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giriş1
1 Giriş

Saint-Gobain, ilk ana üretim tesisini 1665 
yılında Fransa’nın küçük bir kasabasında 
kurmuş, endüstriyel anlamda ilk başarısını 
dünyanın parmakla gösterilen cam üreticisi 
olarak elde etmiştir. Her yıl dört milyon turist, 
Versailles Sarayı’nda bulunan ve Saint-
Gobain tarafından üretilen 17 adet aynayı 
görmek için Aynalı Salon’u ziyaret etmektedir. 
Küreselleşme ve pazarın ihtiyaçlarına 
uyum sağlayarak yıllar içinde hem farklı 
ülkelerde üretim tesisleri kuran hem de 
faaliyetlerini çeşitlendiren bu köklü kuruluş, 
günümüzde 3 ana iş kolunda ve 68 ülkede 
170.000 çalışanıyla yaşam kalitemiz ve ortak 
geleceğimizde önemli rol oynayan malzeme 
ve çözümler geliştirmekte, üretmekte ve 
dağıtmaktadır. Saint-Gobain ürünleri; kaynak 
verimliliği, iklim değişikliği ve sürdürülebilir 
yapılar gibi konular için çözüm üretirken 
konfor, performans ve güvenlik sağlamaktadır.

Saint-Gobain Şirketler Grubu’nun Türkiye’deki 
alçı ve alçı levha sistemleri üreticisi Rigips, 
benimsediği sürdürülebilirlik yaklaşımıyla 
inşaat sektörü için enerji verimliliği, ısıl 
konfor, yangın güvenliği, akustik performans 
ve yaşam kalitesi gibi konularda çevreye 
duyarlı, verimli, yenilikçi çözüm ve hizmetler 
sunmaktadır. Binaların hem inşaat hem 
de kullanım süreçlerinde çevreye etkisi 
çok büyük olduğundan, sürdürülebilir yapı 
yöntemleri gittikçe önem kazanmaktadır.

Rigips’in sürdürülebilirlik 
taahhüdünü daimi olarak 
yerine getirme çabası, bu 
alandaki ekonomik faaliyetin 
yıldan yıla büyümesine de 
hizmet etmektedir.

2 sürdürülebilirlik rehberi
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1 Giriş1 Giriş

Rigips ürünlerinin temel ham maddesi olan 
alçı taşı, kimyasal bileşimi kalsiyum sülfat 
dihidrat olan bir mineraldir. Alçı taşından elde 
edilen alçı malzemesi, dayanıklı ve güvenli 
olmasıyla beş bin yıldan fazladır inşaat 
işlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Alçı, sayısız kere ve tamamen geri 
dönüştürülebileceğinden, doğası itibariyle 
sürdürülebilir bir malzemedir:
Dehidrasyon yoluyla alçı taşından su 
uzaklaştırarak alçı tozu (kalsiyum sülfat 
hemihidrat), bu işlemi tersine çevirip su 
ekleyerek yeniden alçı taşı elde edilir.

Doğal bir yapı malzemesi 
olması nedeniyle üretim, 
uygulama ve kullanım 
süreçlerinde insan sağlığını ve 
çevreyi tehdit etmeyen alçı; 

ülkemizdeki zengin ham madde yatakları 
sayesinde kolay temin edilir, kullanıldığı 
mekânların nefes almasına yardım eder ve 
nem dengesini korur, binalardaki ısı kaybını 
azaltır ve bünyesindeki su ile yangının 
yayılmasını geciktirir. Kuru duvar sistemlerini 
oluşturan alçı levhalar ise; uygun sistem 
bileşenleriyle birlikte yangın dayanımı, ses 
yalıtımı, akustik düzenleme, ısı yalıtımı, 
neme/suya dayanım, darbe dayanımı ve 
iç mekân hava kalitesi sağlar. Ayrıca, sera 
gazı salımını azaltmak ve doğal kaynakları 
korumak amacıyla, alçı levha üretiminde geri 
dönüştürülmüş kâğıt kullanılmaktadır.
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sürdürülebilirlik2 sürdürülebilirlik 
nedir?

2 Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik, daimi olma 
yeteneği olarak adlandırılan 
ve farklı alanlardaki ilişkileri 
birbirleriyle uyumlu kılmak 
zorunluluğuna işaret eden bir 
kavramdır. Sürdürülebilirlik 
kavramı, ilk kez Birleşmiş 
Milletler Dünya Çevre ve 
Kalkınma Komisyonu’nun 
1987 yılında hazırladığı 
Brundtland Raporu’nda 
“sürdürülebilir kalkınma” 
ekseninde ele alınmış ve 
“bugünün ihtiyaçlarını, 
gelecek nesillerin kendi 
gereksinimlerini karşılama 
yeteneğini tehlikeye atmadan 
karşılayan kalkınma” şeklinde 
tanımlanmıştır.

Sanayi devriminin ardından üretim 
teknolojilerinin gelişmesi ve artan nüfus, 
doğal kaynakların ve ekosistemlerin 
üzerindeki baskıyı artırmaya başlamıştır. 
Çevre ile ilgili farkındalığın ortaya çıkması 
ise, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
kalkınmanın neden olduğu sorunların yerel 
ölçekle sınırlı kalmayıp, bölgesel hatta 
küresel boyutta hissedilmeye başlamasına 
dayanmaktadır. Üretim ve tüketimdeki hızlı 
artış, buna bağlı olarak enerji tüketiminin 
çok büyük boyutlara ulaşmış olması, 
doğal kaynakların tükenmeye yüz tutması, 
küresel ısınma nedeniyle yaşanan iklim 
değişiklikleri, hayvan ve bitki tür çeşitliliğinin 
azalması, çevre kirliliği vb. istenmeyen 
gelişmeler insanoğlunun geleceğini tehdit 
eder hale gelmiştir. 21. yüzyıla geldiğimizde, 
sürdürülebilirlik artık büyük bir çoğunluğun 
gündem maddesi olmuş, sektör lideri 
firmalar tüm üretim ve tüketim faaliyetlerinin 
incelenmesi için sürdürülebilirlik, çevresel 
etkiler ve bunların beyanındaki şeffaflık 
üçgeninde çalışmalar başlatmıştır.

6 sürdürülebilirlik rehberi
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2 Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik Nedir? 2 Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik, çok katmanlı bir çalışma 
vizyonu olup, genel kabul gören ve birbiri 
ile eklemlenmiş üç temel boyuta sahiptir. 
Farklı bir ifadeyle; sürdürülebilirlik, üç sütun 
üzerinde yükselmektedir: Sosyal, çevresel ve 
ekonomik. “Üçlü bilanço” (triple bottom line) 
veya “3P” (people, planet, profit) terimleriyle 
de karşımıza çıkan bu sütunların eşzamanlı 
olarak sağlanması ve aralarındaki uyumun 
gözetilmesi, temelleri sağlam, bütüncül bir 
sürdürülebilirlik yaklaşımı için büyük önem arz 

Binalar, çevre üzerinde oldukça büyük bir etkiye 
sahiptir. Bu, aynı zamanda, sürdürülebilirliği 
temel alan çözümler kullanarak çevre 
üzerindeki etkimizi binalar aracılığıyla önemli 

ölçüde azaltabileceğimiz anlamına da 
gelmektedir. Bugün dünyada, binalardan 
kaynaklanan çevresel etkiler:

Saint-Gobain Rigips; geliştirdiği sürdürülebilir yaklaşımlarla inşaat 
sektörü için çevreye duyarlı, verimli, yenilikçi ürün ve çözümler 
sunarak bu etkileri azaltmaya çalışmaktadır.

binaların çevresel etkileri

etmektedir. Örneğin; doğal kaynakların verimli 
kullanılması sürdürülebilirlik yaklaşımının 
çevresel açıdan temelini oluşturmakla beraber, 
yapılan herhangi bir çalışmanın insan ve çevre 
sağlığı üzerinde negatif bir etkisinin olmaması 
da bu yaklaşımın diğer bir gereğidir. Çevre 
ve sağlık kalitesi artırılırken bu çalışmaların 
ekonomik anlamda devamlılığının sağlanması 
ve sonuçta toplumsal bir kalkınmaya etki 
etmesi, sürdürülebilirlik felsefesinin özeti 
olarak değerlendirilebilir.
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yaşam döngüsü 
analizi (LCA)

dört aşamadan oluşan LCA metodolojisi, 
aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Sürdürülebilirlik ile ilgili 
konularda bilincin ve toplumsal 
duyarlılığın artmasıyla birlikte, 
proje geliştirme ve uygulama 
süreçlerinde verilen kararların 
çevresel boyutu daha da önem 
kazanmıştır. Teknoloji ve yaşam 
koşullarındaki gelişmelere 
paralel olarak, projelerin 
maliyeti ve performansı gibi 
geleneksel parametrelerin yanı 
sıra doğal kaynakların kullanımı 
ve küresel çevre sorunlarına yol 
açma potansiyeli gibi bileşenler 
de karar verme süreçlerinde 
gittikçe daha sık göz önünde 
bulundurulmaya başlamıştır.

Sürekli geliştirilen bir yöntem olan Yaşam 
Döngüsü Analizi (Life Cycle Assessment - 
LCA); bir ürün ya da sürecin, kullanılan ham 
maddelerin elde edilmesinden başlayarak 
ilgili tüm üretim, nakliye, tüketici tarafından 
kullanım ve sonrasında atık olarak bertarafını 
da kapsayan yaşam döngüsünün farklı 
aşamalarındaki çevresel etkilerini belirlemek, 
raporlamak ve yönetmek için kullanılır. LCA 
ile gerçekleştirilen kapsamlı ve bütünsel 
değerlendirme, söz konusu ürün veya sürece 
ilişkin yapılacak olası modifikasyonların yol 
açacağı çevresel etkilerin farklı senaryolar için 
karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesini ve 
ilgili karar alma süreçlerine yansıtılabilmesini 
de sağlar.

2 Sürdürülebilirlik
Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) 2 Sürdürülebilirlik

Yaşam Döngüsü Analizi (LCA)

Amaç ve Kapsam Tanımı
Bu aşamada; çalışmanın amacı, kapsamı, 
sınırları, yöntemi ve detaylandırma düzeyi 
tanımlanır.
Envanter Analizi
Bu aşamada; çalışmanın kapsamı dâhilinde 
kullanılan enerji, su, ham madde gibi girdiler 
ile oluşan çevresel emisyon, atık gibi çıktılar 
belirlenir ve analiz edilir.

Etki Değerlendirmesi
Envanter analizi aşamasında belirlenen 
kullanımlar ile emisyonların, yaşam döngüsü 
boyunca ilk aşamada tanımlanan çevresel etki 
kategorileri üzerindeki etkileri değerlendirilir.
Yorumlama
Envanter analizi ve etki değerlendirmesi 
aşamalarının sonuçları yorumlanarak, bulunan 
çevresel etkileri tetikleyen süreçler belirlenir 
ve bu etkileri azaltmak için ihtiyaç ve olanaklar 
sistematik olarak değerlendirilir.

11rigips.com.tr
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2 Sürdürülebilirlik
Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) 2 Sürdürülebilirlik

Yaşam Döngüsü Analizi (LCA)

yaşam döngüsü 
analizi çerçevesi

Yaşam Döngüsü Analizi yapmak, şirketlere 
birçok alanda fayda sunar. Üretim 
proseslerinin incelenmesi, enerji ve malzeme 
gibi kaynakların kullanımında şeffaflık 
ile süreçlerdeki verimlilik ve iyileştirme 
potansiyellerinin belirlenmesini, böylece 
kaynak tüketiminin azaltılmasını ve ayrıca 
maliyet açısından tasarruf sağlar. Tedarikçilere, 
paydaşlara ve müşterilere ürünlerin çevresel 
performansları hakkında bilgi verilmesine 
ve benzer ürünlerin karşılaştırılabilmesine 
olanak tanır. Ürünlerin çevresel etkilerinin 
ölçülmesi ile beraber, rekabet ortamında 
avantaj da sağlayacak çevreye duyarlı ürünler 
geliştirilmesine yardımcı olur. EPD gibi, 
ürünlerin yaşam döngüsüne dayanan ekolojik 
etiketleme ve pazarlama konseptlerine dâhil 
olma fırsatı yaratır. 

LCA çalışmaları; yaşam döngüsünün hangi 
aşamalarını kapsadığına bağlı olarak “beşikten 
kapıya”, “beşikten mezara” ve “beşikten beşiğe” 
olmak üzere sınıflandırılabilir.

Beşikten Kapıya
Ham maddenin elde 
edilmesinden (beşik), fabrikadan 
çıkmasına (kapı) kadar 
olan aşamaları, yani yaşam 
döngüsünü kısmen kapsar.
Beşikten Mezara
Ham maddenin elde 
edilmesinden, kullanımdan sonra 
ortaya çıkan atıkların bertarafına 
(mezar) kadar olan aşamaları, yani 
tüm yaşam döngüsünü kapsar.
Beşikten Beşiğe
Analizin son aşaması olan atık 
bertarafında geri dönüşüm veya 
tekrar kullanım söz konusu olan, 
beşikten mezara yaklaşımının 
gelişmiş halidir.

12 sürdürülebilirlik rehberi
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2 Sürdürülebilirlik
Yaşam Döngüsü Analizi (LCA)

Saint-Gobain 
Rigips olarak,
yaşam döngüsü 
yaklaşımının 
kilit bir unsur 
olduğunu 
düşünüyoruz.
Sadece kullanım aşamasında 
yüksek performansa sahip 
ürünler değil, aynı zamanda ham 
maddenin çıkarılmasından geri 
dönüşüme kadar tüm yaşam 
döngüsü boyunca çevreye saygılı 
ürünler sunmayı hedefliyoruz.

HAM MADDE TEMİNİ

Alçı taşı, hem taş 
ocaklarından doğal bir 
kaynak olarak hem de 

şantiyelerden geri 
dönüştürülerek temin 

edilebilir.

ÜRETİM

Enerji ve su tüketimi 
ile emisyonların 
azaltıldığı üretim 
modeli benimsenir.

BİNA KULLANIMI

Kullanıcılar için yüksek 
performanslı, konforlu ve sağlıklı 

mekânlar oluşturulur.

KULLANIM SONU

Sökülmesi ve geri dönüşümü 
kolay çözümler ile atık sahasına 

gönderilen atık miktarı azalır.

GERİ DÖNÜŞÜM

Alçı, sayısız olarak ve %100 
geri dönüştürülebilen bir 

malzemedir.

NAKLİYE 

Üretimler 
yerel olarak 
yapılmaktadır.

Hafif ve esneklik 
sağlayan çözümler, 

şantiyelerdeki atık 
üretimini azaltır.

UYGULAMA

yaşam döngüsü
yaklaşımı
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çevresel ürün 
beyanı (EPD)
Çevresel Ürün Beyanı (Environmental 
Product Declaration - EPD); ürünlerin LCA 
çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılmış 
çevresel etki verileri ile bunlarla bağlantılı diğer 
bilgilerin ISO 14025 uluslararası standardına 
göre raporlandığı, bağımsız kuruluşlarca 
doğrulanmış belgelerdir. EPD çalışmasındaki 
esas amaç, ürünlerin çevre performansının 
şeffaflık yaklaşımıyla beyan edilmesidir. EPD 
belgesi, bir ürünün çevresel etkilerinin az veya 
çok olduğunu göstermenin ötesinde, ortaya 
koyduğu sonuçlar ile tüketicilerin benzer 
ürünleri karşılaştırması ve bilinçli seçimler 
yapabilmesine olanak verir.

EPD belgeleri; ham madde eldesi, enerji 
tüketimi, malzeme içeriği, hava, su ve toprağa 
verilen emisyonlar ile atık oluşumu gibi verileri, 
o ürün grubu için hazırlanmış Ürün Kategori 
Kuralları (Product Category Rules - PCR) esas 
alınarak belirlenen sistem sınırları içinde nicel 
olarak değerlendirir. EPD kapsamında ortaya 
konulan çevresel etki kategorilerinde; karbon 
ayak izi olarak da bilinen küresel ısınma 
potansiyeli, ozon tabakasına etkisi, toprak ve 
suyun asitlenmesi, su kirliliğinin bir etkisi olan 
ötrofikasyon, fotokimyasal sis oluşumu, temiz 
su tüketimi ve abiyotik kaynakların tükenmesi 
gibi başlıklar bulunur.

Doğal kaynakların kullanımı ve 
üretim proseslerinde yapılacak 
optimizasyonlar, süreçleri daha 
verimli hale getirecek inovatif 
girişimleri destekleyerek 
ürün sürdürülebilirliğinin 
geliştirilmesini teşvik eder. 
Sürdürülebilirlik ölçütlerinden 
biri olan ve üreticilerden alınan 
veriler ışığında hazırlanan EPD 
belgeleri, üreticilerin çevre 
bilinci ile benimsediği şeffaflık 
politikasını açıkça ortaya koyar. 

Uluslararası bilinirlik ve geçerliliği olan EPD 
belgeleri ayrıca; LEED, BREEAM, DGNB 
vb. yeşil bina sertifika sistemlerinde puan 
kazandırmanın yanı sıra, yeni Avrupa Yapı 
Malzemeleri Yönetmeliği’ne uyum açısından 
da binaların kalitesini ve pazar değerini 
artırmaktadır. Avrupa Komisyonu; EPD’leri, 
yapı malzemelerinin çevresel performansının 
açıklanması ve sürdürülebilir binaların sağlıklı 
temel bilgilere dayandırılması için bir araç 
olarak tanımlamakta ve üreticileri bu yönde 
teşvik etmektedir.

2 Sürdürülebilirlik
Çevresel Ürün Beyanı (EPD) 2 Sürdürülebilirlik

Çevresel Ürün Beyanı (EPD)

EPD’ler, bir çeşit çevre 
etiketidir. Çevre etiketleri, 
ürün ve hizmetlerin 
çevresel performansını 
belgelemek ve/veya beyan 
etmek için geliştirilmiş 
araçlardır. Birçok çevre 
etiketi programı ve bunlara 
yönelik farklı uygulamalar 
bulunduğundan, Uluslararası 
Standartlar Teşkilatı 
(International Organization 
for Standardization - 
ISO) gönüllülük esasıyla 
hazırlanan bu etiketlerin 
özelliklerini üç kategori altında 
sınıflandırarak tanımlamıştır:

Tip I: Birinci tip, birden fazla parametre 
bazında değerlendirilen ve çevresel açıdan 
tercih edilebilirlik için şeffaf standartlara 
dayanan, üçüncü taraf doğrulamasına sahip 
etiket programıdır. Bu çevre etiketi; ürünlerin 
çevresel performansıyla ilgili nicel veriler 
içermemekte, fakat tüketicilerin belirli çevre 
veya sağlık standartları açısından ürünleri 
kolayca ayırt etmesini sağlamaktadır.
Tip II: İkinci tip, genellikle ürünlerin belirli 
bir özelliğini vurgulayan ve üreticiler, üretici 
birlikleri veya satıcıların beyanına dayanan 
çevre etiketidir. Bu tip etiketler bağımsız 
değerlendirme ile desteklenmez; ancak, 
üreticilerin ürünleri hakkında yanlış veya 
yanıltıcı beyanlarda bulunması veya ilgili 
standardın temel gerekliliklerini ihlal etmesi 
yasaktır.
Tip III: Üçüncü tip, temeli yaşam döngüsü 
analizine dayanan ve belirli çevresel 
parametrelere yönelik nicel veriler sağlayan 
bir programdır. Bu etiketler çevresel 
performansla ilgili kesin veriler içerdiğinden, 
diğer tiplere kıyasla daha objektif bir 
yaklaşım sunar. Tip III etiketlerden olan ve 
üçüncü taraf doğrulamasına sahip EPD’ler, 
ya genellikle üretici birlikleri tarafından 
sektörel çapta (jenerik) ya da üreticiler 
tarafından ürüne özel olarak hazırlanır.

17rigips.com.tr
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2 Sürdürülebilirlik
Çevresel Ürün Beyanı (EPD)

Saint-Gobain Rigips, üretim süreçlerindeki şeffaflık ve şirketin 
önemli stratejilerinden biri haline gelmiş çevresel sorumluluk 
bilincinin kanıtı olarak; alçı levha, yapı alçısı ve metal profil 
ürünleri için Tip III EPD belgeleri almıştır. 

alçı
levhalar

yapı
alçıları

metal
profiller

Rigips
Standart
Alçı Levha

Rigips
Perlitli 
Sıva 
Alçısı

Rigips
Makina
Sıva 
Alçısı

Rigips
Saten
Perdah
Alçısı

RigiprofilTM

ULTRA
Metal Profiller

Rigips
Suya 
Dayanıklı 
Alçı Levha

Rigips
Suya ve 
Yangına 
Dayanıklı 
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iç mekân 
hava kalitesi
Bir insan, günde ortalama 
10-15 kg ağırlığında hava 
solumaktadır. Günümüzde 
artık vaktimizin yaklaşık %90’ını 
binalarda geçirdiğimiz ve iç 
mekân havasının dışarıya 
kıyasla 5-10 kat daha kirli 
olabildiği düşünüldüğünde, 
bulunduğumuz ortamların hava 
kalitesi çok önemli bir faktör 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 
İç ortamda solunan 
havanın kirli olmasının; bina 
kullanıcılarının sağlığı, konforu 
ve verimliliğini olumsuz yönde 
etkilediği bilimsel çalışmalarla 
kanıtlanmıştır. 

“Hasta bina sendromu”nun en büyük 
nedenlerinden biri, kötü iç mekân hava 
kalitesidir. Binalarda kullanılan yapı 
malzemeleri, boya, yapıştırıcı, cila gibi 

kimyasallar, halı, mobilya vb. ürünlerin 
içeriğindeki çeşitli zararlı maddeler oda 
sıcaklığında buharlaşarak, ortamdaki havaya 
karışabilmektedir. Uçucu organik bileşikler 
(Volatile Organic Compounds - VOC) olarak 
tanımlanan ve potansiyel kaynakların yaptığı 
bu salımların toplamı, tehlikeli maddelerin 
havadaki konsantrasyon tolerans sınırlarını 
aşarak insan sağlığını olumsuz şekilde 
etkileyebilir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
kanserojen olduğu açıklanan, özellikle 
formaldehitin de içinde olduğu aldehit grubu 
üstünde yürütülen çalışmalara göre, bu zararlı 
maddeler iç ortamda açık havaya kıyasla 15 
kat daha fazla bulunabilir ve maruz kalma 
sürecine göre insanlarda birçok semptoma 
veya hastalığa neden olabilir.

Fransa’daki OQAI (İç Ortam Hava Kalitesi 
Gözlemevi) tarafından yürütülmüş yakın 
zamanlı bir çalışmaya göre; havadaki 
formaldehit, binaların %85’inde sınır değer 
olan 10 μg/m³’ten daha yüksek seviyededir. 
Çalışma sonuçlarında bu değerin ortalaması 
20 μg/m³ olup, 80 μg/m³’e kadar çıktığı 

2 Sürdürülebilirlik
İç Mekân Hava Kalitesi 2 Sürdürülebilirlik

İç Mekân Hava Kalitesi

yerler görülmüştür. Bu düzeydeki maruziyet 
sonucunda; gözlerde iritasyon, burunda 
ve boğazda yanma, öksürme ve nefes alıp 
vermede güçlük gibi çeşitli fiziksel belirtiler 
görülebilmekte, düşük seviyelere bile 
uzun süre maruz kalmak soluk borusunda 
hassasiyete ve astıma yol açabilmektedir.

VOC salımı düşük olan yapı malzemeleri 
ile mobilya seçimi, doğru ve yeterli 
havalandırma ile ortamdaki formaldehit 
yoğunluğunu azaltan ürünlerin kullanımı 

ISO 16000-23: İç Mekân Havası – Sönümleyici yapı malzemeleri kullanarak formaldehit 
konsantrasyonlarının azaltılmasını değerlendirmek için yapılan performans testleri

gibi önlemlerle, iç mekândaki hava 
kalitesi artırılabilir. Örneğin; belirli Rigips 
ürünlerinde bulunan Activ’Air®, havayı 
temizleyen verimli ve dayanıklı bir teknolojidir. 
Çevreye, insan sağlığına ve ürünlerin 
geri dönüştürülebilirliğine herhangi bir 
olumsuz etkisi olmayan özel bileşenler 
kullanılarak geliştirilmiş Activ’Air®, iç mekân 
havasındaki formaldehiti %70’e kadar 
etkisizleştirmektedir. Performansı, bağımsız 
laboratuvarlarda ve sahada kanıtlanmıştır.

21rigips.com.tr
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döngüsel ekonomi
Her geçen gün artan nüfus ve şehirleşme, 
doğal kaynaklar başta olmak üzere tüketimin 
ve dolayısıyla atık oluşumunun da artmasına 
neden olmaktadır. 

2018 yılı istatistiklerine 
göre; Avrupa Birliği ülkeleri 
genelinde 2,5 milyar ton atık 
üretildiği, bunun 1,2 milyar 
tonunun tekrar kullanım 
veya geri dönüşüme tabi 
tutulmadığından kaybedildiği, 
ancak kaybedilen bu atığın 
450 milyon tonunun aslında 
değerlendirilebilir olduğu 
halde değerlendirilmediği 
düşünülmektedir.

Aynı şekilde, tüm atıkların ancak %10’luk 
kısmını oluşturmasına rağmen yönetimi en 
zor olan belediye atıklarının sadece %47’sinin 
geri dönüştürüldüğü, %24’ünün atık sahasına 
gönderildiği ve kalan %29’unun ise yakıldığı 
görülmektedir. 

Günümüzde kullanılan “doğrusal ekonomi” 
modeli; ham maddelerin bir ürün yapmak 
için kullanıldığı, ürünün (veya paketlemesinin) 

kullanıldıktan sonra herhangi bir şekilde 
değerlendirilmeden çöpe atıldığı, “al - kullan 
- tüket - at” eksenindeki lineer bir süreçtir. 
Bu modeldeki en büyük sorun, üretim için 
gereken doğal kaynaklar hiç bitmeyecekmiş 
gibi hareket edilmesidir. Gezegenimizin 
uzun vadede sağlayabileceğinden çok daha 
fazla ham maddenin çıkarıldığı ve sınırsız 
tüketimi esas alarak büyümeyi hedefleyen 
bu geleneksel ekonomik kalkınma anlayışının 
sürdürülemez olması, yerine sürdürülebilir ve 
dengeli kalkınma modellerinin geliştirilmesi 
gerekliliğini ortaya koymuştur.

Döngüsel ekonomi ise, doğrusal ekonomideki 
doğal kaynakların bilinçsizce kullanımı ve 
tüketimine dayalı bir anlayıştan ziyade; ürün, 
malzeme ve kaynak değerlerinin mümkün 
olduğunca korunduğu, atık üretiminin 
asgari düzeye indirildiği ve oluşan atıkların 
tekrar değerlendirildiği, kaynak verimliliği ile 
çevresel faydanın maksimumda tutulduğu, 
sürdürülebilirlik ve inovasyon tabanlı bir 
ekonomiyi benimsemektedir. Döngüsel 
ekonomiye geçiş, mevcut lineer anlayışın 
neden olduğu çevre ve insan sağlığı 
problemlerinin hafifletilmesine yardımcı olacak, 
kaynak verimliliği ve atık geri dönüşümünün 
ötesine geçen üretim ve tüketim sistemlerine 
yönelik değişiklikler getirecektir.

2 Sürdürülebilirlik
Döngüsel Ekonomi 2 Sürdürülebilirlik

Döngüsel Ekonomi
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Binalar, tüketilen toplam ham maddenin 
%40’ı ve oluşan toplam atığın %40’ından 
sorumlu olduğundan, hem doğal kaynakların 
tükenmesinde hem de küresel atık üretiminin 
artmasında büyük bir rol oynamaktadır. 
Yaşam döngüsü on yıllarla ölçülen binalarda 

Atılabilecek adımların   
bazıları şöyledir:
• Ürünlerin geri dönüştürülebilir olması
•  Ürünlerdeki geri dönüştürülmüş içerik   
 oranının artırılması
•  Ürünlerin dayanıklı ve bakımı kolay   
 yapılabilecek şekilde tasarlanması
•  Kolay sökülebilen ürünler ile yeniden   
 kullanıma olanak tanınması
•  Müşterilere yönelik yeni hizmetlerin   
 geliştirilmesiyle, ürünün kullanım ömrü   
 sona erdiğinde yeni çözümler sağlanması

Kaynakların hızla azalması, artan çevresel 
sorunlar ve giderek etkisi büyüyen yasal 
düzenlemelerin itici gücü ile birlikte; döngüsel 
ekonomiye geçişin gerekliliği kaçınılmaz 
olmuştur. Bunun için, belirlenecek stratejiler 
doğrultusunda; iş süreçlerinde köklü 

kullanılan malzeme ve enerji akışlarının en 
aza indirilmesi ile malzemelerin dayanıklı ve 
geri kazanılabilir olması, inşaat sektörünün 
sorumlu olduğu etkilerin büyüklüğü ölçüsünde 
döngüselliğe katkı sağlayacaktır.

Geri dönüştürülmüş içerikler; üretim 
aşamasına kaynak olarak kazandırılan, 
temel olarak kullanım öncesi (pre-consumer 
- kullanıcı öncesi) ve kullanım sonrası (post 
-consumer - kullanıcı sonrası) atıklardır. 
Malzemelerin üretiminde kullanılan geri 
dönüştürülmüş içerik oranının artırılması; 
ihtiyaç duyulan doğal kaynak miktarını 
azaltmanın yanı sıra, yeşil bina sertifika 
sistemlerinde puan kazandırır.

değişiklikler yapılması ve bütüncül tedbirler 
alınması gerekmektedir. Saint-Gobain Rigips 
gibi yapı malzemesi üreticilerinin de döngüsel 
ekonomi modelini destekleme konusunda 
büyük bir sorumluluğu bulunmaktadır. 

2 Sürdürülebilirlik
Döngüsel Ekonomi 2 Sürdürülebilirlik
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yeşil bina    
sertifika sistemleri3 yeşil bina

nedir?

3 Yeşil Bina Sertifika Sistemleri
Yeşil Bina Nedir?

Bugün sürdürülebilir, ekolojik, 
yeşil, çevre dostu vb. pek 
çok isimle karşımıza çıkan 
doğayla uyumlu yapılar; 
arazi seçiminden başlayarak 
yaşam döngüsü çerçevesinde 
değerlendirilen, bütüncül, 
sosyal ve çevresel sorumluluk 
anlayışıyla tasarlanan, iklim 
verilerine ve bulunduğu 
bölgeye özgü koşullara 
uygun, ihtiyacı kadar tüketen, 
yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yönelmiş, doğal ve atık 
üretmeyen malzemelerin 
kullanıldığı katılımı teşvik eden, 
ekosistemlere duyarlı yapılar 
olarak tanımlanabilir.

Yapılı çevrenin, doğal çevre ve bina kullanıcıları 
üzerinde hem olumlu hem de olumsuz derin 
etkilere sahip olabileceği anlayışından yola 
çıkan bütünsel bir kavram olan yeşil binalar, 
yapıların tüm yaşam döngüsü boyunca olumlu 
etkilerinin artırılması ve olumsuz etkilerin 
azaltılması çabasının bir sonucudur.

26 sürdürülebilirlik rehberi
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▶ Enerji, su ve diğer kaynakların   
 verimli kullanılması
▶ Yenilenebilir enerji kaynaklarının  
 kullanılması
▶ Kirlilik ve atık azaltma önlemleri  
 ile yeniden kullanım ve geri   
 dönüşümün sağlanması
▶ İyi iç mekân hava kalitesi
▶ Toksik olmayan, etik    
 ve sürdürülebilir malzemelerin   
 kullanılması
▶ Tasarım, inşaat ve işletme   
 aşamalarında çevrenin dikkate   
 alınması
▶ Tasarım, inşaat ve işletme   
 aşamalarında kullanıcıların yaşam  
 kalitesinin dikkate alınması
▶ Değişen ihtiyaçlara uyum   
 sağlayabilen tasarım

Amerika’daki Yeni Binalar Enstitüsü (NBI) 
tarafından yapılan bir araştırma, yeşil 
binalardaki ortalama enerji tüketiminin 
standart binalara göre %24 daha düşük 
olduğunu göstermiştir. Ayrıca, yine 
Amerika’daki Genel Hizmetler İdaresi 
(GSA); portföyündeki 100 yeşil bina ile ülke 
bina stokundaki 100 binayı karşılaştırarak 
aşağıdaki tasarrufları elde etmiştir:

▶ %23 daha az enerji tüketimi
▶ %28 daha az su tüketimi
▶ %23 daha az bina işletme gideri
▶ %9 daha az depolama sahasına  
 giden atık miktarı 

Yeşil binaların yaygınlaşması için izlenecek 
en etkili yollardan biri, bu binaların belirli 
parametreler çerçevesinde değerlendirilmesi 
sonucu belgelendirilerek benzerleri 
arasından öne çıkmalarını sağlamaktır.

bir binayı

yapabilecek 
birçok kriter vardır. 
bunlardan bazıları 
şöyledir:

yeşil

3 Yeşil Bina Sertifika Sistemleri
Yeşil Bina Nedir?3 Yeşil Bina Sertifika Sistemleri

Yeşil Bina Nedir?
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yeşil binaların  
derecelendirilmesi
Yeşil bina derecelendirme veya 
sertifika sistemleri; binaların 
geleneksel yapılardan farklı 
olarak, uyulması zorunlu kanun 
ve yönetmeliklerin üzerinde 
bir performans sağlayacak 
şekilde tasarlanmalarını 
gerektiren ve ilgili performans 
seviyelerini değerlendiren ve/
veya ödüllendiren bir tür bina 
sınıflandırma aracıdır. 
Sertifika sistemleri; araziden tasarıma, 
inşaata, işletmeye, bakıma, yenilemeye 
ve yıkıma kadar yaşam döngüsü boyunca 
çevresel olarak sorumlu ve kaynakları verimli 
kullanan projeler oluşturmak için “bütünleşik 
tasarım” sürecini uygular. Bu sayede binalarda 
kalite, enerji verimliliği, su tasarrufu, çevreye 
duyarlılık ve iç mekân konforu artar.

Sertifika sistemlerinin ortaya çıkmasının 
başlıca nedeni; sürdürülebilir tasarım 
stratejilerinin sonuç ve etkilerinin daha net 
tanımlanması, uygulanması ve ölçülmesi 
gerekliliğidir. Günümüzde, binaları çevresel 
etkilerine göre değerlendiren pek çok 
sistem bulunmaktadır. Felsefe, yaklaşım 
ve yöntemleri birbirinden farklı olmakla 
birlikte tüm sistemlerin ortak hedefi; bu 

programlar kapsamında derecelendirilen 
projelerin, yapılı çevrenin insan sağlığı 
ve doğal çevre üzerindeki genel etkisini 
azaltmak üzere tasarlanmış olmalarıdır. 
Bu sistemler, tasarım ve inşaat sürecinde 
binanın çevresel performansını puanlama 
yöntemiyle değerlendirirken çeşitli ulusal ve 
uluslararası standartları temel alır ve başvuran 
binaların bu standartlara göre benzerleriyle 
karşılaştırılmasına olanak tanır.

Bir proje için, yeşil bina sertifikası almak 
istemenin çeşitli sebepleri vardır. Yeşil 
bina sertifikaları, binanın sertifikalı binalar 
listelerinde yer alarak tanınmasını ve böylece 
değerinin artmasını sağlar. Bir derecelendirme 
sistemi aracılığıyla belgelendirilmek; projenin 
çevreye olan duyarlılığını doğruladığı gibi, 
sürdürülebilir bir bina oluşturma sürecinin 
kendisi de proje sahipleri ile tasarım ve inşaat 
ekipleri için değerli bir eğitim ve pazarlama 
aracı olarak kullanılabilir. Ayrıca; proje 
sahipleri, müşteriler, yükleniciler, tasarımcılar 
ve kullanıcılar için sürdürülebilir inşaat 
uygulamalarını deneyimleyerek geliştirmenin 
ve tanıtmanın teşvik edici bir yolu olabilir.

Sürdürülebilirlik ve mimarlık uygulamalarının 
yereldeki iklim, ulaşım, malzeme tedarik 
olanakları gibi parametrelere sıkı sıkıya 
bağlı olmasından dolayı, zaman içinde 
birçok ülke kendi standartlarını geliştirmiştir. 

Bugün dünya çapında; özel, yarı özel veya 
yerli kuruluşlar tarafından oluşturulmuş 
ve ulusal veya uluslararası kapsamlı 
50 civarında yeşil bina sertifika sistemi 
mevcuttur. Başlıcaları; 1990’da İngiltere’de 
ortaya çıkan BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental Assessment 
Method), 1998’de Amerika Birleşik 
Devletleri’nde ortaya çıkan LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design), 
2001’de Japonya’da ortaya çıkan CASBEE 
(Comprehensive Assessment System for 
Building Environmental Efficiency), 2003’te 
BREEAM’den uyarlanarak Avustralya’da 
oluşturulan Green Star ve 2009’da 
Almanya’da ortaya çıkan DGNB (Deutsche 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)’dir.

Artık birçok ülke, kendi bölgesel şartlarına 
göre yeşil bina sertifikası geliştirme çalışmaları 
yapmaktadır. Türkiye’de de, ülkemizin 
ulusal yeşil bina konseyi olan Çevre Dostu 
Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), ilk adımı 
2015 yılında atarak yeni konut projelerinde 
uygulanmak üzere “Binalarda Ekolojik ve 
Sürdürülebilir Tasarım (B.E.S.T-Konut)” 

sertifika sistemini geliştirmiştir. B.E.S.T-Konut 
sertifikasının amacı; binalarda tasarımdan 
yaşam alanı olarak kullanımına kadar, her 
aşamada dikkate alınması gereken yeşil bina 
yaklaşımının ayrıntılı ölçütlerle tanımlanması, 
iyi örneklerin belgelenmesi ve bu yolla inşaat 
sektörünün sürdürülebilirlik performansının 
artırılmasıdır.

Dünyadaki tüm yeşil bina sertifika 
sistemlerinde incelenen temel sürdürülebilirlik 
parametreleri benzer olmasına rağmen; 
uygulamadaki kolaylık, yaygın kullanım alanı, 
geniş teknik destek gibi açılardan LEED 
ve BREEAM, en yaygın olarak kullanılan 
sertifika sistemleri olarak öne çıkmaktadır. 
Amerika Yeşil Bina Konseyi (USGBC) 
tarafından geliştirilen LEED, hem dünyada 
hem de Türkiye’de en çok tercih edilen 
yeşil bina sertifika sistemidir. İngiltere’deki 
Bina Araştırma Kurumu (BRE) tarafından 
geliştirilmiş olan BREEAM ise, dünyada ve 
Türkiye’de LEED’den sonra en çok kullanılan 
sertifika sistemidir. Her iki sertifika sisteminde 
de, farklı bina tipolojileri için hazırlanmış alt 
sertifika grupları bulunmaktadır.

3 Yeşil Bina Sertifika Sistemleri
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LEED
USGBC; 1993 yılında, yeşil binaların herkes 
için ulaşılabilir olmasını hedefleyen, kâr 
amacı gütmeyen bir liderler topluluğu 
olarak kurulmuştur. İnşaat endüstrisinin 
her sektöründen binlerce üyesi olan 
kuruluşun misyonu; “binaların ve toplumların 
tasarlanma, inşa edilme ve işletilme şekillerini 
dönüştürerek; yaşam kalitesini artıran, 
çevresel ve sosyal olarak sorumlu, sağlıklı ve 
refah bir çevre yaratmaktır.”

LEED derecelendirme sistemi; sürdürülebilirlik 
hedeflerine ulaşmak ve binaların 
performansını değerlendirmek için bir 
çerçeve oluşturmak amacıyla, 1998 yılında 
USGBC tarafından geliştirilmiştir. LEED, 
uluslararası bir üçüncü taraf yeşil bina 
sertifika sistemi olmasının yanı sıra; yüksek 
performanslı yeşil bina ve mahallelerin 
tasarımı, inşası ve işletilmesi için Amerika’da 
ulusal bir ölçüttür. Başlangıçta sadece 
yeni binaları kapsayan sistemde, artan 
farkındalık ve ihtiyaçlar doğrultusunda yıllar 
içinde bütün bina tiplerine hitap edecek 
şekilde yeni binalar, mevcut binalar, iç 
mekânlar vb. proje tipleri için alt sertifika 
grupları oluşturulmuştur. Sertifika grupları 

ve kategorilerin kredileri ile puanlamaları da 
yine değişen ihtiyaçlar, talepler ve teknolojiler 
göz önünde bulundurularak bazı dönemlerde 
güncellenmekte ve böylece LEED sürekli 
olarak gelişmektedir.

LEED; temel olarak konum ve ulaşım, 
arazilerin sürdürülebilir kullanımı, su tasarrufu, 
enerji verimliliği, malzeme seçimi, iç mekân 
çevre kalitesi, yenilikçi stratejiler ve bölgesel 
olarak öncelikli konuları ele almakta ve 
sürdürülebilirliğe yönelik bütüncül bina 
yaklaşımını desteklemektedir. LEED ayrıca; 
işletme maliyetlerini düşürerek, bina değerini 
artırarak, daha yüksek doluluk oranı ve kira 
getirisi sağlamaya yardımcı olarak başlangıçta 
diğer binalara oranla fazla olan masraflara 
rağmen aslında binanın yaşam döngüsü 
boyunca finansal olarak tasarruf sağlar.

LEED sertifikası, proje ve bina tiplerine 
göre değişen ön koşulların ve seçilen kredi 
gerekliliklerinin tamamlanması ile yeterli puan 
eşiklerinin geçilmesi durumunda verilmektedir. 
110 puan üzerinden değerlendirilen projeler; 
Yalın (Certified), Gümüş (Silver), Altın (Gold) 
ve Platin (Platinum) olmak üzere 4 farklı 
sertifikadan birini almaya hak kazanırlar.

LEED kategorileri altındaki krediler ve puan değerleri bina tipi ve alt sertifika gruplarına göre 
değişse de, alınabilecek en fazla puan toplam 110’dur. Bu rehberde referans alınacak “yeni 
binalar” sertifika tipi, 9 kategori altında değerlendirilmektedir.

YALIN
40-49 PUAN

GÜMÜŞ
50-59 PUAN

ALTIN
60-79 PUAN

PLATİN
80+ PUAN
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LEED

Saint-Gobain 
Rigips’in alçı ve alçı 

levhalı çözümleri, 
bu kategorilerin

6’sına katkı 
sağlayabilir.6
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LEED, ürünleri değil binaları 
sertifikalandırmaktadır; dolayısıyla “LEED 
sertifikalı ürün” diye bir şey yoktur. Ancak, 
LEED projelerinde Saint-Gobain Rigips ürün 
ve çözümlerinin kullanılması, 2 ön koşula ve 
13 kredideki opsiyonların birine veya daha 

fazlasına toplamda 48 puana kadar (ayrıca, 
varsa ilgili Bölgesel Öncelik kredilerine) katkıda 
bulunabilir. Krediler ve ilgili çözümlerimiz 
konusunda daha detaylı bilgi için teknik 
ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

3 Yeşil Bina Sertifika Sistemleri
LEED

Saint-Gobain Rigips ürünlerinin 
LEED’e katkısı

Ön tasarımdan başlayıp bütün tasarım aşamaları boyunca devam ederek, enerji ve su ile ilgili konularda disiplinler ve bina sistemleri 
arasında sinerjiler elde etmek için yöntemler tanımlanmalıdır. BIM (Bina Bilgi Modellemesi) tabanlı yazılımlarda kullanılabilecek Rigips 
sistemlerinin hazır modelleri; enerji tüketimi, yalıtım değerleri, iç yüzey yansıma değerleri ve ısıl konfor aralıklarının yanı sıra tahmini 
operasyon ve bakımı değerlendirmeye katkıda bulunacak veriler ile enerji modellemesine yardımcı olur.

Mevcut binaları veya malzeme kaynaklarını yeniden kullanarak, malzeme kullanımını azaltarak veya bina düzeyinde LCA modellemesi yaparak, inşa edilecek binaların 
çevresel etkilerinde azalma sağlandığı gösterilmelidir. Rigips’in hafif çözümleri, üretim ve nakliye sırasındaki enerji tüketimi ve CO2 emisyonlarını azaltır. Kolay sökülebilir 
şekilde tasarlanan alçı levhalı sistemler, yalıtım ve metal profiller de dâhil tüm sistem bileşenlerinin yeniden kullanılmasına olanak verir. Rigips ürünlerinin yaşam 
döngüsü boyunca çevresel etkilerini değerlendirmek üzere yapılan LCA çalışmaları ise, tüm bina LCA modellemesine malzeme düzeyinde katkı sağlar.

Yaşam döngüsü bilgilerine ulaşılabilen ve çevresel etkilerinin daha düşük olduğu veya iyileştirildiği doğrulanmış ürün ve malzemelerin kullanımı teşvik 
edilmelidir. Buna yönelik olarak, en az 5 farklı üreticiden en az 20 farklı EPD’si olan kalıcı ürün kullanılmalıdır. Rigips’in, bağımsız üçüncü taraflarca 
doğrulanmış, uluslararası EPD veri tabanından ve web sitemizden indirilebilen 9 adet EPD’si vardır. EPD’ler, uluslararası standartlara göre hazırlanmış Tip III 
ve ürüne özel olduğundan, hesaplama yapılırken tam bir ürün değerinde katkı sağlar (LEED’in yeni versiyonu v4.1’de 1,5 ürün değerinde olacaktır.)

İçeriğindeki zararlı madde miktarının en aza indirildiği ve/veya yaşam döngüsü etkilerinin iyileştirildiği doğrulanan ürünlerin kullanımı teşvik edilmelidir. Bu 
amaçla, kalıcı ürünlerin maliyet olarak toplam değerinin en az %25’i için malzeme bileşenlerinin optimizasyonları belgelenmelidir. Rigips ürünleri, LEED 
tarafından tanınan yöntemlerden biri olan REACH Mevzuatı kapsamında “yüksek önem arz eden maddeler” (SVHC) aday listesindeki maddeleri içermez.

Malzeme ve ürünler, kolay uyarlanabilir olmasıyla işlevsel esneklik sağlayacak ve böylece hizmet ömrünü uzatacak şekilde 
tasarlanarak, binaların inşası için kullanılan kaynaklar korunmalıdır. Rigips, hastaneler için geçerli bu kredi için kolay uygulanabilen 
ve gerektiğinde kolay sökülebilen birçok çözüme sahiptir. Alçı levhalı sistemlerin hafif olması, binanın yapısal elemanlarına 
fazladan yük getirmeden herhangi bir kısmında uygulanabilme ve gerektiğinde taşınıp yeniden uygulanma özgürlüğü sağlar.

Aşırı enerji kullanımı ile ilgili çevresel ve ekonomik zararı azaltmak için, binalarda ön koşulun gerektirdiği minimum enerji verimliliği 
gerekliliğinin ötesinde enerji performans seviyeleri elde edilmelidir. Hem iç mekânlar hem de bina kabuğu için çözümler sunan 
Rigips sistemleri, ısı yalıtımı ve hava geçirmezlik performanslarıyla binanın enerji tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunur.

Malzemelerin ayrıştırılarak kurtarılması, yeniden kullanılması veya geri dönüştürülmesi için, ilgili stratejileri tarif eden bir inşaat ve 
yıkım atık yönetim planı hazırlanmalıdır. Alçının %100 geri dönüştürülebilir ve alçı levhalı sistemlerin sökülmesi ile taşınmasının 
kolay olması, levhaların geri dönüşüme gönderilme ve yalıtım ile metal bileşenlerin yeniden kullanılma olasılığını artırır.

Sorumlu bir şekilde çıkarıldığı veya tedarik edildiği doğrulanan ürünler desteklenmelidir. Buna göre, ham madde tedarikçilerinin sorumlu 
çıkarma politikaları ile ilgili tüm detayları içeren bir raporu olan, en az 5 farklı üreticiden en az 20 farklı kalıcı ürün kullanılmalıdır. Ayrıca, 
Rigips ürünlerinin üretiminde kullanılan geri dönüştürülmüş içerikler, sorumlu tedarik kapsamında kredi hesaplamasına dâhil edilir.

Tehlikeli olmayan inşaat ve yıkım atıkları, geri dönüştürülerek veya tekrar kullanılarak atık sahasına gönderilmekten kurtarılmalıdır. Rigips’in 
talep üzerine ürettiği özel boyutlu alçı levha ve metal profiller şantiyelerde oluşacak atığı, sistemlerin kolay sökülebilmesi ve Saint-Gobain 
genelinde örnekleri bulunan geri dönüşüm hizmeti ile levhaların atık grubu olarak ayrılması ise hem inşaat hem de yıkım atıklarını azaltır.

Sadece okullar için gereken bu ön koşul kapsamında, etkili akustik tasarım ile öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci iletişimini kolaylaştıran eğitim 
alanları oluşturulmalıdır. Rigips’in, bir mekândan diğerine gürültü geçişini azaltmak için ses yalıtımı sağlayan duvar ve asma tavan sistemleri ile 
mekânlarda optimum akustik performans için ses emilimi sağlayan tavan ve duvar panelleri, iyi tasarlanmış öğrenme ortamları sunar.

Hava kalitesine, çevreye, insan sağlığına ve üretkenliğe zarar verebilecek kimyasal kirletici madde konsantrasyonları azaltılmalıdır. Bunun için, iç mekân 
havasındaki VOC emisyonları ve malzemelerin VOC içerikleri, ilgili sınır değerlerine uygun olmalıdır. Rigips ürünleri, çok düşük VOC yayan malzemelerdir ve 
ölçülebilir miktarda formaldehit veya amonyak yaymaz. Ayrıca, bazı ürünlerindeki Activ’Air® teknolojisiyle havadaki formaldehiti %70’e kadar etkisizleştirir.

İnşaat veya yenileme uygulamalarıyla bağlantılı iç mekân hava kalitesi sorunlarını en aza indirerek, işçilerin ve bina kullanıcılarının sağlığı ve refahı 
güvenceye alınmalıdır. Hazırlanacak iç mekân hava kalitesi yönetim planında, özellikle şantiyede depolanan ve yerinde uygulanan emici malzemeleri 
nem hasarından koruyacak gereklilikler belirlenmelidir. Rigips, neme dayanıklı ürünler ile yoğuşma veya küf oluşumuna karşı gelişmiş koruma sağlayan 
çözümler sunar. Ayrıca, alçı sıvaların hızlı kuruma kapasitesi, inşaatta mevcut olan nem miktarını düşürerek yoğuşma ve küf oluşum riskini azaltır.

Binaların ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri ile bina kabuğu, ısıl konfor için belirli standartların gerekliliklerini karşılayacak 
şekilde tasarlanmalıdır. Rigips sistemleri, tüm cephede mütemadi bir katman oluşturarak lentolarda, açıklıklarda ve boşluklar 
arasındaki termal köprülerin azalmasını, böylece enerji tüketimi ve ısıl konforun korunmasını sağlar. Ayrıca, yalıtım levhası kullanılan 
alçı levha çözümleri, soğuk bölgelerde ısı kaybını azaltırken sıcak bölgelerde ısı kazanımlarını azaltmaya yardımcı olur.

Binaların kullanıcı alanlarındaki HVAC arka plan gürültüsü, ses yalıtımı, ses emilimi, yankılanma süresi ve maskeleme ile ilgili gereklilikler 
karşılanmalıdır. Mekânların ihtiyacına yönelik ses yalıtımı uygulamaları, sesin hava veya darbe yoluyla bir alandan diğerine geçişini 
azaltarak gürültüyü engellerken; akustik düzenleme ise, mekân içindeki ses yutucu yüzeylerin artırılarak yankılanmanın azalması ile 
daha iyi ses kalitesi sağlar. Rigips alçı levha duvar ve tavan sistemleri, ses yalıtımı ve akustik düzenleme için çok sayıda çözüm sunar.

Standart LEED kredilerinde yer almayan ancak ölçülebilir çevresel faydaları olan yenilikler ve belirlenmiş performans seviyelerinin 
de üstüne çıkan uygulamalar desteklenmeli ve ödüllendirilmelidir. Rigips ürünleri, birçok kredide örnek performans seviyesine 
ulaşılmasına ve LEED’in pilot kredi kütüphanesindeki denenmekte olan kredilere katkıda bulunur. Ayrıca, Saint-Gobain’in  
eko-inovasyon çözümlerinden olan Activ’Air® teknolojisi gibi inovasyon uygulamaları da bu kategoride puan kazandırır.

Bölgesel olarak çevre, sosyal eşitlik ve halk sağlığı açısından önceliklendirilmiş LEED kredilerinin kazanılması teşvik 
edilmelidir. Rigips çözümleri, USGBC’nin bölgesel konseyleri tarafından belirlenen ve binaların bulunduğu konum için 
bölgesel öneme sahip olan LEED kredilerinden, varsa bu listede yer alanların kazanılmasına yardımcı olarak kredinin 
kendi puanına ek olarak bölgesel sorunlara yönelmeyi ödüllendirerek bu kategoride de puan kazandırır.
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BREEAM
BRE; 1921 yılında devlet tarafından kurulmuş 
ve o zamandan beri laboratuvarları ve 
araştırma enstitüleriyle inşaat sektörüne 
yol gösteren bir kurumdur. Standartlarını 
sürekli olarak yükselten BRE; araştırma ve 
bilgi üretme yoluyla yapılı çevreyi iyileştirme 
misyonuna sahip dünya lideri, çok disiplinli bir 
bina bilim merkezidir.

1990 yılında BRE tarafından oluşturulan 
BREEAM sertifikası, dünyanın ilk yeşil bina 
derecelendirme sistemidir ve diğer birçok 
sistemin temelini oluşturmuştur. Tedarik, 
tasarım, yapım ve işletme süreçlerini; 
yapıların çevresel performansı için en iyi 
uygulama standartlarına göre değerlendiren 
BREEAM, dünya çapında yaygın olarak 
kullanılmaktadır ve İngiltere’deki birçok devlet 
kuruluşu için alınması zorunludur. Yapılı 
çevrenin yaşam döngüsü boyunca daha 
yüksek performans gösteren niteliklerini öne 
çıkaran bu sistem, yeni binalardan mevcut 
binalara ve yenilemeye kadar tüm aşamalarda 
kullanılabilir. Sertifika tipleri; binaların yaşam 
döngüsü aşamasına, tipine ve bulunduğu 
ülkeye göre farklılık göstermektedir.

BREEAM, enerjiden ekolojiye kadar bir dizi 
kategoride sürdürülebilir değeri ölçer. Bu 
kategorilerin her biri; düşük etkili tasarım ve 
karbon emisyonlarının azaltılması, tasarımda 
dayanıklılık, iklim değişikliğine adaptasyon 
ile ekolojik biyoçeşitliliğin korunması gibi 
en önemli etki faktörlerini ele alır. BREEAM 
ayrıca, yönetmeliklerin üstünde ölçütler 
oluşturarak yenilikçi ve sürdürülebilir çözümleri 
teşvik etmeyi ve mülk sahipleri, kullanıcılar, 
işletmeciler ve tasarımcıların çevre dostu 
binaların yararları konusundaki farkındalığını 
artırmayı hedefler.

BREEAM sertifika sisteminde; proje tipi 
ve kapsamına göre değişen krediler, ilgili 
hedeflere ulaşıldığının gösterilmesiyle 
puanlanır ve ardından bulunduğu kategorinin 
ağırlığı ile çarpılır. Ulaşılması gereken 
minimum eşikleri aşan projeler; Geçer (Pass), 
İyi (Good), Çok İyi (Very Good), Mükemmel 
(Excellent) ve Olağanüstü (Outstanding) olmak 
üzere 5 farklı sertifikadan birini almaya hak 
kazanırlar.

Krediler ve kategorilerin ağırlıkları, bina tipi ve ilgili yaşam döngüsü aşamasındaki çevresel 
etkilerinin büyüklüğü doğrultusunda farklılık gösterse de, BREEAM sertifikası almak için asgari 
oran %30’dur. Bu rehberde referans alınacak “yeni binalar” sertifika tipi, 10 kategori altında 
değerlendirilmektedir.
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BREEAM

Saint-Gobain 
Rigips’in alçı ve alçı 

levhalı çözümleri, 
bu kategorilerin

5’ine katkı 
sağlayabilir.5
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BREEAM, ürünleri değil binaları 
sertifikalandırmaktadır, dolayısıyla “BREEAM 
sertifikalı ürün” diye bir şey yoktur. Ancak, 
BREEAM projelerinde Saint-Gobain Rigips 
ürün ve çözümlerinin kullanılması, 9 kredideki 

opsiyonların birine veya daha fazlasına 
toplamda 42 puana kadar katkıda bulunabilir. 
Krediler ve ilgili çözümlerimiz konusunda daha 
detaylı bilgi için teknik ekibimizle iletişime 
geçebilirsiniz.

Saint-Gobain Rigips ürünlerinin 
BREEAM’e katkısı

Kullanılan yapı malzemeleri, VOC emisyon seviyesi açısından gereklilikleri karşılamalıdır. 
Ayrıca, formaldehit ve VOC konsantrasyon seviyeleri inşaat sonrasında (ancak kullanım 
öncesinde) ölçülmeli ve belirlenmiş sınırın altında olmalıdır. Rigips çözümleri, alçı 
malzemesinin doğası gereği çok düşük VOC içeriğine sahip olmasının yanı sıra, bazı 
ürünlerindeki Activ’Air® teknolojisiyle havadaki formaldehiti %70’e kadar etkisizleştirir.

Binalar için, yerel ve mevsimsel koşullara göre değişen 
ısıl konfor seviyesini belirlemek üzere termal modelleme 
yapılmalıdır. Rigips’in duvar ve asma tavan sistemleri, 
özellikle de yalıtım levhaları ile oluşturulduklarında 
binaların termal performansını artırır.

Binaların ses yalıtımı da dâhil akustik performansı, kullanım amacına göre ilgili standartlara, ölçütlere ve 
limitlere uygun olmalıdır. Mekânların ihtiyacına yönelik ses yalıtımı uygulamaları, sesin hava veya darbe 
yoluyla bir alandan diğerine geçişini azaltarak gürültüyü engellerken; akustik düzenleme ise, mekân 
içindeki ses yutucu yüzeylerin artırılarak yankılanmanın azalması ile daha iyi ses kalitesi sağlar. Rigips alçı 
levha duvar ve tavan sistemleri, ses yalıtımı ve akustik düzenleme için çok sayıda çözüm sunar.

Binaların enerji performansı, enerji modelleme yazılımı kullanılarak 
hesaplanmalı ve referans bir binaya kıyasla tahmini performansının 
daha iyi olduğu gösterilmelidir. Hem iç mekânlar hem de bina kabuğu 
için çözümler sunan Rigips sistemleri, ısı yalıtımı ve hava geçirmezlik 
performanslarıyla binanın enerji tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunur.

Bina elemanlarının yaşam döngüsü etkileri, bir LCA yazılımı ile hesaplanarak ölçülmelidir. 
Ayrıca, en az 5 ürün grubunun doğrulanmış EPD’si olmalıdır. Sürdürülebilirlik konusunda 
en güvenilir araçlardan olan yaşam döngüsü analizlerini kullanarak ürünlerinin çevresel 
etkileriyle ilgili aktif bir iletişim kuran Rigips’in bağımsız üçüncü taraflarca doğrulanmış, 
uluslararası EPD veri tabanından ve web sitemizden indirilebilen 9 adet EPD’si vardır.

Kullanılan yapı malzemeleri, BREEAM metodolojisine 
uygun olarak sorumlu kaynaklardan seçilmeli ve 
tedarik edilmelidir. İthal bazı Rigips ürünleri, sorumlu 
tedariklerini belgeleyen “Çok İyi” veya “Mükemmel” 
dereceli BES 6001 sertifikasına sahiptir.

Malzemelerin değişim sıklığını azaltarak kaynakları korumak için; binaların araç, yaya vb. 
hareketlerinden etkilenebilecek hassas bölümlerinde hasarı önlemek ve özellikle cephede 
çevresel faktörler nedeniyle oluşan malzeme bozulmasını sınırlamak adına, uygun tasarım 
çözümleri kullanılmalıdır. Rigips’in, hem koridorlar gibi yaya trafiği yüksek bölgeler için darbeye 
dayanıklı hem dış cephe için hava koşullarına dayanıklı farklı levhaları mevcuttur.

İnşaat atıklarının şantiye içinde veya dışında, belirlenecek en az 5 atık grubuna ayrılması, yeniden 
kullanılması ve geri dönüştürülmesi için prosedürler oluşturulmalıdır. Alçının %100 geri dönüştürülebilir 
ve alçı levhalı sistemlerin sökülmesi ile taşınmasının kolay olması, levhaların geri dönüşüme gönderilme 
ve yalıtım ile metal bileşenlerin yeniden kullanılma olasılığını artırır. Ayrıca, Rigips’in talep üzerine ürettiği 
özel boyutlu alçı levha ve metal profiller de şantiyelerde oluşacak atığı azaltır.

Standart BREEAM kredilerinde yer almayan ancak ölçülebilir çevresel faydaları olan yenilikler ve belirlenmiş performans 
seviyelerinin de üstüne çıkan uygulamalar desteklenmeli ve ödüllendirilmelidir. Rigips ürünleri, “İç Mekân Hava Kalitesi”, 
“Enerji Kullanımı ve Karbon Emisyonlarının Azaltılması”, “Yaşam Döngüsü Etkileri”, “Malzeme Kaynaklarının Sorumlu 
Seçimi” ve “İnşaat Atık Yönetimi” kredileri için örnek performans seviyesine ulaşılmasına katkıda bulunur. Ayrıca Activ’Air® 
teknolojisi, BRE tarafından onaylanmış bir inovasyon uygulaması olduğundan ek bir puan kazandırır.

3 Yeşil Bina Sertifika Sistemleri
BREEAM
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4 Saint-Gobain Rigips’in
Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Tüm dünyada sürdürülebilirliğe öncülük 
etmesiyle tanınan Saint-Gobain 
Grubu’nun ilkeleri doğrultusunda, Rigips’te 
sürdürülebilirlik konusu sosyal, çevresel 
ve ekonomik boyutlarıyla bir bütün olarak 
ele alınmakta, bina kullanıcılarının konfor, 
sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarını belirleme 
ve karşılama sorumluluğu bu çerçevede 
değerlendirilmektedir. Bu yaklaşımla; ürünler, 
sistemler, projeler ve şirket seviyesinde 
sürdürülebilir gelişim ve dönüşüm ile uzun 
vadeli değer kazandırmak amaçlanmaktadır. 
Saint-Gobain Rigips, ürün ve sistemleriyle ilgili 
her türlü proses ve kullanımın çevre ve insan 
sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza 
indirerek, sektörde örnek bir marka olmak için 
çalışmaktadır. Buna yönelik olarak;

Rigips’in sürdürülebilirlik stratejisini, yaptığı tüm çalışmaları ve ilgili dokümanları web sitemizde 
bulabilir, talepleriniz veya daha detaylı bilgi için teknik ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

www.rigips.com.tr > Sürdürülebilirlik

• Doğal kaynakları verimli kullanmak,
•  Üretim kaynaklı enerji tüketimi ve   
 sera gazı emisyonlarını azaltmak,
• Bina kullanıcılarına sağlıklı ve konforlu  
 mekânlar sunacak çözümler için   
 Ar-Ge çalışmaları yapmak,
• Atıkların geri dönüşümü ve    
 ürünlerdeki geri dönüştürülmüş   
 içerik oranının artırılması ile döngüsel    
 ekonomiye katkıda bulunmak 
 gibi adımlar başta olmak üzere, 
 faaliyetlerinde şeffaflık, inovasyon 
 ve çevresel kalite hedefleriyle 
 ilerlemektedir.

Saint-Gobain Rigips’in

sürdürülebilirlik
yaklaşımı4
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terimler sözlüğü5 BREEAM - BRE Çevresel   
Değerlendirme Metodu
BRE tarafından geliştirilmiş ve binaların 
çevresel performanslarını ölçen bu sistem, 
tüm dünyada yaygın olarak kullanılan en eski 
yeşil bina sertifikasıdır.
Beşikten Kapıya
LCA için kullanılan bu terim, analizin kapsamını 
vurgular. Ham maddenin çıkarılmasından, 
ürünün fabrikadan çıkmasına kadar olan 
aşamaları kapsar.
Beşikten Mezara
LCA için kullanılan bu terim, analizin kapsamını 
vurgular. Ham maddenin çıkarılmasından, 
ürünün kullanım süresinin sonuna kadar olan 
aşamaları kapsar.
Döngüsel Ekonomi
Ürün, malzeme ve kaynak değerlerinin 
mümkün olduğunca korunduğu, oluşan 
atıkların tekrar değerlendirildiği, kaynak 
verimliliği ile çevresel fayda yaratma odaklı bir 
ekonomik modeldir.
Eko-İnovasyon
Çevre üzerindeki olumsuz etkilerin 
azaltılmasını ve enerji de dâhil olmak üzere 
doğal kaynakların daha verimli ve sorumlu 
bir şekilde kullanılmasını hedefleyen yenilikçi 
çözümleri kapsar. Saint-Gobain, mevcut 
çözümlerin iyileştirilmesi ve yeni sürdürülebilir 
çözümler geliştirilmesi için birçok çalışma 
yürütmektedir.

Çevre Etiketi
Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, 
yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri 
azaltılmış ürün veya hizmetleri teşvik etmek, 
tüketicilere doğru ve bilimsel temeli olan 
bilgi akışı sağlamak amacıyla geliştirilmiş 
gönüllülük esasına dayalı araçlardır.
EPD - Çevresel Ürün Beyanı
Bir ürünün, malzemenin ya da hizmetin 
yaşam ömrünün tamamında yaptığı toplam 
çevresel etkinin ISO 14025 standartlarına 
uygun olarak değerlendirildiği ve bağımsız 
kuruluşlar tarafından onaylanan belgedir.
Geri Dönüştürülmüş İçerik
Geri dönüştürülmüş içerik, bir üründe 
kullanılan malzemelerin atık sahasından 
kurtarılmış kısmını ifade eder. Üretim 
sürecinde henüz tüketiciye ulaşmadan 
yönlendirilen malzemeler kullanım öncesi, 
tüketici kullanımından sonra yönlendirilenler 
ise kullanım sonrası geri dönüştürülmüş içerik 
olarak nitelendirilir.
Geri Dönüşüm
Yeniden değerlendirilebilme olanağı 
olan atıkların, fiziksel veya kimyasal 
işlemlerden geçirilerek ikincil ham maddeye 
dönüştürülmesidir.
ISO - Uluslararası Standartlar Teşkilatı
1947 yılında kurulmuş, dünya çapında 
inovasyonu destekleyen ve küresel zorluklara 
çözümler sunan uluslararası standartları 
geliştiren kurumdur.

42 sürdürülebilirlik rehberi
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Terimler Sözlüğü5

LCA - Yaşam Döngüsü Analizi
Bir ürünün, malzemenin ya da hizmetin yaşam 
ömrünün tamamında veya bu sürecinin belirli 
kısımlarında yaptığı çevresel etkinin tespiti için 
geliştirilmiş analizler bütünüdür.
LEED - Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik
Amerika Yeşil Bina Konseyi tarafından 
geliştirilmiş ve çevresel kalitesi yüksek binalar 
için çerçeve oluşturan, dünyada en çok 
kullanılan yeşil bina sertifika sistemidir.
Sürdürülebilirlik
Daimi olma yeteneği olarak özetlenebilen, 
ekonomik büyüme ve refah seviyesini 
yükseltme çabalarını çevreyi ve tüm insanların 
yaşam kalitesini koruyarak gerçekleştirme 
yöntemidir. Sosyal, çevresel ve ekonomik 
olmak üzere üç temel boyuta sahiptir.
VOC - Uçucu Organik Bileşik
Benzen, aseton, formaldehit vb. birçok 
maddeyi kapsayan, oda koşullarında kolayca 
buharlaşabilen ve yüksek miktarda maruz 
kalınması halinde insan sağlığını tehlikeye 
sokabilen organik bileşiklerdir.

Yeşil Bina Konseyi
Genellikle yeşil bina sertifikalarının 
geliştirilmesiyle özdeşleştirilen, sürdürülebilir 
inşaat sektörünün dönüşümü için çalışan, 
ulusal veya uluslararası kuruluşlardır. Saint-
Gobain, Dünya Yeşil Bina Konseyi (WorldGBC), 
Avrupa Bölgesel Ağı ve birçok yerel konseye 
üyedir.
Yeşil Bina Sertifikası
Binaların, uyulması zorunlu kanun ve 
yönetmeliklerin üzerinde bir performans 
sağlayacak şekilde tasarlanmalarını gerektiren 
ve ilgili performans seviyelerini değerlendiren 
ve/veya ödüllendiren bina sınıflandırma 
aracıdır.

Kaynaklar Yayın Bilgileri
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