
Akılcı Hastane Çözümleri



“İyi tasarım endişeyi azaltabilir, kan basıncını 
düşürebilir, ameliyat sonrası durumu iyileştirebilir, 
ağrı kesici ihtiyacını azaltabilir ve hastanede kalış 
süresini kısaltabilir.”

Prof. Mimar Roger S. Ulrich, Chalmers Teknoloji Üniversitesi 
Sağlık Hizmeti Binaları Yapı Araştırmaları Merkezi, İsveç
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HASTANE: GÜRÜLTÜLÜ BİR ORTAM
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Ses Yalıtımı ve Akustik Düzenleme
Oda tasarımlarının gürültü seviyeleri üzerindeki etkisi
Ses yalıtımı ve ses yutuculuk seviyelerinin iyileştirilmesi
Gürültü kaynaklarını ortadan kaldırılması ya da azaltılması
Sağlık hizmeti ekiplerinin eğitilmesi ve şartlara uyum 
sağlamaları

İÇ MEKAN HAVA KALİTESİ VE HASTA SAĞLIĞI
İç mekan hava kalitesi, sağlık hizmeti veren binalar için 
önemlidir
İç ortam hava kirliliğine yol açan maddeler ve sebep 
oldukları sağlık sorunları
İç mekan hava kalitesi nasıl arttırılır?

GÜVENLİ, UZUN ÖMÜRLÜ VE VERİMLİ BİR SAĞLIK TESİSİ
Kullanıcıların ve Tesislerin Yangına Karşı Pasif Korunması
Sağlık Tesislerinde Deprem Güvenliği
Ortak Kullanım Alanlarının Dayanıklılığı
Dönüşümde Esneklik İhtiyacı
 

ÖNERİLEN RİGİPS ÇÖZÜMLERİ 
Hasta Odası
Muayene Odası
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Sağlık tesisleri sadece hasta, doktor, hemşire, diğer 
çalışanlar ve ziyaretçilerin kullandığı binalar değil, aynı 
zamanda iyileşme sürecinin önemli unsurlarıdır.

Sağlık personeli, net bir iletişim kurabilmek ve sağlıklı 
kararlar verebilmek için sakin bir çalışma ortamına, has-
talar ise dinlenme ve iyileşme için sağlıklı ve konforlu 
ortamlara ihtiyaç duyarlar.

Hastalar ve hastane çalışanları yangın gibi acil durum-
larda nasıl tahliye edilir? Hastane binası enfeksiyonların 
yayılmasını engellemek gibi hijyenle alakalı konularda 
yeterli donanıma sahip midir? Hastanedeki iç ortam hava 
kalitesi standartlara uygun mudur? İç ortam hava kalitesi 
nasıl yönetilir? İyi bir tasarımcı, farklı kullanıcıların bir arada 
bulunduğu bu tarz binalarda ideal tasarımı oluştururken 
bu soruları kendine sormalıdır.

Tasarım ölçütleri, hem sağlık hizmeti veren binalardaki 
günlük süreçleri, hem de enerji ve tüketim verimliliği dik-
kate alınarak belirlenmelidir. Çünkü bu ölçütler hastane-
nin işletim, bakım ve onarım masraflarını da etkileyecektir.
Rigips olarak, sağlık hizmetlerine ev sahipliği yapacak 
yeni binalar ve mevcut binaların yenilenmesi projelerinde 
çok çeşitli duvar ve tavan çözümlerimizle fark yaratıyoruz.  

BİR BÜTÜN OLARAK SAĞLIK HİZMETLERİ 

BİR BÜTÜN OLARAK SAĞLIK HİZMETLERİ
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HASTANE: GÜRÜLTÜLÜ BİR ORTAM

Sağlık hizmetlerinin verildiği binalar, özellikle de has-
taneler, yüksek gürültü seviyeleriyle ilişkilendirilir. Has-
tanelerde, tıbbi ekipmanların sinyal sesleri, çalışan ve 
ziyaretçilerin konuşmaları, sürekli çalan telefonlar, alar-
mlar, anonslar, sedyelerin hareket etmesi, yatakların yük-
seltilmesi, vardiya değişimleri gibi birçok farklı gürültü 
kaynağı vardır.

• 72 dB’lik gürültü seviyesi Dünya Sağlık Ör-
gütü’nün önerdiği seviyelerin çok üzerindedir.

• Gürültünün önemli bir bölümü çalışanların 
konuşmalarından kaynaklanır.

• Gürültü, hastaların iyileşme sürelerini arttırır.
• Gürültü, sağlık personelinin işyerindeki verimli-

liklerini etkiler.

ANAHTAR MESAJLAR

Gürültü kirliliği 1960’lı yıllardan bu yana sürekli olarak 
artmaktadır. Yapılan çalışmalara göre, hastanelerdeki 
ortam gürültü seviyeleri 1960 yılında gündüz saatlerinde 
57 dB iken günümüzde 72 dB’e, geceleriyse 42 dB iken 
günümüzde 60 dB’e yükselmiştir. Bu da tam dolu bir res-
toranda bir gün geçirmekle eşdeğerdir. Bu ses seviyeleri, 
hasta odalarındaki maksimum gürültü seviyesi için Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) tarafından gündüz 35 dB, geceleri 
ise 40 dB olarak belirlenen değerlerin çok üzerindedir. 

GÜRÜLTÜNÜN HASTALAR ÜZERİNDEKİ 
ETKİLERİ NELERDİR?

“Gürültüyü azaltmak”, 2011 yılında Beryl Enstitüsü 
tarafından 800 Amerikan hastanesinde yürütülen bir 
anket çalışmasına göre hasta konforunu arttırmayı 
hedefleyen en öncelikli 3 programdan biridir. Gürültü 
yalnızca rahatsız edici olmakla kalmayıp hastaların fizyo-
lojik ve psikolojik durumları üzerinde de yıkıcı bir etki de 
oluşturabilir. 

Hastalar üzerinde kanıtlanmış risk: Pediyatrik yoğun 
bakım birimlerindeki bazı prematüre bebekler üze-
rinde yürütülen çalışmalar, yüksek gürültü seviyelerine 
maruz kalan bebeklerde kardiyak ve solunum hızlarında 
artış, kan basıncında artış ve hatta kanlarındaki oksi-
jen seviyelerinde azalma ve dolayısıyla fizyolojik yahut 
beyinsel gelişimlerinde olumsuzluklar olduğunu ortaya 
koymuştur. Sürekli devam eden yüksek gürültü seviyeleri 
aynı zamanda hastaların yaralarındaki iyileşme sürelerini 
ve dolayısıyla hastanede geçirdikleri süreyi de etkiler. 

Oksijen kaçışı

Solunum alarmı

Açılan çekmece

Vakum makinesi

Öksürük

NIBP alarmı

EKG alarmı

Konuşma

0 10 4020 5030 60

65 dB’ den yüksek ses piklerinin yüzdesi

65 dB’ den yüksek ses piklerinin yüzdesi

NOT: Narkoz sonrası ayılma biriminde yapılan ölçümlere göre  
65 dB’den yüksek ses piklerinin %56’sı sağlık çalışanlarının 
konuşmalarından kaynaklanırken %23’ü ise alarmlardan 
kaynaklanmaktadır.

HASTANE: GÜRÜLTÜLÜ BİR ORTAM
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SES YALITIMI VE SES YUTUCULUK SEVİYELERİNİN 
İYİLEŞTİRİLMESİ

Ses yalıtımı ve akustik düzenlemede bölme duvar ve asma 
tavan sistemlerinin verimli kullanılması çok önemlidir. 
Yürürlükteki mevzuatla belirlenen değerlerin sağlanması 
zorunludur. Bazen tasarımcılar istenilen değerlerin daha 
üstünde performans talep edebiliyorlar.

Ses yalıtımı ilkesi gürültünün hava doğuşumlu 
(konuşma, alarmlar vb.) ve darbe doğuşumlu 
(çarpma, devrilme vb.) seslerin iki oda arasında 
taşınmasını azaltmaya ve hatta engel olmaya dayanır. 
Bir odada beklenen gürültü seviyeleri ne kadar

HASTANE: GÜRÜLTÜLÜ BİR ORTAM

SES YALITIMI VE AKUSTİK DÜZENLEME

Sağlık hizmeti veren binalarda, tedavi protokolleri 
kapsamında ses ve gürültü yönetimine en az hastaların 
güvenliği kadar önem verilmelidir. Gürültü kirliliğiyle mü-
cadele etmede çeşitli stratejiler vardır. Fakat hepsi de aynı 
verimliliği sağlamaz veya aynı kolaylıkla uygulanamaya-
bilir. Tüm ses kaynaklarının ortadan kaldırması mümkün 
değildir. Zira sağlık hizmetlerinde alarmlar, anonslar gibi 
bazı sesler gereklidir. Davranışsal eylemleri kısıtlamak 
ise zordur. Binada değişiklik yapma fırsatı olduğunda, 
örneğin bir sağlık hizmeti binasının inşası veya tadilatı 
esnasında doğru sistemleri doğru detaylarla uygulayarak 
ses ve gürültüyü verimli bir şekilde yönetmek mümkün-
dür. 

ODA TASARIMLARININ GÜRÜLTÜ SEVİYELERİ 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yürütülen çalışmalar mimarideki bazı seçimlerin 
hastaların maruz kaldıkları gürültü seviyelerini etkilediği 
göstermektedir. 

Birden çok yatağı olan odalar yerine tek yataklı odaların 
tercih edilmesi, yapıdan kaynaklanan gürültüleri azaltmak 
ve etkili ses yalıtımı sayesinde tıbbi ekibin kendi arasında 
yürüttüğü tartışmaların gizliliğini korumak iyi çözüm se-
çenekleri olarak örnek verilebilir. 

Bitişik odalar, simetri yerine aynı düzenin ardışık ola-
rak tekrarlanması şeklinde konumlandırılırsa iki oda 
arasındaki duvarda oluşabilecek ses köprüleri azaltılmış 
olur.

Bitişik odalar, simetri yerine aynı düzenin ardışık olarak tekrarlanması şeklinde konumlandırılırsa iki oda arasındaki duvarda oluşabilecek ses 
köprüleri azaltılmış olur.
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HASTANE: GÜRÜLTÜLÜ BİR ORTAM

• Gürültü kirliliğine iyi bir tasarımla, doğru 
bölme duvar ve asma tavan detaylarıyla 
engel olmak iyi bir seçenektir. 

• Odalardaki ses konforu hem iyi ses yalıtımına 
hem de gürültünün sönümlenebilmesine 
bağlıdır. 

ANAHTAR MESAJLAR

GÜRÜLTÜ KAYNAKLARININ ORTADAN KALDIRILMASI 
YA DA AZALTILMASI

Yürütülen çalışmalar, ilk olarak ekipmanlardan gelen 
sese müdahele edilmesini önerir. Örneğin, telefonların 
sesinin kısılması, hoparlörler (çağrı cihazları) yerine sağlık 
çalışanlarına kablosuz telefonlar verilmesi ve alarm sis-
temlerinin doğru bir şekilde kullanılması gürültü kirliliğiyle 
başa çıkmakta yararlı olacaktır. Ancak bu önlemlerin 
gürültü seviyelerini azaltma konusundaki verimleri her 
koşul için doğru olmayabilir.

SAĞLIK HİZMETİ EKİPLERİNİN EĞİTİLMESİ VE ŞARTLARA 
UYUM SAĞLAMALARI

Yüksek sesli konuşmalar gürültü kirliliğinin en önemli 
sebeplerindendir. Bu sebeple sağlık personelinin 
farkındalıkları ve uyumlu hareket etmeleri büyük fark 
yaratacaktır. Sağlık personeli ve temizlik ekipleri için 
eğitim programları düzenlenmesi ve gün içinde ses-
sizlik zamanlarının oluşturulması gürültü seviyele-
rinin azaltılmasında ve hastaların uyku kalitesinin 
arttırılmasında etkili olmuştur. Ancak bu yöntemlerin 
uzun vadede başarılı olacağına dair herhangi bir garanti 
verilemez. 

yüksekse ses yalıtımı verimliliği de o denli fazla olmalıdır 
ki iki oda arasındaki ses köprüleri en aza indirgenebilsin. 
Özellikle, koridorlardaki, iki hasta odası arasındaki ve sağlık 
personeli odalarıyla hasta odaları arasındaki bölme duvar-
larda ses yalıtımına önem verilmelidir. Havalandırma ve 
iklimlendirme kanalları da gürültü kaynağıdır. Bu yüzden 
özel olarak tasarlanmaları gerekir.

Hastanelerde çok sayıda sert ve yansıtıcı zeminin 
olması, içerideki ses seviyesini arttırıp yankıya ve akustik 
rahatsızlık hissine neden olur. Akustik düzenleme, oda-
daki ses dalgalarının tamamını ya da bir kısmını sönüm-
leyecek ve oda içinde yankılanmayı önleyecek bir asma 
tavan çözümüyle gerçekleştirilebilir. Bu sayede algılanan 
akustik konfor seviyesi ve odadaki konuşmaların anlaşılma 
seviyesi arttırılmış olur. Bu çözümlerin özellikle karşılama 
alanları, koridorlar ve birden çok hastanın bulunduğu 
odalarda kullanılması önerilir. 
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İÇ MEKAN HAVA KALİTESİ VE HASTA SAĞLIĞI

İÇ MEKAN HAVA KALİTESİ VE HASTA SAĞLIĞI

İÇ MEKAN HAVA KALİTESİ, SAĞLIK HİZMETİ VEREN BİNALAR 
İÇİN ÖNEMLİDİR

Bir insan günde  10 ila 15 kg ağırlığında, 8.000 ile 12.000 litre 
arasında hava solur. Günümüzde vaktimizin yaklaşık % 90’ını bi-
nalarda geçirdiğimiz için iç ortam hava kalitesi çok önemlidir. İç 
ortamda solunan havanın kirli olmasının ortamdakilerin sağlığını 
olumsuz yönde etkilediği bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bu 
durumun evler ve okullar için önemli bir sorun olmasının yanı 
sıra sağlık hizmeti verilen binalar söz konusu olduğunda durum 
daha da ciddi olmaktadır. Zira bu binalarda hava kalitesine karşı 
daha hassas ve havadaki kirlilikten daha çabuk etkilenebilecek 
hastalar kalmaktadır. 

İÇ ORTAM HAVA KİRLİLİĞİNE YOL AÇAN MADDELER VE 
SEBEP OLDUKLARI SAĞLIK SORUNLARI

İç ortam hava kalitesinin kötü olması, hasta bina sendromunun 
belli başlı nedenlerinden biridir. Bir binadaki döşeme, boya, 
yapıştırıcı, cila, mobilyalar haricinde bina kullanıcılarının nefes 
alma, terleme gibi yaşamsal faaliyetleri ile yemek pişirme, temiz-
lik, ısıtma gibi günlük faaliyetleri iç ortam havasına çeşitli zararlı 
madde salınımı yapmaktadır. Bu zararlı maddeler havada genel-
likle uçucu organik bileşenler (VOC) olarak bulunurlar.

Tüm bu potansiyel kaynakların yaptığı salınımların birleşmesi 
sonucunda, tehlikeli maddelerin havadaki konsantrasyonu tole-
rans sınırları aşıp insan sağlığını olumsuz etkileyecek seviyelere 
yükselebilir. Özellikle formaldehiti de içeren aldehit grubu bu 
zararlı maddelerin içinde en önemlileridir. Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından kanserojen olduğu açıklanan bu maddeler üzerinde 
yürütülen çalışmalara göre iç ortam havasında açık havaya 
kıyasla 15 kat daha fazla bulunabilirler. 

Fransa’da OQAI (Observatoire de la qualité de l’airintérieur - İç 
Ortam Hava Kalitesi Gözlemevi) tarafından yürütülen yakın 
zamandaki çalışmalara göre, binaların % 85’inde havadaki for-
maldehit için sınır değer olan 10µg/m3‘ten daha yüksek seviye-
lerdedir. Çalışma sonuçlarına göre bu değerin ortalaması 20µg/
m3 olup 80µg/m3 e kadar çıkabilmektedir.
 
Bu maruziyet sonucunda ortaya çıkabilecek çok çeşitli fizik-
sel belirtiler olmaktadır. Bunlar; gözlerde iritasyon, burunda 
ve boğazda yanma, öksürme ve nefes alıp vermede güçlüktür. 
Düşük seviyelere uzun süreli maruziyette soluk borusunda has-
sasiyete ve astıma yol açabilir.

• İç ortam havasındaki en önemli zararlı 
organik bileşik formaldehittir. 

• Hastaların sağlık durumları ve özellikle 
de solunum sistemleri üzerindeki etkisi 
kanıtlanmıştır. 

• İyi bir havalandırmayla birlikte Activ’Air 
teknolojisi formaldehit seviyelerinde 
ciddi düşüşler sağlayabilir. 

ANAHTAR MESAJLAR

İÇ MEKAN HAVA KALİTESİ NASIL ARTTIRILIR?
•  Uçucu organik bileşen salınımı düşük olan 

malzemelerin tercihi
• Doğru havalandırma
• Havadaki formaldehit seviyesini alzaltan 

ürünlerin kullanımı
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İÇ MEKAN HAVA KALİTESİ VE HASTA SAĞLIĞI

BİLİNMESİ GEREKENLER: Havayı Activ’Air® ile temizleyin!
Activ’Air, belli Rigips ürünlerinde bulunan verimli ve dayanıklı bir teknolojidir. Çevreye, insan sağlığına ve ürünlerin 
geri dönüştürülebilirliklerine herhangi bir olumsuz etkisi olmayan özel bir bileşen kullanılarak geliştirilmiştir. Activ’Air, 
havadaki formaldehitin % 70’ini hapsedip iç ortam havasına geri salmadan etkisiz bir bileşene dönüştürmektedir. 
Verimliliği bağımsız laboratuvarlarda ve sahada kanıtlanmıştır.
• Bu teknoloji en az 50 yıl aktif kalır.(1)

• Performansı boya ve duvar kağıdı uygulamalarıyla doğrulanmıştır.(2)

• Alçının uçucu organik bileşen (VOC) salınımı yapmayan bir malzeme olduğu unutulmamalıdır.

(1) Gözenekli boya ya da duvar kağıdının yanı sıra akrilik ya da cam lifi desteği içeren ve içermeyen vinil boya. 
(2) Tahminler, Placoplatre Araştırma Merkezi’nce yürütülen simülasyonlara dayanmaktadır. 

ISO 16000-23: İç ortam havası – Sönümleyici yapı malzemeleri kullanılarak formaldehit konsantrasyonlarının azaltılmasını değerlendirmek üzere 
yapılan performans testleri

Activ’air’in Formaldehit Azaltılmasındaki Etkinliği

2-bütoksi-etilasetat
1-metoksi-2propilasetat
Stiren
Tri
Trikloroetilen
Akrolein
Tetrakloroetilen
2-bütoksietanol
1-metoksi-2propanol
Benzen
Etilbenzen
0-ksilen
1,2,4-trimetilbenzen
1,4-diklorobenzen
n-dekan
m/p ksilen
n-undekan
Asetaldehit
Toluen
Hekzaldehit
Formaldehitİç mekan havası                               Dış mekan havası

25

ppm

20

15

10

5

0

Formaldehit
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GÜVENLİ, UZUN ÖMÜRLÜ VE VERİMLİ BİR SAĞLIK TESİSİ

GÜVENLİ, UZUN ÖMÜRLÜ VE 
VERİMLİ BİR SAĞLIK TESİSİ
Sağlık hizmeti veren binalar, kullanım ömürleri süresince 
farklı problemlere dayanabilmeli, bakım maliyetlerini 
sınırlayabilmeli ve kullanıcılarının sağlık ve güvenliğini 
garanti etmelidir. Gerektiğinde yeni kullanım alanlarına 
da dönüştürülebilmelidir. 

KULLANICILARIN VE TESİSLERİN YANGINA KARŞI PASİF 
KORUNMASI

Sağlık tesislerinde yangından korunma ve yangın 
güvenliği için gerekli olan önlemler ilgili mevzuatla 
düzenlenmiştir. Acil durum tahliyesi esnasında ameliyat 
odaları, yoğun bakım odaları, yeni doğan birimlerin-
deki hastalar sınırlı hareketlilikleri nedeniyle daha büyük 
risk altındadır. Can kayıplarının yanı sıra, aynı zamanda 
ortamdaki pahalı tıbbi ekipmanların zarar görmesi de 
büyük çaplı maddi kayıplara sebep olabilmektedir. 
Alçı, yanıcı olmayan bir maddedir ve yüz yıllar boyunca 
yangına karşı koruyucu özelliğiyle tanınmıştır. Rigips 
bölme duvar ve asma tavan sistemlerinin yangın dayanım 
performansları, binanın, insanların ve tıbbi ekipmanın 
yangına karşı pasif korunmasında etkilidir. Bu sistem 
çözümleri sağlık hizmeti veren binalar için geçerli olan 
mevzuatta belirtilen ölçütlere uygundur. 

SAĞLIK TESİSLERİNDE DEPREM GÜVENLİĞİ

Alçı levha sistemleri hafif ve esnek oldukları için yapıyı 
hafifleterek binanın deprem esnasında daha düşük kuv-
vete maruz kalmasını ve oluşabilecek hasarın en aza in-
dirgenmesini sağlar. Ayrıca ağır yapı malzemeleri yerine 
hafif malzemeler kullanılması enkaz arama kurtarma 
çalışmalarını kolaylaştıracak ve hafif sistemler altında 
sıkışan kazazedelerin kurtulma olasılığını arttıracaktır.
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GÜVENLİ, UZUN ÖMÜRLÜ VE VERİMLİ BİR SAĞLIK TESİSİ

Rigips, standart darbe dayanımı test yöntemlerinin 
yanı sıra, bir binanın içinde karşılaşılabilecek darbeleri 
simüle eden deney düzenekleri de geliştirmiştir. 

Bu testlerden biri de “el arabası deneyi”dir. Bu deney, bir 
bölme duvara servis masası ya da sedye gibi sivri uçlu ol-
mayan araçların eğik açıyla çarpmasına karşı dayanımını 
test etmektedir. 

DÖNÜŞÜMDE ESNEKLİK İHTİYACI

Bir tesisin kullanım ömrü süresince tıbbi ekipmanlarda 
ve ameliyat odalarında modernleşme ihtiyacı olmaktadır. 
Kullanılan cihazların değiştirilmesi, odalar, tuvaletler, 
bekleme alanları gibi mekanlarda bakım ve onarım 
işlemleri sıklıkla söz konusudur. Alçı levha bölme duvar 
sistemleri, kolaylıkla takılıp sökülebilmeleri ve yapının 
ana taşıyıcı elemanlarında değişiklik gerektirmeyecek 
hafiflikleri sayesinde basit ve hızlı bir dönüşüm olanağı 
sunmaktadır. 

ORTAK KULLANIM ALANLARININ DAYANIKLILIĞI

Hastaneler ve sağlık hizmeti verilen diğer binalar, insan 
trafiğine sedye, yatak, tekerlekli sandalye ve el arabaları 
gibi araçların yoğun trafiğine maruz kalmaktadır. Bu 
sürekli dolaşım sonucunda fiziksel hasar oluşabilir, kori-
dor ve oda duvarlarında gözle görülür hasarlar meydana 
gelebilir. 

İç ortam fiziksel durumu sağlık tesisinde sağlanan hiz-
metlerin kalitesine dair hasta algısını ve dolayısıyla da 
hasta memnuniyetini etkilediği kanıtlanmıştır. Yürütülen 
bazı çalışmalar çarpıcı ve rahat bir iç ortamın hastaları 
rahatlattığı, endişelerini azalttığı ve hastaların sağlık per-
soneliyle etkileşimini desteklediğini belirtmektedir. 

Darbeye dayanıklı bölme duvarların kullanılması hem 
oluşabilecek hasarın azaltılması hem de hastalarla 
sağlık personeli için kaliteli bir ortam yaratılmasına katkı 
sağlamaktadır. Ayrıca, sağlanan bu bütünlük sayesinde, 
yürütülen bakım çalışmaları azaltılabilmekte ve bakım-
onarım maliyetlerinde azalma sağlanabilmektedir. 
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ÖNERİLEN RİGİPS ÇÖZÜMLERİ

HASTA ODASI
İhtiyaçlar:
• Hastaların dinlenebilmesi için sakin bir ortam
• Çok yataklı odalar için kişisel mahremiyet
• İç ortam hava kalitesi, hijyen ve güvenlik
•  Bölme duvarlar için darbe dayanımı

Sistem performansları sistemde kullanılan levha tipine, sayısına, metal iskelet elemanlarına, yalıtım malzemesine göre değişiklik gösterir.

Rigips Çözüm Önerileri:

BD/Rd2/75.Y75.125 AT/Clini’Clean/60*60.Y0 (Anti Bakteriyel)

BD/Rd2/75.Y75.125

Sistem Tipi:
Bölme Duvar 

Levha Bilgisi: Çift Kat
Rigidur
İskelet Bilgisi:
Tek İskelet, DU/DC 75mm

Yalıtım Bilgisi: 75mm Mineral
Yün Yalıtım Levhası

Toplam Kalınlık:
125mm

AT/Clini’Clean/60*60.Y0

Sistem Tipi:
Asma Tavan

Levha Bilgisi: Eurocoustics 
Clini’Clean

Yalıtım Bilgisi: Yalıtım 
Malzemesi Yok

Modül Bilgisi: 60cm x 60cm

ÖNERİLEN RİGİPS
ÇÖZÜMLERİ
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ÖNERİLEN RİGİPS ÇÖZÜMLERİ

Sistem performansları sistemde kullanılan levha tipine, sayısına, metal iskelet elemanlarına, yalıtım malzemesine göre değişiklik gösterir.

MUAYENE ODASI
İhtiyaçlar:
• Sağlık personelinin verimli çalışabilmesi ve 

doğru kararlar verebilmesi için sakin bir ortam
• İç ortam hava kalitesi, hijyen ve güvenlik
• Hasta mahremiyeti için ses yalıtımı 

Rigips Çözüm Önerileri:

BD/Yan2/100.Y100.150 AT/Gyprex/60*60.Y0 (Anti Bakteriyel)

BD/Yan2/100.Y100.150

Sistem Tipi:
Bölme Duvar 

Levha Bilgisi: Çift Kat
Yangına Dayanıklı Alçı Levha
İskelet Bilgisi:
Tek İskelet, DU/DC 100mm

Yalıtım Bilgisi: 100mm Mineral 
Yün Yalıtım Levhası

Toplam Kalınlık:
150mm

AT/Gyprex/60*60.Y0

Sistem Tipi:
Asma Tavan

Levha Bilgisi: Gyprex

Yalıtım Bilgisi: Yalıtım 
Malzemesi Yok

Modül Bilgisi: 60cm x 60cm
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ÖNERİLEN RİGİPS ÇÖZÜMLERİ

RÖNTGEN ODASI
İhtiyaçlar:
• Sağlık personelinin verimli çalışabilmesi ve 

doğru kararlar verebilmesi için sakin bir ortam
• X-Ray ışınlarını geçirmeyen duvarlar ve tavanlar

Rigips Çözüm Önerileri:

BD/Xr2/75.Y75.125 AT/Xr2/Y80 

Sistem performansları sistemde kullanılan levha tipine, sayısına, metal iskelet elemanlarına, yalıtım malzemesine göre değişiklik gösterir.

AT/Xr2/Y80

Sistem Tipi:
Asma Tavan

Levha Bilgisi: Çift Kat
X-Ray Board

Yalıtım Bilgisi: 80mm Mineral
Yün Yalıtım Şiltesi

BD/Xr2/75.Y75.125

Sistem Tipi:
Bölme Duvar 

Levha Bilgisi: Çift Kat
X-Ray Board

Yalıtım Bilgisi: 75mm Mineral
Yün Yalıtım Levhası

Toplam Kalınlık:
125mm

İskelet Bilgisi:
Tek İskelet, DU/DC 75mm
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ÖNERİLEN RİGİPS ÇÖZÜMLERİ

LABORATUVAR
İhtiyaçlar:
• Laborantların verimli çalışabilmesi ve doğru 

kararlar verebilmesi için sakin bir ortam
• Hijyen ve güvenlik
•  Su ve nem dayanımı

Rigips Çözüm Önerileri:

BD/Gr/50.Y50.75 AT/Clini’Safe/60*60.Y80 (Anti Bakteriyel)

Sistem performansları sistemde kullanılan levha tipine, sayısına, metal iskelet elemanlarına, yalıtım malzemesine göre değişiklik gösterir.

AT/Clini‘Safe/60*60.Y0

Sistem Tipi:
Asma Tavan

Levha Bilgisi: Eurocoustics 
Clini’Safe

Yalıtım Bilgisi: Yalıtım 
Malzemesi Yok

Modül Bilgisi: 60cm x 60cm

BD/Gr/50.Y50.75

Sistem Tipi:
Bölme Duvar 

Levha Bilgisi: Tek Kat
Glasroc H
İskelet Bilgisi: 
Tek İskelet, DU/DC 50mm

Toplam Kalınlık:
75mm

Yalıtım Bilgisi: 50mm Mineral
Yün Yalıtım Levhası
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ÖNERİLEN RİGİPS ÇÖZÜMLERİ

Rigips Çözüm Önerileri:

BD/Hb/75.Y75.100 AT/Rt/Y80 (Activ Air) 

KORİDOR
İhtiyaçlar:
• Bitişik odalarda sakin bir ortam için ses yalıtımı
•  Akustik konfor
•  Bölme duvarlarda darbe dayanımı (sedye ve 

servis masalarının çarpmasıyla oluşabilecek 
darbelere karşı)

•  İç ortam hava kalitesi, hijyen ve güvenlik
•  Yangın dayanımı

Sistem performansları sistemde kullanılan levha tipine, sayısına, metal iskelet elemanlarına, yalıtım malzemesine göre değişiklik gösterir.

BD/Hb/75.Y75.100

Sistem Tipi:
Bölme Duvar 

Levha Bilgisi: Tek Kat
Habito

Yalıtım Bilgisi: 75mm Mineral
Yün Yalıtım Levhası

İskelet Bilgisi:
Tek İskelet, DU/DC 75mm

Toplam Kalınlık:
100mm

AT/Rt/Y80

Sistem Tipi:
Asma Tavan

Levha Bilgisi: Tek Kat
Rigitone

Yalıtım Bilgisi: 80mm Mineral
Yün Yalıtım Şiltesi
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ÖNERİLEN RİGİPS ÇÖZÜMLERİ

Sistem performansları sistemde kullanılan levha tipine, sayısına, metal iskelet elemanlarına, yalıtım malzemesine göre değişiklik gösterir.

AMELİYAT ODASI
İhtiyaçlar:
•  Hijyen
•  Eğrisel köşesiz duvar ve tavanlar*

Rigips Çözüm Önerileri:

BD/Gr/50.Y50.75 AT/Gr/Y80

İskelet Bilgisi:
Tek İskelet, DU/DC 50mm

Yalıtım Bilgisi: 50mm Mineral
Yün Yalıtım Levhası

Toplam Kalınlık:
75mm

BD/Gr/50.Y50.75

Sistem Tipi:
Bölme Duvar 

Levha Bilgisi: Tek Kat
Glasroc H

AT/Gr/Y80

Sistem Tipi:
Asma Tavan

Levha Bilgisi: Tek Kat
Glasroc H

Yalıtım Bilgisi: 80mm Mineral
Yün Yalıtım Şiltesi

* 6mm kalınlığındaki Glasroc H 600mm yarıçapına kadar bükülebilmektedir.
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YEŞİL BİNALARA OLAN KATKIMIZ

YEŞİL BİNALARA OLAN KATKIMIZ / REFERANSLAR

REFERANSLAR

Ürünlerimizin Leed Sertifikasına Katkısı*

• EA- İdeal Enerji Performansı 1-20 Puan 
• MR- Binanın Yasam Döngüsü Sürecindeki 

Zararlı Etkilerini Azaltmak 1-5 Puan 
• MR- Çevresel Ürün Beyanı, Ürün Şeffaflığı Ve 

Optimizasyonu 1-2 Puan
• MR- Kaynak Kullanımı, Ürün Şeffaflığı Ve 

Optimizasyonu 1-2 Puan
• MR- Hammadde İçeriği, Ürün Şeffaflığı Ve 

Optimizasyonu 1-2 Puan
• MR- İşlevsel Esneklik İçin Tasarım ( Yalnızca 

Sağlık Tesislerinde) 1-2 Puan
• MR- Yapım Ve Yıkımda Atik Yönetimi 1-2 Puan
• IEQ- Düşük Salınım Yapan Yapı Malzemeleri 

1-3 Puan
• IEQ- Isıl Konfor 1 Puan
• IEQ- Akustik Performans 1-5 Puan
• IN- Inovasyon 1-5 Puan

*Leed V4 For Building Design And Construction

Ürünlerimizin Breeam Sertifikasına Katkısı*

• Hea 08 İç Ortam Hava Kalitesi 1 Puan
• Hea 09 Uçucu Organik Bileşikler (Tavan 

Levhaları İçin) 1 Puan 
• Hea 10 Isil Konfor 1-2 Puan 
• Hea 13 Akustik Performans 1 Puan
• Ene01 Enerji Verimliliği 1-15 Puan
• Mat 01 Malzeme Spesifikasyonu (Ana Bina 

Elemanları) 1-4 Puan
• Mat 05 Sorumlu Kaynak Kullanımı 1-3 Puan 
• Mat 07 Dayanıklılık İçin Tasarım 1 Puan 
• Wst 01 Şantiyede Atik Yönetimi 1-3 Puan
• Inn 01 Inovasyon 1-10 Puan 

*Breeam Europe Construction 2009

> Herning Hastanesi, Herning - Danimarka
> Gentofte Hastanesi, Copenhagen - Danimarka
> New Karolinska Hastanesi, Solna - İsveç
> Motherand Child Complex, Villeneuve Saint-
    George Hastanesi - Fransa
> BMT La Timone, Marseille - Fransa
> Queen Fabiola Children’s University Hospital, 
    Brussels - Belçika
> Erasmus Hospital; Rotterdam - Hollanda
> Surgery Pole of Borgo-Trentohospital, Verona - 
    İtalya
> St Mary’s Hospital, Kettering – Birleşik Krallık
> Hexham General Hospital–Birleşik Krallık

> Puerta de Hierro Hospital, Madrid – İspanya
> Hospital St. Pölten - Avusturya
> St. Brendan’s Mental Health Facility, Grangegorman  
    - İrlanda
> Beams Hospital, Hyderabad - Hindistan
> Asian Heart Institute, Mumbai - Hindistan
> Mafraq Hospital Extension, Abu Dhabi - Birleşik 
    Arap Emirlikleri
> Oasis Hospital, Al Ain – Birleşik Arap Emirlikleri
> Hospital QE, KK Sabah - Malezya
> Kuala Lumpur Hospital Extension - Malezya
> Ng Teng Fong Hospital, Jurong - Singapur
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Bizi takip edin Rigips Türkiye RigiCLUB

KAYNAKÇA

KAYNAKÇA

Saint-Gobain Rigips Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ankara / TÜRKİYE 2015

Bu yapıtın tüm fikri mülkiyet ve telif hakları Saint-Gobain Rigips Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye 
aittir. Hak sahibinin izni olmaksızın, bu çalışmanın tamamı veya bir kısmı herhangi bir elek-
tronik veya mekanik yollarla kopyalanamaz, çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik ve dağıtımı 
yapılamaz.

Saint-Gobain Rigips Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş. herhangi bir ürünü önceden haber vermeksi-
zin üretimden kaldırabilir, ürün özelliklerini değiştirebilir veya yeni bir ürünü üretim gamına 
ekleyebilir. Ürün özelliklerine göre detaylarda kullanılan uygulamalar öneri niteliğindedir, 
her proje koşullarına göre doğruluğu kontrol edilmelidir. Saint-Gobain Rigips Alçı Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. her türlü baskı ve dizgi hatalarından muaftır, güncel hali internet sitemizden 
kontrol edilmelidir ve kitabın kontrolü kullanıcıların kendi sorumluluğundadır.

1. Allaouchiche, B. Et al. Noise in the postanaesthesia care unit. British Journal of Anaesthesia 99:369-73, 2002
2. Busch-Vishniac et al. “Noise levels in Johns Hopkins Hospital”, Journal of Acoustical Society of America, vol 

118, No. 6, December 2005
3. Fick, D. , Vance, G. Mindthegap: How same-handed patient rooms and other simple solutions can limit and 

cut patient-room noise. Health Care Design 8(3), pp. 29-33., 2008
4. HealthCareBrochure, Saint-Gobain South Africa, Güney Afrika, 2014
5. HealthCareBrochure, Saint-Gobain Gyproc,  Fransa, 2014
6. The White Book, British Gypsum, İngiltere, 2013



Bunları biliyor musunuz?
Rigips, 1665 yılında kurulan ve dünyanın en büyük 100 şirketinden birisi olan 
Saint-Gobain Group’a bağlı bir dünya markasıdır. Rigips, 100 yıldır alçı ve alçı 
ürünleri üretmektedir.

Yangından Korunma, Ses Yalıtımı, Isı Yalıtımı, Darbe Dayanımı Akustik 
Düzenleme konularında sistem çözümlerine ihtiyaç duyacağınız projelerinizi 
detaylandırmak için Rigips Teknik Pazarlama Biriminden ücretsiz proje desteği 
alabilirsiniz.

Rigips’in müşterilerinin her türlü sorunu ve önerisine hızlı ve etkin çözüm 
yaratmak için hizmete sunduğu RigiTEL’e, Türkiye’nin her yerinden 444 0 463 ‘ü 
tuşlayarak ulaşabilirsiniz.

Rigips’in özel olarak eğitilmiş, konusunda uzman teknik elemanlardan oluşan 
Teknik Destek Birimi, en uygun çözümü en kısa sürede oluşturmakta ve sizlere 
en iyi ve hızlı hizmeti vermektedir.

Rigips ürünlerini satıyor ve/veya kullanıyorsanız, RigiCLUB’a üye olabilir ve 
benzersiz RigiCLUB avantajlarından yararlanabilirsiniz.

REM Rigips Eğitim Merkezimizde, Uygulamalı ve Sertifikalı Usta Eğitimlerimize 
katılabilirsiniz.

Rakademia, mimarlarımızın detaylı projelerini mükemmele taşıyan yoldur. 
Mimarlara özel bu platforma üye olarak, bilgi alışverişi yapabilir, yaratıcılığınıza 
katkıda bulunabilir ve üye mimarlarımıza özel olanaklardan yararlanabilirsiniz. 
Rakademia üyesi mimarlarımızın projeleri, sistem ve çözüm geliştirmek 
konusunda uzmanlaşmış mimarlarımız tarafından ücretsiz olarak detaylandırılır. 
Rakademia, çok şey borçlu olduğumuz değerli mimarlarımıza Rigips’nin 
armağanıdır.

Çankaya 06550 Ankara
Tel : (0312) 463 63 63
Faks  : (0312) 463 63 64
e-posta : info@rigips.com.tr
web : www.rigips.com.tr


