflturulmas›n› ve %75’ini yurtd›fl›ndan temin 
etti¤imiz enerjiden tasarruf edilmesini sa¤lamak,

• Su yal›t›m› konusunda uygulamalar›n teknik 
kurallara uygun olarak yap›lmas› için çal›flmalar 
yürüterek, yüzölçümünün %92’si deprem kufla¤›nda
olan ülkemizde insanlar›m›z›n daha konforlu, güvenli
ve sa¤l›kl› mekânlarda yaflamas› için kal›c› 
çözümler getirmek,

• Ses yal›t›m› konusuna karar mercilerinin ve 
toplumun dikkatini çekmek ve gerekli olan ses 
yal›t›m› önlemleri hakk›nda bilgi vererek sa¤l›kl› ve
konforlu yaflam alanlar›n›n oluflturulmas›na 
katk›da bulunmak,

• Yang›n yal›t›m› konusunda inflaat sektörünü ve halk›
bilinçlendirerek, yang›nlarda oluflabilecek can ve 
mal kay›plar›n› en aza indirecek yal›t›m önlemlerinin
yayg›nlaflmas›n› sa¤lamak, yang›n güvenli binalar›n
oluflturulmas›na katk›da bulunmak.

‹ZODER, “yal›t›m” konusunda
kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek
üzere faaliyet gösteren, ›s›, su, ses ve
yang›n yal›t›m malzemesi üretici, sat›c›,
uygulay›c› ve ithalatç›lar›n› ayn› çat›
alt›nda toplayan bir sektör kurulufludur.
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DO⁄RU ÇÖZÜM: DO⁄RU YALITIM

De¤erli Okurlar,

Yap›lar›n uzun y›llar boyunca de¤erini korumas›, ancak yap› iyi tasarlanm›flsa,
iç ve d›fl etkenlerden do¤ru biçimde korunmuflsa gerçekleflebilir.
Yap›lar›n iç ve d›fl etkenlerden do¤ru biçimde korunmas›, yal›t›m ile
sa¤lanabilir.

Yal›t›m sistemlerinin esas amac›; yap› bileflenleri ve binalar›n tafl›y›c›
sistemini yang›n, gürültü, su, iklim koflullar› (yaz-k›fl, gece-gündüz), kar,
ya¤mur gibi ya¤›fllar ve benzeri iç ve d›fl etkenlerden koruyarak, kullan›m
amac›na uygun sa¤l›k ve konfor flartlar›n›n yap› içerisinde hüküm sürmesini
sa¤lamakt›r.

Bina içerisinde konforlu yaflam koflullar›n›n oluflturulmas›, insan sa¤l›¤› için
ne kadar önemli ise, yap›n›n d›fl etkenlere karfl› korunmas› da, içerisinde
yaflad›¤›m›z, sa¤lam ve uzun ömürlü olmas›n› bekledi¤imiz yap›lar için ayn›
öneme sahiptir.

‹ZODER olarak böylesine önemli bir konuya dikkat çekmek ve yal›t›m
konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek üzere derledi¤imiz bilgileri sizlerle
paylafl›yoruz.

Unutmayal›m ki, “yal›t›m en kârl› yat›r›md›r!”

‹ZODER

2



3

SU YALITIMI NED‹R?

Yap› ömrü ve dayan›kl›l›¤› aç›s›ndan en büyük tehdit “su”dur.
Yap›ya s›zan su; yap›lar›n tafl›y›c› k›s›mlar›ndaki donat›lar›
korozyona u¤ratarak yük tafl›ma kapasitesinin ciddi miktarlarda
düflmesine, beton bütünlü¤ünün bozularak çatlak ve k›r›lmalar›n
oluflmas›na yol açar. Ayr›ca insan sa¤l›¤›na zararl› küf, mantar
ve benzeri organik maddelerin oluflumuna sebep olur.

Yap›lar; ya¤mur, kar gibi ya¤›fllar, topra¤›n nemi, toprak taraf›ndan
emilen ya¤›fl veya kullanma sular›, banyo, tuvalet gibi ›slak
hacimlerde su kullan›m›, yap›n›n üzerine infla edildi¤i zemindeki
bas›nçl› veya bas›nçs›z yeralt› sular› nedeniyle suya maruz kal›rlar.
Suyun yukar›da say›lan yollarla yap›y› ve konforu tehdit etmesi
engellenemez fakat yap›lara suyun girmesi önlenebilir.

Yap›lar›n, her yönden gelebilecek suya veya neme karfl›
korunmalar› için, yap› kabu¤unun yüzeyinde yap›lan ifllemlere
“su yal›t›m›” denir.

SU YALITIMININ FAYDALARI

Do¤ru olarak yap›lacak su yal›t›m›;
> Yap›n›z›n tafl›y›c› k›s›mlar›nda yer alan demirlerin paslanmas›n›

ve tafl›ma kapasitesinin düflmesini önler, binan›n depreme 
karfl› güvenli¤ini sa¤lar.

> Binalarda bakteri ve küf oluflmas›n› engeller.
> Suyun çat›lardan veya tavanlardan damlamas›n›, bodrumlar›

basmas›n› önleyerek sa¤l›kl› ve konforlu ortamlar sa¤lar.
> Yap›lar›n bak›m giderlerini azalt›r.
> Su depolar›nda ve havuzlarda su kaçaklar›n› önler ve su 

kalitesini korur.

Yap›lar›n, her yönden gelebilecek suya veya neme karfl›
korunmalar› için, yap› kabu¤unun yüzeyinde yap›lan ifllemlere
“su yal›t›m›” denir.

0800 211 33 67
www.izoder.org.tr
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SU YALITIMININ UYGULANDI⁄I YERLER

Su yal›t›m›;

> Bir sistemdir. Yap›n›n uygulama projesi safhas›nda tasarlanmas›,
detayland›r›lmas› gerekmektedir. Do¤ru detay + nitelikli malzeme
+ sa¤l›kl› uygulama ana unsurlar›d›r.

> Toprak ile temas eden duvarlar, temeller ve zemine oturan 
döflemeler, suyun yap› d›fl›nda birikebilece¤i veya suyun 
basabilece¤i seviyenin alt›ndaki d›fl duvarlar, balkonlar, teras 
ve e¤imli çat›lara,

> Banyo, lavabo ve wc gibi ›slak hacimlere,
> Suyun içerisinde kalmas›n› istedi¤imiz su deposu, suni gölet ve

havuz gibi yap›lara yap›l›r.

Etkin bir su yal›t›m› için, yal›t›m uygulamas›n›n, binan›n temelinden
çat›s›na kadar tüm yap› elemanlar›n› kapsamas› gerekir.



KONUT SATIN veya K‹RALARKEN ALIRKEN
SU YALITIMIYLA ‹LG‹L‹ SORMANIZ GEREKEN
SORULAR

Y›llar boyu yapt›¤›n›z birikimler ile konut sat›n al›rken veya kiralarken,
cevap bulman›z gereken sorular› flöyle s›ralayabiliriz:

1- Teras veya e¤imli çat›da su yal›t›m› yap›lm›fl m›?
Binan›n en üst kat›nda veya çat› kat›ndaki tavan ve duvarlarda su
izleri, s›va kabar›kl›klar›, çatlaklar yap›da su yal›t›m› yap›lmad›¤›n›
gösterir.

2- Banyo, tuvalet gibi ›slak hacimlerde su yal›t›m› yap›lm›fl m›?
Binan›n ara katlar›ndaki tavan ve duvarlarda su izleri, s›va
kabar›kl›klar›, çatlaklar yap›da su yal›t›m› eksikli¤ini gösterir.
Kiralayaca¤›n›z veya sat›n alaca¤›n›z konutun tavan›ndaki sorunlar
üst komflunuzun do¤ru su yal›t›m› yapt›rmam›fl oldu¤unu gösterir.
Alt kat›n tavan›nda oluflmufl olan sorunlar ise sizin dairenizdeki su
yal›t›m› sorunlar›na iflaret eder.

3- Yap›n›n temelinde su yal›t›m› yap›lm›fl m›?
Binan›n bodrumunda perde duvar, kirifl ya da kolonlarda su
izleri, çatlaklar, su ve nemden kaynaklanan siyah lekeler ya da
pamukçuklar yap›n›n temelinde su yal›t›m problemi oldu¤unu
gösterir. Temellerde yap›lan su yal›t›m› uygulamalar›, betonun
ve demirlerin tafl›ma özelli¤ini korumas›na yard›mc› oldu¤undan
deprem güvenli¤i sa¤lar. Binan›n temellerine sonradan su
yal›t›m› yap›larak binan›n suyun zararl› etkilerinden korunmas›n›n
mümkün olmad›¤› unutulmamal›d›r.

4- Yap›n›n etraf›nda, topraktan gelen suyu uzaklaflt›racak olan
bir drenaj sistemi var m›?
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SU YALITIMI NASIL YAPILIR?

Su yal›t›m›, yap›lar›m›zda suyun girebilece¤i temel, çat› gibi
yerlere su geçirmeyen malzemelerin uygulanmas›yla yap›l›r.
Uygulamalarda; polimer bitümlü örtüler, sentetik örtüler
ve sürme su yal›t›m malzemeleri kullan›l›r. Yal›t›m
uygulamas›yla binaya nüfuz edemeyen su; süzgeçler ve
ya¤mur suyu drenaj (tahliye) borular› ile yap›dan uzaklaflt›r›l›r.

SU YALITIMI NE KADAR SÜREDE
YAPILIR?

Su yal›t›m›n›n en ekonomik ve sa¤l›kl› uygulamas›, inflaat
s›ras›nda yap›lmas›d›r. ‹nflaat süresini en fazla birkaç gün
uzatan bu uygulamalarda yap›n›n temeli, çat›s› ve ›slak
hacimlerinin (wc, banyo vb.) su geçirmemesi sa¤lan›r. Halen
kullan›lan binalarda gerçeklefltirilecek su yal›t›m›n›n süresi
ise uygulama yöntemine, binan›n yap›sal durumuna, mevsim
koflullar› gibi faktörlere ba¤l› olarak de¤iflkenlik gösterir.



SU YALITIMININ ÜLKEM‹ZE FAYDALARI

Su yal›t›m›, zemin üstündeki yap› elemanlar›n› ya¤›fl›n zararlar›ndan;
zemin alt›ndaki k›s›mlar›n› ise zemin suyu ve rutubetinin zararl›
etkilerinden korur. Böylece yap›, bafllang›ç aflamas›nda tasarland›¤›
tafl›ma kapasitesini zamanla kaybetmez.

Binalar›n suyun zararl› etkilerinden korunmas› su yal›t›m› ile
mümkün oldu¤undan, uzun ömürlü ve dayan›kl› yap›lar elde edilir.

Türkiye'nin deprem ülkesi olmas›, binalarda su yal›t›m›
uygulamalar›n›n önemini bir kat daha art›rmaktad›r. Böylece
depremlerde can ve mal kayb›n›n azalmas› sa¤lanabilecektir.

Su yal›t›m› ile binalar›m›z deprem riskine karfl› güvende olur.

0800 211 33 67
www.izoder.org.tr

Türkiye Deprem Bölgeleri
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SU YALITIMI YAPTIRMAK ‹Ç‹N
NEREYE BAfiVURULUR?

Su yal›t›m› konusunda bilgi almak ve dan›flmak için:

> 0800 211 33 67 numaral› ‹ZODER ücretsiz dan›flma hatt›ndan,
> www.izoder.org.tr web sitesinden,
> info@izoder.org.tr e-posta adresinden

‹ZODER’e (Is› Su Ses ve Yang›n Yal›t›mc›lar› Derne¤i) ulaflabilirsiniz.

‹ZODER’i arad›¤›n›zda, uzmanlar›m›z taraf›ndan size
sorununuzla ilgili çözüm önerileri sunulur ve talep durumunda
‹ZODER üyelerine yönlendirme yap›l›r.

SIKÇA SORULAN SORULAR

> Binam›z›n zemininden su ç›km›yor, temeline su yal›t›m›
yapt›rmam›za gerek var m›?
Yap›lar sadece infla edildikleri zemindeki bas›nçl› veya
bas›nçs›z yeralt› sular›na maruz kalmazlar. Meydana gelen
ya¤mur, kar gibi ya¤›fllar, topra¤›n nemi ve toprak taraf›ndan
emilen ya¤›fl veya kullanma sular›, yap›lar›n suya maruz
kalmas›na neden olur.

Bina inflaat›n›n tamamlanmas›n›n ard›ndan su yal›t›ms›zl›¤›
dolay›s›yla yap›n›n toprak alt›nda kalan k›s›mlar›nda su
basmas› ve nem problemleri ile karfl›lafl›lmamas› için, temel
çukuru kaz›l›rken zeminden su ç›kmamas› durumlar›nda da
mutlaka temellerde su yal›t›m› yap›lmal›d›r.

‹ZODER’i arad›¤›n›zda, uzmanlar›m›z taraf›ndan size
sorununuzla ilgili çözüm önerileri sunulur ve talep durumunda
‹ZODER üyelerine yönlendirme yap›l›r.
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> Seramik kaplayarak su yal›t›m› sa¤layabilir miyiz?
Seramik, su geçirmeyen bir kaplama malzemesidir; fakat bir su
yal›t›m malzemesi de¤ildir. Su yal›t›m› uygulamalar›, kesintisiz
olarak su yal›t›m malzemeleri ile yap›l›r. Banyolarda yap›lan fayans
ve seramik uygulamalar›, birçok karonun yan yana dizilmesi ile
yap›lmaktad›r.  Birbiriyle temas eden karolar›n birleflim yerleri suyun
geçebilece¤i yüzeyleri ara oluflturur. Bu sebeple seramik karolar
ile yap›lan uygulamalarda su yal›t›m› sa¤lanamaz. Su yal›t›m›
sa¤lamak için, önce tekni¤ine uygun olarak su yal›t›m
malzemeleri uygulan›r ve tüm ifllemler
tamamland›ktan sonra üzerine
seramik kaplanarak uygulama
tamamlan›r.

> Çat›m›zda kiremit veya
fling›l bulunuyor, su yal›t›m›
yapt›rmam›za gerek var m›?
Kiremit, fling›l vb. malzemeler çat›
kaplama malzemeleridir. Çat›
kaplamalar› su geçirmeyen
malzemelerden yap›lsa da, çok say›da
küçük kiremitlerin birleflim yerleri suyun
geçebilece¤i boflluklar oluflturur.
Ayr›ca, rüzgâr veya çat›da yap›lan
ifllemler dolay›s›yla kiremitlerin
k›r›lmas› da olas›d›r. Çat› kaplamalar›
kesintisiz olarak uygulanamad›klar›ndan su
yal›t›m› sa¤lamaz. Dolay›s›yla çat›larda su yal›t›m›, kiremit veya
fling›l gibi çat› kaplama malzemelerinin alt›na mutlaka su yal›t›m
malzemelerinin kesintisiz olarak uygulanmas› ile sa¤lan›r.

> Çat›da sadece dairemizin bulundu¤u tarafta su yal›t›m›
yapt›rmak yeterli olur mu?
Su yal›t›m› çat›n›n tümüne uygulanmal›d›r. Su yal›t›m› yap›lmayan
yerden yal›t›m yap›lm›fl alana su girebilece¤i için tüm çat›n›n su
yal›t›m›n›n yap›lmas› gerekir.



> Su yal›t›m› binalar› depreme karfl› nas›l korur?
Depremde binalar›n y›k›lma nedenlerinden biri de, su yal›t›m›
olmayan yap›lar›n tafl›y›c› k›s›mlar›n›n suya maruz kalarak
zay›flamas›d›r. Su yal›t›m›, binan›n tafl›y›c› k›sm›ndaki
demirlerin paslanmas›n› önler. Bu sebeple, zemine uygun
inflaat tekni¤inin gerçeklefltirilmesi, inflaat aflamas›nda su
yal›t›m› yap›lmas› ve uygun yap› malzemelerinin kullan›lmas›,
binalar›n depreme karfl› dayan›kl›l›klar›n›n korunmas›n› sa¤lar.

> Su yal›t›m›n› kendi bafl›ma ya da tan›d›k ustalar
vas›tas›yla uygulayabilir miyim?
Binan›z mutlaka uzmanlar taraf›ndan incelenmeli ve
sorununuzun çözümüne yönelik su yal›t›m› uygulamalar›,
konusunda bilgi birikimi olan yal›t›m firmalar›nca
yap›lmal›d›r. Bu firmalara ‹ZODER arac›l›¤› ile ulaflabilirsiniz.

neden
su yal›t›m›
yapt›rmal›y›z?
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