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Ses Yalıtımı
Alçı levha sistemlerimiz, binalardaki
hacimlerin fonksiyonlarına uygun şekilde
seçilerek istenen düzeyde ses yalıtımı
sağlar.

Akustik Konfor

1. Rigips Ürün
ve Sistemlerine
Genel Bakış

İç mekânlardaki sesin anlaşılabilirliği
uygun sistem tasarımlarıyla sağlanmaktadır. Günümüzde oldukça önem
kazanan gürültü kontrolü için akustik
düzenlemeye gidildiğinde, hem darbe
hem de hava doğuşlu ses yalıtımı elde
edilir.

Yangın Güvenliği

Yanıcılık sınıfı “yanmaz” olan alçı levhalarla
oluşturulan bölme duvarlar, pasif yangın
koruması açısından bina güvenliği için
büyük avantaj yaratmaktadır.
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Sismik Tasarım
Alçı levha sistemleri hafif ve esnek oldukları için yapıyı hafifleterek binanın deprem
esnasında daha düşük kuvvete maruz kalmasını ve oluşabilecek hasarın azalmasını
sağlar. Hafif malzemelerin kullanılması,
enkaz altında kalan insanların kurtarılma
olasılığını da artıracaktır.

Dayanıklılık ve Bakım
İnşaatlardaki tüm gereksinimler göz
önüne alındığında, alçı levha sistemlerimiz dayanıklılık ve bakım ihtiyacı açısından
en optimum düzeydedir. Bakım ve onarım
gereksinimleri önceden tespit edilebilir ve
tadilatlar kullanıcıları rahatsız etmeden ve
ağır işçilik gerektirmeden hızlıca yapılabilir.

Sürdürülebilirlik

İç Mekân Hava Kalitesi

%100 geri dönüştürülebilir özellikteki alçı
levhalarımızla oluşturulan sistemler, geleneksel malzemelerle yapılan duvarlara
göre daha az su kullanılarak ve çok fazla atık
oluşturmadan uygulanabilir, onarılabilir ve
sökülebilir. Çevresel etkiyi en aza indirmeyi
hedefleyen ürünlerimizin çevreye duyarlı
yapıların sertifikalandırılması süreçlerine
katkısı da büyüktür.

Alçı levhalarımız insan sağlığına zararlı
maddeler içermez. Havayı temizleyebilme
özelliği olan patentli levhalarımızla uygulanan sistemler, ortamdaki VOC (uçucu
organik bileşik) seviyesini düşürerek mekânın hava kalitesini artırır.

Enerji Verimliliği
Alçı levha sistemlerimiz ile birlikte uygulanan yalıtım, hem ısıtma hem de soğutma için harcanan enerjiyi oldukça düşürür.
Daha az kütleye sahip malzemeleri ısıtmak
ve soğutmak daha kolay olduğu için enerjiden de tasarruf edilir.
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Tasarım ve Estetik
Alçı levha sistemlerimizin sunduğu tasarım
özgürlüğü ve pürüzsüz yüzey bitişleri,
mekânlarda estetik bir zenginlik oluşturmaktadır.
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Standart ve
Yönetmeliklere Uygunluk

Yönetmelik gerekliliklerini karşılayacak
çözümler sunan alçı levha sistemlerimiz,
çevresel etkiler açısından da inşaat standartlarıyla uyumludur.

Proje Maliyetlerinin
Optimizasyonu

Alçı levha sistemlerimizin sunduğu hızlı
montaj imkanı ve yapısal maliyet avantajları, geleneksel duvarların yapımına
göre proje maliyetinde tasarruf sağlar.

Ulaşılabilirlik ve
Performans

60’tan fazla ülkede satılan ürünlerimiz, satış
ve teknik destek ekiplerimizle tedarikten
uygulamaya kadar güvence altındadır.
Mekânlara özel tasarlanmış alçı levha
sistemlerimiz, kalıcı çözümler üreterek
binalardaki tüm ihtiyaçları karşılayabilir.
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2. Enerji
Verimliliği

Enerji verimliliği; binalarda, kullanıcıların
kişisel konforu veya hizmet kalitesinden
taviz vermeden tüketilen enerji miktarının düşürülmesi anlamına gelmektedir. Ülkemizdeki toplam enerji tüketiminin %37’sinin binalarda gerçekleştiğini
göz önüne aldığımızda; enerjinin etkin
kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün
hafifletilmesi ve çevrenin korunması için
enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması, önemli
ve öncelikli bir konu olarak ele alınmalıdır.
Verimlilik artırıcı aksiyonlar, çevresel faktörlere bağlı olmak üzere öncelikli olarak
ısıtma ve soğutma sistemlerinde yoğunlaşmaktadır. Binaları ısıtmak için harcanan enerjide israf, yalıtımsız binalarda
%50, bakımsız/verimsiz ısıtma sistemlerinde %40 seviyelerine ulaşmıştır. Ülke

genelinde binaların neredeyse %85’inin
yalıtımsız olduğu, ısı merkezlerinin
%50’sinden fazlasının da verimsiz olduğu
veya yanlış işletildiği düşünüldüğünde,
ekonomik kaybın büyüklüğü daha iyi anlaşılacaktır.
Resmi Gazete’nin 02.05.2007 gün ve
26510 sayılı sayısında yayınlanan “Enerji Verimliliği Kanunu”; enerjinin üretim,
iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında,
endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim
ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda enerji
verimliliğinin artırılmasına ve desteklenmesine, toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesine, yenilenebilir enerji
kaynaklarından yararlanılmasına yönelik
uygulanacak usul ve esasları kapsar. Bu
kanun, enerji verimliliği alanında çıkarılan
en kapsamlı yasal düzenlemedir.
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Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
Enerji verimliliği konusunda yapılan çalışmalar sonucunda bina sektöründe %30-50 oranında enerji tasarruf potansiyeli olduğu tespit edilmiş ve Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında ilgili sektörlerde gerekli yasal önlemlerin alınması zorunlu tutulmuştur. Enerji verimliliğine
yönelik olarak binaların tasarım veya yenilenmesi aşamalarında kullanılacak prensipler, Resmi
Gazete’nin 05.12.2008 gün ve 27075 sayılı sayısında yayınlanan “Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği”nde belirlenmiştir. Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlanmasından bir yıl sonra,
05.12.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Bu yönetmeliğin amacı; dış iklim şartlarını, iç mekân gereksinimlerini, mahalli şartları ve maliyet etkinliğini de dikkate alarak, bir binanın bütün enerji kullanımlarının değerlendirilmesini
sağlayacak hesaplama kurallarının belirlenmesini, birincil enerji ve karbondioksit (CO₂) emisyonu açısından sınıflandırılmasını, yeni ve önemli oranda tadilat yapılacak mevcut binalar
için minimum enerji performans gereklerinin belirlenmesini, yenilenebilir enerji kaynaklarının
uygulanabilirliğinin değerlendirilmesini, ısıtma ve soğutma sistemlerinin kontrolünü, sera gazı
emisyonlarının sınırlandırılmasını, binalarda performans kriterlerinin ve uygulama esaslarının
belirlenmesini ve çevrenin korunmasını düzenlemektir.
Bina mimari tasarımı ile ilgili maddelerde; minimum enerji performansı şartlarının karşılanmasına yönelik ısıtma, soğutma, doğal havalandırma ve aydınlatma ihtiyacının en alt düzeyde
tutularak doğal ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma imkânlarından en üst seviyede
yararlanılması öngörülmektedir. Binanın yeri, yönü, formu, diğer binalara olan mesafesi ve
konumlandırılışı, binayı çevreleyen kabuk elemanlarının ısı geçişini etkileyen fiziksel özellikleri,
güneş kontrolü ve doğal havalandırma sistemleri gibi mekanik ve elektrik sistemlerinin otomasyonundan elde edilecek verim ile de ilişkili olarak, binanın enerji performansını etkileyen
enerji etkin pasif sistem tasarımı desteklenmektedir. Bina kabuğunda ve bina bileşenlerinde
doğru ısı yalıtımı uygulamaları, yönetmelikte üzerinde durulan önemli bölümlerden biridir. Yönetmeliğe göre; Türkiye’deki iklimsel ve yerel koşullara bağlı olarak, binanın dış kabuğundan
olan enerji kayıplarını sınırlayarak enerji performansını artırmayı amaçlayan TS 825 Standardı
esaslarına göre ısı yalıtımı yapılması gereklidir.
18.12.2013 tarihinde Türk Standardı olarak kabul edilerek yayınlanan “TS 825 Binalarda Isı
Yalıtım Kuralları”nın amacı; ülkemizdeki binaların ısıtılmasında kullanılan enerji miktarlarını
sınırlamak, enerjiden tasarruf etmek ve net ısıtma enerjisi ihtiyacının hesaplanması sırasında
kullanılacak standart hesap metodu ve değerlerini belirlemektir. Bu standart, yeni inşa edilecek binaların ısıtma enerjisi ihtiyacını hesaplama kurallarını, izin verilebilecek en yüksek ısı
kaybı değerlerini ve hesaplama ile ilgili bilgilerin sunuş şeklini kapsar. Mevcut binaların tamamında veya bağımsız bölümlerinde yapılacak olan kapsamlı tamir, tadil ve eklemelerde ise,
bölümler için yapılacak olan uygulamalarda bu standartta verilen ısıl geçirgenlik katsayılarına
eşit ya da daha küçük değerlerin sağlanması bakımından uyulmalıdır.
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İnsan sağlığına uygun bir iç mekân oluşturulabilmesinin temel şartı, düşük sıcaklık etkilerinden
yeterli düzeyde korunmasıdır. Bu şekilde; hacmin etrafındaki bileşenlerin yüzeylerinde oluşabilecek yoğuşma önlenir, bileşenlerde sıcaklık değişimlerinin yarattığı hareketler küçültülür ve
yapıda bu olaylardan kaynaklanabilecek zararlar engellenerek hem yakıt giderleri hem de binanın bakım ve onarım giderleri azaltılır. Hacimlerin ısınma ihtiyacının ve bu ihtiyacı karşılamak
için yapılan yakıt tüketiminin azaltılması, hacmi çevreleyen yapı bileşenlerinin ısı yalıtım ve
ısı depolama özelliklerine bağlıdır. Duvar ve döşemelerin ısı depolama özelliğinin (ısıl kapasitesinin) yüksek olması, kış mevsiminde ısıtmanın kesintili olması hâlinde soğumanın daha
yavaş olmasına; yaz mevsiminde ise, özellikle güneş etkisi altında bulunan hacimlerde, iç ortam sıcaklığının gündüz saatlerinde aşırı yükselmesini önlemeye yardımcı olur. Isıl kapasite, yapı
bileşeninin kütlesi ve yapıldığı malzemenin özgül ısısı ile doğru orantılıdır.
Konutlar ve diğer bina tiplerinin yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı, izin verilen en fazla ısı kaybı ve
yoğuşma hesaplamaları ile yapı bileşenlerinin tavsiye edilen en fazla ısıl geçirgenlik katsayısı
(U) değerleri için TS 825 Standardında belirlenmiş olan derece gün bölgelerinin ilgili verileri
kullanılır. Bu açıdan standart, binaların hem tasarım aşamasında hem de yapı malzemesi ve
sistem seçimleri sürecinde mimar ve diğer karar vericilerin başvuracakları en önemli kaynaklardan biridir. Rigips alçı levha sistemleri; çeşitli bölme ve dış cephe duvar ile asma tavan sistem
çözümleri sayesinde, hem bina içindeki farklı mekânlar hem de binayla dış ortam arasında
yüksek ısı yalıtım performansı sunarak binanın enerji ihtiyacının azaltılmasına yardımcı olur.

* Derece gün bölgeleri, 2013’te güncellenen standartta 4’ten 5’e çıkarılmıştır. Ancak, standart henüz yürürlüğe girmediği için, bölge sayısı
hâlâ 2008 versiyonundaki gibi 4 olarak kullanılmaktadır.

12

2

2

Enerji Kimlik Belgesi
Enerji Kimlik Belgesi (EKB); bir binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıﬂandırması, yalıtım
özellikleri ile ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içeren belgedir. EKB
üzerinde binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirilmesi, havalandırılması, aydınlatılması ve
sıhhi sıcak su temini için kullanılan enerjinin miktarları (kWh/m².yıl) ile nihai enerji tüketiminin
oluşturduğu sera gazlarının kullanım alanı başına yıllık miktarı (kg eşd. CO₂/m².yıl) belirtilir ve
bu miktarlar A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılır. EKB, binalarda
enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve
çevrenin korunmasını sağlamak için düzenlenir. Ayrıca, bina sakinlerinin yaşadıkları ve potansiyel alıcı veya kiracıların yaşayacakları mekânların enerji tasarrufu noktasında ne durumda
olduğunun tespiti için kullanılabilecek tek güvenli araçtır.
Enerji Kimlik Belgesi, binanın tamamı için hazırlanmalıdır. Ayrıca, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı da düzenlenebilir. Enerji Kimlik Belgelerinin düzenlenmesinden, yetkili kuruluşun ilgili personeli ve yetkili
kuruluş adına kuruluşun sahibi veya yöneticisi müteselsilen sorumludur. Binalar veya bağımsız
bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili işlemlerde, EKB düzenlenmiş olması şartı
aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi
Enerji Kimlik Belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir. EKB, binanın yıllık birincil enerji
ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması halinde, yönetmeliğe uygun
olacak şekilde bir yıl içinde yenilenir.
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereğince, yeni ve 1000 m²’den büyük mevcut
binaların Enerji Kimlik Belgesinin olması zorunlu kılınmıştır. EKB, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesiyle birlikte alınmalıdır. Mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı
kullanım izni almamış binalar için başta 02.05.2017’ye kadar olan son tarih, yaklaşık 10 milyon
adet mevcut binanın Enerji Kimlik Belgesi talebi mevcut yetkili firmalar ile karşılanamayacağı
düşünülerek, yönetmelikte yapılan değişiklikle 01.01.2020’ye ertelenmiştir. Bu tarihten itibaren,
Enerji Kimlik Belgesi bulunmayan binaların alım, satım, devir ve ferağ işlemleri yapılmayacaktır.
01.01.2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina olarak değerlendirilmekte ve en
az “C” enerji sınıfına sahip olmak zorundadır. Mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi asgari
sınıflandırma koşulu yoktur; fakat 2000 yılı ve öncesinde yapılan ve sayısı yaklaşık 7,5 milyon
olan çoğu “F” sınıfındaki binalara bakıldığında, enerji sınıﬂarının “F”den “C” seviyesine getirilmesi halinde gerçekçi bir yaklaşımla %40 oranında enerji tasarrufu sağlanabilecektir. Bu binaların
enerji sınıﬂarının “B”ye çıkarılması halinde ise tasarruf oranının %60 seviyelerine yükseleceği
tahmin edilebilir.
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BEP-HY (Bina Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi), Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında ve Avrupa Birliği Standardında tanımlanan yöntemi temel alarak Türkiye
için geliştirilmiş ulusal hesaplama yöntemidir. Bu yöntem; konutlar, ofisler, eğitim binaları,
sağlık binaları, oteller, alışveriş merkezleri ve ticaret merkezleri gibi bina tiplerindeki mevcut
ve yeni binaların enerji performanslarını değerlendirmek için kullanılır. BEP-TR ise, ulusal
hesaplama yönteminin İnternet tabanlı yazılımıdır ve bu yazılım ile oluşturulan Enerji Kimlik Belgeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın veri tabanında depolanır ve bir takip sistemi
ile denetlenir. Bu sistemin kullanıcıları bakanlık, yerel yönetimler, akredite olmuş serbest
mühendis müşavirler, enerji verimliliği danışmanlık firmaları ve EKB uzmanlarıdır. Yazılımda,
“basit saatlik dinamik hesaplama” yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntem, binaya ait ısıtma ve
soğutma enerji ihtiyacını ve buna karşılık kullanılan sistemlerin tüketimini saatlik olarak hesaplamaktadır. BEP-TR’de yapılan hesaplama sonucunda binanın enerji tüketimini etkileyen
tüm parametrelerden elde edilen sonuçlar belgelenerek bakanlığa onaya sunulur.
Bir binanın enerji performansı 4 aşamada hesaplanır:
• Yıllık Enerji Tüketimi
Enerji Kimlik Belgesi düzenlenirken, binanın yıllık enerji tüketiminin hesaplanmasında
aşağıdaki değerler kullanılır:
> Binaların ısıtılması ve soğutulması için binanın ihtiyacı olan net enerji miktarı
> Net enerjiyi karşılayacak kurulu sistemlerden olan kayıpları ve sistem verimlerini de göz
önüne alarak binanın toplam ısıtma-soğutma enerji tüketimi
> Havalandırma enerjisi tüketimi
> Binalarda gün ışığından yararlanılmayan süre ve gün ışığının etkili olmadığı alanlar için
aydınlatma enerji ihtiyacı ve tüketimi
> Sıhhi sıcak su için gerekli enerji tüketimi

Birincil Enerjiye Göre Referans Göstergesi (RG) (kWh/m².yıl)
1. Isıtma Bölgesi
(RG)

2. Isıtma Bölgesi
(RG)

3. Isıtma Bölgesi
(RG)

4. Isıtma Bölgesi
(RG)

Bir ve İki
Ailelik Evler

165

240

285

420

Apartmanlar

180

255

300

435

Bina Kullanım Sınıfları

Konutlar

14

2

2

• CO₂ Salımı
Birincil enerji olarak belirlenen tüketim değerlerine bağlı olarak CO₂ salımı hesaplanır.
Bu hesaplamalara, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı da dâhil edilir. Enerji Kimlik
Belgesi düzenlenecek binanın hesaplanan enerji tüketim miktarı ve CO₂ salımı, referans
binanın değerleriyle karşılaştırılır.
Sera Gazı Referans Göstergesi (SRG) (kg eşd. CO₂/m².yıl)
1. Isıtma Bölgesi
(SRG)

2. Isıtma Bölgesi
(SRG)

3. Isıtma Bölgesi
(SRG)

4. Isıtma Bölgesi
(SRG)

Bir ve İki
Ailelik Evler

28

40

47

70

Apartmanlar

30

43

50

73

Bina Kullanım Sınıfları

Konutlar

• Referans Bina ile Kıyaslama
Enerji Kimlik Belgesi düzenlenecek bina ile belge düzenlenirken kıyaslanacak referans
bina, aşağıda belirtilen özelliklere aynı şekilde sahip olmalıdır:
> Yer ve iklim verileri
> Geometri
> Bina kabuğu
> Mekanik sistemler
> Aydınlatma sistemi
> Sıcak su sistemi
> Yenilenebilir enerji ve kojenerasyon sistemi
• Binanın Sınıflandırılması
Enerji Kimlik Belgesi düzenlenirken, binanın sınıflandırılmasında aşağıdaki basamaklar

Enerji Sınıfları ve Enerji Performans Aralıkları
Enerji Sınıfı

Ep Aralıkları

A

0-39

B

40-79

C

80-99

D

100-119

E

120-139

F

140-174

G

175+

Birincil Enerji Tüketimlerine Göre Enerji Sınıfı (EP) (kWh/m².yıl)
Enerji Sınıfı

Enerji Sınıfı Endeksi (EP)

A

EP < 0,4*RG

B

0,4*RG ≤ EP < 0,8*RG

C

0,8*RG ≤ EP < RG

D

RG ≤ EP < 1,2*RG

E

1,2*RG ≤ EP < 1,4*RG

F

1,4*RG ≤ EP < 1,75*RG

G

1,75*RG ≤ EP

Nihai Enerji Tüketimlerine Göre Sera Gazı Emisyon Sınıfı (SEG) (kg eşd. CO₂/m².yıl)

izlenir:
> Gerçek bina için yapılan hesaplamanın aynısı, referans bina için de yapılır.
> Hesaplamaların sonuçları karşılaştırılarak, gerçek binanın enerji performansı referans binanınkine oranlanır.
> Elde edilen orana göre binanın enerji sınıfı belirlenir.
> Bütün bu işlemlerin sonucunda bina için EKB düzenlenir.
Referans bina ile aynı değerlere sahip bir binanın Ep değeri 100’dür. Referans bina, D
sınıfının üst sınırına yerleşmektedir.
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Enerji Sınıfı

Sera Gazı Emisyon Sınıfı Endeksi (SEG)

A

SEG < 0,4*SRG

B

0,4*SRG ≤ SEG < 0,8*SRG

C

0,8*SRG ≤ SEG < SRG

D

SRG ≤ SEG < 1,2*SRG

E

1,2*SRG ≤ SEG < 1,4*SRG

F

1,4*SRG ≤ SEG < 1,75*SRG

G

1,75*SRG ≤ SEG
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3. Yangın
Güvenliği
Basit anlamda yanma; yanıcı maddelerin,
O₂ veya diğer oksitleyici maddelerle birlikte belirli şartlarda kararlı bir ekzotermik
zincirleme reaksiyona girmesidir. Kontrolümüz ve isteğimiz dışında meydana
gelen yanma reaksiyonları ise “yangın”
olarak tanımlanır. Bir yanma reaksiyonunun
başlaması için, yanıcı madde ile beraber
oksijenin ve tutuşmayı sağlayacak ısıl enerji kaynağının varlığı gerekir.

Yangınlarda yaşanan ölüm ve yaralanmaların büyük çoğunluğu, binaların yangın
güvenliğine uygun olarak tasarlanmamasından kaynaklanmaktadır. Kaçış yolları
genellikle yeterli olmadığından bina duman
içinde kalmakta ve istenmeyen sonuçlar
oluşmaktadır. Binalar henüz projelendirme
aşamasındayken önlemlerin düşünülmesi,
kritik mekânların doğru konumlandırılması
ve uygun malzeme seçimi, yangın güvenliği konusunda atılması gereken en önemli
adımlardır.
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Yangın güvenlik önlemleri aktif ve pasif olmak üzere iki grupta incelenebilir:
• Aktif Güvenlik Önlemleri
> Yağmurlama sistemi
> Duman tahliye sistemi
> Yangın dolapları
> Merdiven basınçlandırması
> Yangın ve duman algılama ile uyarı sistemleri
• Pasif Güvenlik Önlemleri
> Kaçış yolları
> Yangın merdivenleri
> Yangın bölmeleri
> Duman tahliye bacaları
> Mimari tasarım kararları ve malzeme seçimi

Mimari tasarım bina için seçilecek aktif sistemleri doğrudan etkileyeceğinden, alınacak pasif
önlemlerin iyi tasarlanması mekanik sistemlere olan ihtiyacı oldukça azaltır. Bu şekilde, hem
binanın yapım maliyetleri düşer hem de yangın güvenliği daha iyi sağlanmış olur. Pasif güvenlik önlemleri yeterince etkiliyse yangının yayılması yavaşlar, insanların tahliyesi kolaylaşır ve
yangının verdiği zarar daha az olur.
Binalarda kullanılacak duvar ve asma tavanların duman sızdırmıyor ve binanın kullanım amacı
ve yüksekliğine göre değişen minimum sürelerde yangına dayanıklı olması gerekmektedir. Bu
süreler, bina içerisindeki insanların güvenli bir bölgeye geçebilmeleri için gereken asgari zamana ve binanın tehlike sınıfına göre belirlenir. Yangının yayılmasını engellemek için oluşturulan
yangın kompartımanlarının etkili olması için doğru malzemelerle oluşturulacak uygun sistemlerin seçilmesi gerekir. Kompartımanlama yöntemi yangını hapsederek diğer mekânlara sıçramasını önlediği gibi kurtarma çalışmalarını da kolaylaştırır.

İlgili Yönetmelik ve Standartlar
Ülkemizde yangın güvenliği ile ilgili hususlar, Resmi Gazete’nin 09.09.2009 gün ve 27344
sayılı sayısında yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”te karara
bağlanmıştır. Bu yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek
kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı
ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde
çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere,
yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin
usul ve esaslarını belirlemektir.
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Tasarımcının oluşturacağı sistemlerde kullanılacak yapı malzemelerinin yanıcılık sınıfı, yangın
güvenliğinin sağlanması açısından büyük öneme sahiptir. Alçı ve alçı bazlı sıvalar, yönetmeliğin Ek-2/C Yanıcılık Sınıfı A1 Olan Yapı Malzemeleri tablosunda, yani “test edilmeye gerek olmadan yanıcılık sınıfı A1 ve A1 fl olarak değerlendirilen malzemeler” başlığı altında yer
almaktadır. A1 ve A1 fl yanıcılık sınıfındaki malzemeler, aynı yönetmeliğin Ek-2/A Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları (Döşeme malzemeleri hariç) (TS EN 13501-1’e göre) ve Ek-2/B
Döşeme Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları (TS EN 13501-1’e göre) tablolarındaki açıklamaya
göre, tam gelişmiş yangını da kapsayan yanmanın herhangi bir kademesinde yanmaya katkıda bulunmaz. Bu sebeple, otomatik olarak bu malzemelerin daha aşağı sınıflar için belirlenen
bütün özellikleri yeterince sağladığı kabul edilir.
Ek-2/C Yanıcılık Sınıfı A1 Olan Yapı Malzemeleri
(Test edilmeye gerek olmadan yanıcılık sınıfı A1 ve A1 fl olarak değerlendirilen malzemeler)

Alçı ve Alçı Bazlı Sıvalar

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

Alçı levhalar ise, TS EN 520+A1 (Alçı Levhalar - Tarifler, Gerekler ve Deney Yöntemleri)
Standardına göre “zor yanıcı” özellikteki A2 - s1, d0 yanıcılık sınıfındadır. A2, yangına
aşırı derecede sınırlı boyutlarda katkıda bulunan; s1, duman gazı üretimi çok sınırlı; d0,
alev damlacıkları veya parçacıkları meydana gelmeyen malzemelerin sınıflandırmalarıdır.
Yanıcılık Sınıfı A2 Olan Yapı Malzemeleri

Alçı Levhalar

TS EN 13823’e göre B sınıfı için belirlenen
kriterleri sağlar. İlave olarak, tam gelişmiş
yangın şartı altında bu malzemeler yangın
yükü ve yangın gelişmesine önemli ölçüde
katkıda bulunmamalıdır.

Bir yapı elemanının; yangın sırasında yük taşıma kapasitesi (R), bütünlük (E) ve yalıtım (I)
özelliklerini koruyabilmesi “yangın dayanımı” olarak tanımlanır ve özelliklerini koruduğu
süreye göre “yangın dayanım sınıfı” belirlenmiş olur. Yangına dayanım süresi belirlenirken, yangının oluştuğu taraftan dış tarafa ulaşma süresi ölçülür. Yük taşımayan kuru
duvar sistemlerinin yangın dayanım sınıfları TS EN 1364-1 Standardına göre belirlenmekte ve EI 30, EI 60, EI 90 vb. şeklinde ifade edilmektedir. Ayrıca, yangın dayanımının, yapı
malzemelerine değil sistemlere özgü olduğu unutulmamalıdır. Örneğin, bir alçı levha tek
başına 15 dakika yangın dayanımı sağlar demek yanlıştır. Bu durum, tüm yapı malzemeleri için geçerlidir.
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Yönetmelikteki Ek-3/B Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım (Direnç) Süreleri ve Ek-3/C
Bina Kullanım Sınıflarına Göre Yangına Dayanım (Direnç) Süreleri tabloları, konutlar için
belirlenmiş minimum yangın dayanım süreleri için referans alınması gereken değerleri
gösterir. Konutlar; bağımsız bölüm sayısına göre, en çok iki bağımsız bölümü olan bir
ve iki ailelik evler ve üç veya daha çok bağımsız bölümü bulunan apartmanlar olarak
tasnif edilir. Yüksek binalara olan ilgi ve talebin artışıyla beraber, birçok konut projesinde
yükseklikten dolayı yangın dayanımı en az 90 dakika olan sistemlerin kullanımı gereklilik
haline gelmiştir.

Ek-3/C Bina Kullanım Sınıflarına Göre Yangına Dayanım (Direnç) Süreleri
Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım Süreleri (dk)

Bina Kullanım Sınıfları

Ek-3/B Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım (Direnç) Süreleri
Yapı Elemanı

Yangın Dayanım Süresi (dk)

Etkilenen Yüzey

b. Bir dükkân ve üstündeki kat arasında
c. Kompartıman döşemeleri dâhil her
türlü diğer döşemeler

REI 60 veya bkz. Ek-3/C
(hangisi daha büyükse)

Konutlar

Bina Yüksekliği (m)

10 m’den
az

5 m’den
az

Bir ve İki
Ailelik Evler

-

30(2)

30

60

-

-

Apartmanlar

90

60

30(2)

60

90

120

21,50 m’den 30,50 m’den 30,50 m’den
az
az
fazla

Alt yüzeyden
REI bkz. Ek-3/C
REI 90 veya bkz. Ek-3/C
(hangisi daha büyükse)

Yangın Kompartıman Duvarları
(bina içindeki farklı kullanım
işlevlerini birbirinden ayıranlar)

REI 60 veya bkz. Ek-3/C
(hangisi daha büyükse)

Ayrı ayrı her bir yüzey

REI 120

Ayrı ayrı her bir yüzey

a. Binanın geri kalanından ayıran duvar

REI 120

Binaya bakan yüzey

b. Yangın merdiveni yuvası, acil durum
asansör kuyusu ve yangın güvenlik
holünü birbirinden ayıran duvar

REI 60

Ayrı ayrı her bir yüzey

Asma Tavan

REI 30

Alt taraftan

* Binanın en alt bodrum kat döşemesi ile zemin kat döşemesi arasındaki mesafedir.
(1) Bir bodrumun üstündeki döşeme (veya birden fazla bodrum var ise en üstteki bodrumun üstündeki
döşeme), eğer giriş ve üst katlar için olan yangına dayanım süreleri daha fazla ise o hükümleri sağlamalıdır.

Korunumlu Yangın Merdiveni
Yuvaları, Acil Durum Asansörü
Kuyuları ve Yangın Güvenlik Holü
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Bodrum Kat(ların)
Derinliği* (m)

REI 30

d. Bodrum kat ile zemin kat arası
döşeme

Korunumlu Şaftlar
(korunumlu yangın merdiveni yuvaları
ve acil durum asansör kuyuları hariç)

Giriş veya Üst Katlar

10 m’den
fazla

Döşemeler
a. İki katlı konutun ikinci katında
(garaj veya bodrum kat üstü hariç)

Bodrum Katlar(1)
(üstündeki döşeme dahil)

(2) Binaları ayıran yangın kompartıman duvarları için en az 60 dakikaya yükseltilir.

Rigips ürünleriyle oluşturulacak duvar ve asma tavan sistemleri, yönetmeliğin konutlar için
belirlediği yangın dayanım sürelerini karşılayacak ve pasif yangın güvenliğine büyük katkı sağlayacak çözümler üretir. Şimdiye kadar, 8 farklı bölme duvar sistemimiz TSE laboratuvarında
TS EN 1364-1:2015 ve/veya TS EN 13501-2:2016 Standartları kapsamında test edilmiş ve 30, 60,
90 veya 120 dakika yangın dayanımına sahip oldukları tescillenmiştir. Henüz Türkiye’de test
edilmemiş duvar ve asma tavan sistemlerimizin 180 dakikaya varan yangın dayanım süreleri
için, yurt dışındaki grup şirketlerimizin verileri ve test raporları referans gösterilmektedir.
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4. Ses Yalıtımı
ve Akustik
Konfor
İnsanların konforu ve rahatlığı en çok hissetmek istedikleri yer kendi evleridir. Özellikle
geceleri sessiz, sakin ve huzurlu bir ortamda
rahatlamak ve kaliteli bir uykuyla yenilenmek,
sağlığımız ve günlük performansımız açısından oldukça önemlidir. Dünya nüfusunun
yarısından fazlasının şehirlerde yaşadığını
ve tek başına Avrupa’da bile 300 milyondan fazla hanenin en az bir tane komşusu
olduğunu göz önüne aldığımızda, birçoğumuzun sıklıkla gürültüye maruz kaldığını ve
bu konunun günlük hayatın zorluklarından
biri haline geldiğini söylemek yanlış olmaz.

1995 yılında İsviçre’de, konutlar arasında istenilen ses yalıtım değeri ile ilgili bir araştırma yapılmış ve analiz için 2322 katılımcıya
ulaşılmıştır. Katılımcıların %65’i çok katlı apartmanlarda, %20’si müstakil evlerde,
%10’u teras evlerde ve %5’i diğer tip evlerde yaşamaktadır. Yöneltilen ana sorulardan
bir tanesi, evlerinin ses yalıtımı artırılabilirse
daha fazla kira ödemeyi kabul edip etmeyecekleridir. Sonuç olarak, katılımcıların %60’ı
eğer evlerinin ses yalıtımı artırılabilirse %10
daha fazla kira ödemeye razı olduklarını
söylemişlerdir.
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Yapılan araştırmalara göre; ofis ve okullardaki iyi akustik tasarımlar, kullanıcıların konsantrasyonunun daha yüksek olmasına ve daha rahat iletişim kurmalarına yardımcı olur. Hastanelerde gürültü kaynaklı stres ve uykusuzluğun azaltılması hastaların iyileşme sürecini hızlandırır.
Konutlarda ise, gürültünün yokluğu güvenlik ve mahremiyet duygularını artırır. Gürültüye
maruz kalmak, işitme hasarının yanı sıra kardiyovasküler hastalıklar, yüksek tansiyon, baş
ağrısı, hormonal düzensizlik, uyku bozukluğu, fiziksel ve ruhsal performans düşüklüğü,
agresiflik ve hatta depresyona neden olabilir. Bu da gösteriyor ki akustik konforun sağlanması, bireylerin daha sağlıklı, mutlu ve üretken olmalarını sağlar.
Binaların ve binalardaki her bir mekânın akustik gereksinimleri ve beklenen ses yalıtım
düzeyleri birbirinden farklıdır. Mekânları sıfırdan tasarlarken de yenilerken de hem kullanıcıların ihtiyaçlarını hem de çevresel faktörleri dikkate alarak uygun sistemler seçmek,
insanların kapalı mekânları daha çok kullanmaya başladığı bu dönemde fiziksel ve ruhsal
sağlığın korunması açısından oldukça önemlidir.
Herhangi bir kaynaktan çıkan titreşimlerin oluşturduğu ve insan kulağı tarafından algılanabilen basınç değişimlerine “ses” denir. Birimi Hertz (Hz) olan frekans, sesin bir saniyedeki titreşim sayısıdır ve sağlıklı bir insan kulağı genel olarak 20-20.000 Hz aralığındaki
sesleri işitebilir. İnsanlar en çok 3.000-5.000 Hz arasındaki seslere duyarlıyken, havalandırma vb. kaynaklı 20-125 Hz arasındaki düşük frekanslı sesler rahatsız edici olarak
algılanır. Ses basınç düzeyi (L p), ortamdaki sesin gücünü logaritmik olarak tanımlayan
ve birimi desibel (dB) olan bir değerdir. İşitme eşiği 5 dB civarında, ağrı eşiği ise 130 dB
olarak kabul edilir. Aşağıda, günlük hayattan ses düzeylerine bazı örnekler verilmiştir:
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30 dB

Yatak odası (gece), fısıltı

40 dB

Sessiz kütüphane, sessiz oda

50 dB

Konut (ortalama), yağmur

60 dB

Sohbet (1 m mesafede), bulaşık makinesi

70 dB

Elektrikli süpürge, saat alarmı

80 dB

Araç trafiği (5 m mesafede), saç kurutma makinesi

90 dB

Metro, çim biçme makinesi

100 dB

Gece kulübü, el matkabı

110 dB

Elektrikli testere, model uçak

120 dB

Endüstriyel makineler, siren

130 dB

Kalkış yapan uçak (50 m mesafede), kırıcı matkap

Gürültü, genellikle aralarında herhangi bir uyum olmayan pek çok frekansa sahip seslerden oluşur. Bir sesin gürültü olarak nitelendirilmesi sosyal, fiziksel ve psikolojik etkenlere
de bağlıdır; sesin tahmin edilebilirliği, tanınırlığı, kontrol edilebilirliği, oluşum sebepleri
ve kişisel duyarlılıklar aynı sesin farklı kişilerde farklı etkileri olmasına neden olabilir. Yine
de genel olarak, istenmeyen sesler gürültü olarak tanımlanır.
Ses veya gürültü, yapılarda temel olarak 2 şekilde iletilir:
• Hava Doğuşlu Ses İletimi
Ses dalgaları hava içerisinde hareket ederek ulaştıkları yapı elemanında titreşime neden
olur. Titreşimler yapı elemanı içerisinde ilerleyerek veya yapı elemanında bulunan çeşitli
boşluklardan geçerek ses kaynağına komşu olan hacme iletilir. Konuşma, müzik dinleme
vb. faaliyetler hava doğuşlu ses iletiminin tipik örnekleridir.
• Darbe Kaynaklı Ses İletimi
Bir nesnenin duvar, tavan veya döşeme gibi yapı elemanlarına çarpması sonucu, yapı elemanının her iki yüzeyi de titreşerek ses dalgası üretir ve darbenin olduğu hacmin dışındaki
diğer hacimlere ses iletilir. Darbe kaynaklı ses iletimine örnek olarak ayak sesleri, zıplama,
düşen veya sürüklenen eşyalar vb. gösterilebilir.
Bir mekândaki akustik konfor, gürültünün kaynağına ve binadaki yapı elemanlarının ses
yalıtım kalitesine bağlıdır. Dış mekândan, iç mekândan, darbelerden veya arka planda
çalışan ekipmanlardan kaynaklanan gürültü, mekânların akustik gereksinimlerine uygun
seçilecek duvar ve asma tavan sistemlerinin sağlayacağı ses yalıtımıyla kontrol altında
tutulabilir.
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İlgili Yönetmelikler
Ülkemizde gürültü kontrolü ile ilgili hususlar, Resmi Gazete’nin 04.06.2010 gün ve 27601 sayılı
sayısında yayınlanan “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nde
düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğin amacı; çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve kademeli olarak uygulamaya konulmak üzere; değerlendirme yöntemleri kullanılarak çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin, hazırlanacak gürültü haritaları,
akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu ile belirlenmesi, çevresel
gürültü ve etkileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, gürültü haritaları, akustik rapor
ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu sonuçları esas alınarak; özellikle çevresel
gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere sebep olabileceği
ve çevresel gürültü kalitesini korumanın gerekli olduğu yerlerde, gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanması ile ilgili usul ve
esasları belirlemektir.
Konutlar, yönetmelikte “gürültüye duyarlı alanlar ve mekanlar” başlığı altında, yani kamu
ve özel mülkiyetli arazilerde kurulmuş ve içinde yer alan faaliyetler (eylemler, aktiviteler,
fonksiyonlar) gereği gürültüden etkilenmenin yüksek düzeylerde olduğu, bu nedenle iç
ve dış gürültülerden yeterince korunması ve istenen seslerin en iyi biçimde duyulabilmesi
için gerekli iç akustik koşulların sağlanması gereken mekanlar olarak değerlendirilmektedir. Aynı yönetmelikteki “İç Ortam Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri” tablosunda, yatak ve
oturma odaları için gürültü seviyesi sınır değerleri de belirtilmiştir.

İç Ortam Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri

Kullanım Alanı

Kullanım alanlarında herhangi bir faaliyet
olmadığı durumlardaki değerler
Kapalı Pencere
Leq (dBA)

Konut Alanları

Açık Pencere
Leq (dBA)

Yatak Odaları			

35		

45

Oturma Odaları			

45		

55

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde çevresel gürültü sınır
değerlerini belirlemiş olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Resmi Gazete’nin 31.05.2017 gün
ve 30082 sayılı sayısında yayınlanan “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ile de binalarda kullanılan yalıtım sistemlerinin teknik kurallarını düzenlemiştir. Bu
yönetmeliğin amacı; her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin işletimi ve kullanımı safhalarında insanların maruz kalacağı, binaların dışından veya içinden kaynaklanan gürültülerin,
kişilerin huzur ve sükûnuna, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi
işitme ve algılama koşullarının sağlanması için, tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim
bakımından uyulacak kuralların belirlenmesidir.
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Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde inşa edilecek resmi ve
özel her türlü yapı, bina, tesis ile işletmeleri kapsamı içine alan yönetmelik; insanların maruz
kaldığı ulaşım, sanayi, yapım ve insan kaynaklı gürültüler gibi dış çevre gürültüleri ve yapı
içinde oluşan komşuluk gürültüleri, darbe sesleri, mekanik sistem ve servis ekipmanlarının
gürültüleri ile cihazlardan yayılan mekanik titreşimlerin kontrol altına alınmasına yönelik
önlemleri içermektedir. Binalarda gürültüye karşı alınması gereken önlemler ile akustik
konularında mimari ve mekanik tasarım öğeleriyle yapı elemanlarından beklenen performans değerleri yönetmelikte detaylı olarak tanımlanmıştır. Örneğin, binalarda konuşma
gibi doğrudan bitişik odalara iletilen sesin bu mekânlarda yaşayanları olumsuz etkilememesi için mekânları ayıran duvarlar artık ses geçişini en aza indirecek şekilde yapılacak ve
konut içinde yürüme gibi darbe kaynaklı sesin iletimi ve gürültü oluşturmasını engellemek
için döşemeler belirli koşulları sağlayacaktır. Tesisattan kaynaklanan gürültü ve titreşimlerin yanı sıra, yapı elemanları vasıtasıyla iletilen seslerin miktarını azaltmak için de binada
duvar, döşeme, pencere gibi unsurlar belirlenirken malzemelerin ses yalıtım özelliği dikkate alınacaktır.
Yeni binaların inşasında, kullanım amacı kısmen veya tamamen değiştirilmek istenen mevcut bina ile tesislerde ve esaslı tadilat projelerinde, kullanım amacına ve mekân özelliklerine göre bu yönetmelikte öngörülen esaslar uygulanacaktır. Projeler, diğer kanuni düzenlemeler yanında, gürültüye karşı önlem bakımından yönetmelikte öngörülen şartlara uygun
değil ise yapı ruhsatı verilmeyecektir. Binalarda, yapım aşamasında veya sonrasında ölçümlere dayalı akustik test ve raporlar bina akustiği uzmanı tarafından yapılacak, ölçüm raporu
hazırlanacaktır. İsteğe bağlı olarak “akustik performans belgesi” düzenlenecek binalarda,
belirlenen esaslara uygun olarak seçilecek örnek yapı elemanları ve mekânlar için akustik
testler yapılacak ve akustik performans belgesi tüm bina için yine bina akustiği uzmanı
tarafından düzenlenecektir. Akustik performans belgesi, bina içindeki yapı elemanlarının
ses yalıtımı, mekân içi gürültü düzeyleri, reverberasyon süresi ve servis ekipmanları gürültü
düzeylerine göre yapılan performans değerlendirmelerinin tümünü kapsayacaktır.
Yeni yapılacak binalarda en az “C” akustik performans sınıfı sağlanmalıdır. Mevcut binalarda
kullanım amacının değişmesi durumunda etkilenen bağımsız bölümlerde ve esaslı tadilat
durumunda etkilenen yapı elemanlarında ise en az “D” akustik performans sınıfı sağlanmalıdır. Yapı elemanlarının pencere gibi saydam bileşenleri de dâhil olmak üzere, bütününün
ses yalıtımı bu değerlendirmeye tabidir. Kapı içeren yapı elemanlarında kapı ile beraber
sağlanan ses yalıtım değerinin, yönetmelikte belirtilen sınır değerlerden en fazla 14 dB
düşük olmasına izin verilir. Hava doğuşlu ve darbe kaynaklı seslerin yalıtımında, akustik
performans sınıflarının sağladığı öznel değerlendirmeler için Ek-2/Tablo 2.2 dikkate alınır.
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Konutlar için bitişik veya alt alta hacimlerin komşuluk ilişkileri ve ilgili ses yalıtım sınır
değerleri Ek-3/Tablo 3.4 ve Tablo 3.5’te yer almaktadır.

Ek-2/Tablo 2.2 Mekânların Akustik Performans Sınıflandırmasının
Dayandığı Öznel Değerlendirmeler

Ek-3/Tablo 3.4 Farklı Bina Tiplerinde Komşu Hacimler Arasında Sağlanacak
En Düşük Hava Doğuşlu Ses Yalıtım Değerleri (dB)

Akustik Performans Sınıflandırması

Müzikal Ses

Çok yüksek
ses

B

A

Güçlükle İşitiliyor ama
işitiliyor ama
güçlükle
anlaşılmıyor anlaşılıyor

Düşük

C

D

Hafifçe
anlaşılıyor

Anlaşılıyor

F

E

Hafifçe
İşitiliyor ama
işitiliyor ama
güçlükle
anlaşılmıyor anlaşılıyor

Hafifçe
anlaşılıyor

Anlaşılıyor

Güçlükle
anlaşılıyor

Hafifçe
anlaşılıyor

Normal
ses

İşitilmiyor

Güçlükle
işitiliyor

Hafifçe
işitiliyor ama
anlaşılmıyor

Çok yüksek
müzik

Hafifçe
işitiliyor

İşitiliyor

Rahatça
işitiliyor

Yüksek
müzik

İşitilmiyor

Hafifçe
işitiliyor

İşitiliyor

Rahatça
işitiliyor

Çok rahatça işitiliyor

Hafifçe
işitiliyor

İşitiliyor

Rahatça
işitiliyor

Çok rahatça
işitiliyor

Rahatça
işitiliyor

Çok rahatça
işitiliyor

İşitilmiyor

İşitilmiyor

Güçlükle
işitiliyor

Hafifçe
işitiliyor

İşitiliyor

Çocuk
oynaması

Güçlükle
işitiliyor

Hafifçe
işitiliyor

İşitiliyor

Rahatça
işitiliyor

Ses Yalıtımının
Zayıf Olarak
Nitelendirilme Oranı

İşitilmiyor

Güçlükle
işitiliyor

Gürültüye
Gürültüye
karşı iyi
karşı çok
koruma,
iyi koruma,
komşuluk
hiçbir
gürültüsü
koşulda
normal
iken
rahatsızlığın
olmaması rahatsızlığın
olmaması

%5’ten az

%5 civarı

Hafifçe
işitiliyor

İşitiliyor

Gürültüye
Gürültüye
karşı az
karşı orta
koruma,
koruma,
komşuluk
komşuluk
gürültüsü
gürültüsü
normal iken normal iken
genelde
nadiren
rahatsızlık
rahatsızlık

%10 civarı

Rahatça
anlaşılıyor

Konut
Binaları

Kaynak Odası

Alıcı Odası

A

B

C

D

E

F

Ticari İşletme
Teknik Merkez

Bağımsız Bölüm

68

64

58

54

50

46

Bağımsız Bölüm Bağımsız Bölüm
Ortak Alan
Ortak Alan

62

58

52

48

44

40

54

50

44

40

36

32

Yatak Odası
Yaşam Alanları
Mutfak/Banyo

Anlaşılıyor

Akustik Performans Sınıfı

Komşuluk İlişkisi

(aynı bağımsız
bölümdeki)
Yatak Odası
Yaşam Alanları

Çok rahatça işitiliyor

Adım
sesi

Eşyaların
sürüklenmesi,
düşürülmesi

Bina
İşlevi

Rahatça anlaşılıyor

Güçlükle
işitiliyor

Farklı Sınıfların
Değerlendirilmesindeki
Genel Tanımlamalar
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Orta

Yüksek

Yüksek
ses

Normal
müzik

Darbe Sesi

Kaynağın Gürültü Düzeyi

Konuşma Sesi

Gürültü Kaynağı

%20 civarı

Çok rahatça işitiliyor
Rahatça
işitiliyor

Çok rahatça
işitiliyor

Gürültüye
Gürültüye
karşı çok
karşı
az koruma, korumasız,
komşuluk
komşuluk
gürültüsü
gürültüsü
normal iken normal iken
sıklıkla
sürekli
rahatsızlık
rahatsızlık

%35 civarı

%50 veya
daha fazla

Ek-3/Tablo 3.5 Farklı Bina Tiplerinde Kaynak Odası Döşemelerinde
İzin Verilen En Yüksek Darbe Sesi Düzeyleri (dB)
Bina
İşlevi

Konut
Binaları

Akustik Performans Sınıfı

Komşuluk İlişkisi
Kaynak Odası
(üst kat)

A

B

C

D

E

F

Bağımsız Bölüm
Ortak Alan

46

50

54

58

62

66

Ticari İşletme
Teknik Merkez / Çatı Üstü Ekipmanı

40

44

48

52

56

60

Aynı Bağımsız Bölümdeki
Mekânlar Arası Döşemeler

54

58

62

66

70

74

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İZODER’in teknik işbirliği ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim
üyelerinin yoğun çalışmalarıyla, “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Yönetmeliği Açıklama ve
Uygulama Kılavuzu” hazırlanmıştır. Bu kılavuzda, yeni yapılacak binalarda ve mevcut binaların
iyileştirilmesinde yönetmeliğin nasıl uygulanacağı gösterilmekte ve yönetmelikte belirtilen
gürültü kontrolü gerekliliklerinin basitleştirilmiş yöntemlerle nasıl sağlanacağı açıklanmaktadır.
Yönetmelikte çeşitli tip ve kullanım amaçlı binalar ile içlerindeki gürültüye farklı duyarlılıktaki
hacimler için tanımlanan akustik performans sınıflarına ait sınır değerlerin proje ve uygulama
bazında sağlanması amacıyla, tasarımcılara, uygulamacılara ve denetçilere yönelik yol gösterici
açıklamalar ve yöntemler verilmiştir.
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5. Sismik
Tasarım
Deprem; yerkabuğu içindeki kırılmalar
nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin, dalgalar halinde yayılarak geçtiği ortamları ve yer yüzeyini sarsması olayıdır.
Bilindiği gibi ülkemiz, dünyanın en etkin
deprem kuşaklarından birinin üzerinde
bulunmaktadır. Deprem Tehlike Haritası
ve bu haritaya esas sismisite verilerine
göre; Türkiye topraklarının %93’ü deprem
bölgeleri içinde yer almakta, nüfusun
%98'i deprem tehlikesi altında yaşamakta ve ayrıca büyük sanayi merkezlerinin
%98'i ile barajların %95'i deprem bölgesinde bulunmaktadır.

Depremlerden dolayı on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş, yüz binlerce
bina yıkılmış veya ağır hasar görmüştür.
Depremi engellemenin imkânsız olması
sebebiyle, binalarda deprem hasarlarının
en aza indirilmesi yönünde yapılacak
çalışmalar can ve mal kayıpları açısından
önem arz etmektedir. Gelişen teknoloji ve
üretilen ürünlerle oluşturulan sistemleri
uygulayarak deprem esnasında oluşabilecek riskleri azaltmak ana hedef olmalıdır.
Oluşan hasarların ana sebepleri ilgili yönetmeliklere uygun olmayan uygulamalar
ve bilgi eksikliği ile doğru malzemelerin
doğru uygulanmamasından kaynaklanmaktadır.
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taşıyıcı olmayan bölme duvarlar, bacalar, parapet duvarları, tesisat veya havalandırma
sistemleri gibi yapının genel deprem davranışı üzerinde önemli sayılabilecek etkileri olmayan
ikincil yapısal sistemler ile ilgili olarak da kurallar getirilmiş olmasıdır. Taşıyıcı olmayan sistemlerin de deprem performanslarının belirlenerek, sınır değerler içerisinde kalması gerektiği ifade
edilmiştir. Bu tür sistemlerin deprem etkisi altında hasar almaları veya göçmeleri, can veya mal
kayıplarına ve yapının kullanılamaz hale gelmesine neden olabilmektedir. Bu gibi durumlar ülkemizde 1999 yılında yaşanan iki büyük depremde de gözlenmiş, çok sayıda can kaybına taşıyıcı
olmayan duvarların göçmesinin neden olduğu tespit edilmiştir.
İkincil yapısal sistemler içinde en önemlilerinin başında binalardaki mimari bölümlendirmeler
için kullanılan bölme duvar sistemleri gelmektedir. Alçı levha sistemleri ile oluşturulan hafif
bölme duvarlar, özellikle deprem bölgelerinde binaya getirdiği az yük miktarıyla avantajlı bir
uygulama olarak karşımıza çıkarmaktadır. Ana duvarları oluşturan malzemeler taşıyıcı elemanların çerçevesi içinde sıkışarak duvarın patlamasına ve ağır yaralanmalara sebep olabilmektedir. Alçı levha sistemleri hafif ve esnek oldukları için yapıyı hafifleterek binanın deprem
esnasında daha düşük kuvvete maruz kalmasını ve oluşabilecek hasarın en aza indirilmesini
sağlar. Ayrıca, ağır yapı malzemeleri yerine hafif malzemeler kullanılması enkaz arama kurtarma çalışmalarını kolaylaştıracak, enkaz altında sıkışan depremzedelerin kurtarılma olasılığı
daha yüksek olacaktır.

Kaynak: https://www.afad.gov.tr/tr/24212/Turkiye-Deprem-Tehlike-Haritasi

İlgili Yönetmelik
Resmi Gazete’nin 18.03.2018 gün ve 30364 sayılı sayısında yayınlanan “Türkiye Bina Deprem
Yönetmeliği”; yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmi ve özel tüm binaların ve
bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin deprem etkisi altında tasarımı ve yapımı ile
mevcut binaların deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli kuralları ve minimum koşulları belirlemektedir. Yönetmelikte; deprem etkisi
altında yeni binaların tasarımında ve mevcut binaların değerlendirilmesinde esas alınacak
Bina Performans Hedefleri ile Deprem Tasarım Sınıfları (DTS), deprem yer hareketi düzeyleri
ve Türkiye Deprem Tehlike Haritaları ile bu deprem yer hareketi düzeylerine karşılık gelen
deprem etkileri tanımlanmıştır.

Alçı levha duvar sistemlerinin deprem yükleri etkisi altındaki genel yük-deplasman davranışları
ve performans düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan deneysel bir çalışma kapsamında;
2,70 x 3,00 m boyutlarında ve farklı profil genişlikleriyle levha sayısına sahip toplam 3 adet
duvar oluşturulmuş ve bu duvarlar, depremi benzeştiren tersinir tekrarlanır yatay yükleme etkisinde test edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, alçı levha duvar sistemlerinin genel deprem
performanslarının yüksek olduğu ve deprem yüklemesi etkisinde iyi bir davranış sergiledikleri
gözlemlenmiştir. Oldukça yüksek bir taşıma gücü değeri ve iyi bir başlangıç rijitliği ile deprem yüklemesine tepki vermişler ve çok büyük kat ötelenme oranlarına kadar da bu taşıma
gücünü önemli bir kayıp olmadan korumuşlardır. Yüksek bir deplasman süneklik oranı ve iyi
bir enerji tüketim kapasitesi sergileyerek de deprem enerjisi tüketebilecek sistemler olduklarını göstermişlerdir. Ayrıca, bu sistemlerin taşıyıcı sistem çerçevesi ile birleşme ve ankrajlama
detayları sayesinde, çok büyük kat ötelenme oranlarına kadar düzlem dışı bir yükleme olması
durumunda bu yönde yıkılarak can veya mal kaybı meydana gelmesi potansiyelinin azalacağı
sonucuna varılmıştır.

Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin değerlendirme ve tasarım süreçlerinde, özel uzmanlık gerektiren konularda projenin başlangıcından tamamlanmasına kadar ilgili tüm tasarım
aşamalarında görev yapacak şekilde, ilgili alanda hem teorik hem mesleki bilgi ve deneyim
sahibi inşaat mühendislerinden “tasarım gözetimi ve kontrolü” hizmeti alınmak zorundadır.
Bu tür hizmetleri yerine getireceklerin eğitim koşulları, mesleki yeterlilik ve deneyim konuları ile bunların belgelendirilmesi ve hizmetin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenir.
Depreme dayanıklı binaların tasarım süreci, yapıyı olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilecek hayati bir öneme sahiptir. Yapının deprem esnasında göstereceği tepkileri büyük
oranda etkileyecek temel ögeler geometri, kullanılan malzemeler, taşıyıcı sistem seçimi
ve zemindir. Revizyondan önce betonarme yapıların tasarımında kullanılan Deprem Yönetmeliği kapsamında yapılan önemli değişikliklerden biri, yapıların taşıyıcı sistemleri haricinde
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6. Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik, çeşitlilik ve üretkenliğin
devamlılığı sağlanırken daimi olabilme yeteneğini korumak olarak tanımlanır. Çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik
sağlandığı takdirde sürdürülebilir gelişme
gerçekleşebilmektedir. Doğal enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve doğaya karşı
sorumlu davranılması çevresel sürdürülebilirliğin temelini oluşturur. Kaynakların verimli kullanımı sonucu ülke ekonomisindeki
kalkınma, sürdürülebilir ekonomi kavramını
hayata geçirir. Çevreye duyarlı bir yaşam
sürme yaklaşımıyla oluşan sağlıklı toplumların
ekonomik refah içindeki yaşantısı ise sosyal
sürdürülebilirlik olarak adlandırılmaktadır.
Binaların, hem inşaat hem de kullanım
süreçlerinde çevreye etkisi oldukça fazladır.

Bu nedenle, sürdürülebilir yapı yöntemleri
uluslararası platformlarda gittikçe önem
kazanmaktadır. Rigips, bina kullanıcılarının
konfor, sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarını belirleme ve bu ihtiyaçları karşılama sorumluluğunu çevreye duyarlılık ile bir bütün olarak
görmektedir. Benimsediği sürdürülebilirlik
yaklaşımıyla; inşaat sektöründe müşterilerine çevreye duyarlı, sürdürülebilir, verimli,
yenilikçi çözümler ve hizmetler sunmaktadır.
Rigips’in sürdürülebilirlik taahhüdünü daimi
olarak yerine getirme çabası, bu alandaki
ekonomik faaliyetin yıldan yıla büyümesine
de hizmet etmektedir. Bu yaklaşım finansal riski düşürmekte, verimliliği sağlamakta, planlamayı ve yatırımı desteklemekte ve
böylece hem bugün hem de yarın için fırsatlar yaratmaktadır.
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Alçı, ham maddesi %100 geri dönüştürülebilen doğal bir malzemedir. Ayrıca, sera gazı
salımını azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla, alçı levha üretiminde geri
dönüştürülmüş kâğıt kullanılmaktadır. Rigips ürün ve sistemleri, çevre ve insan sağlığını
tehdit eden unsurların en aza indirilmesi ve enerji verimliliği sağlanması amaçlanarak
üretilmektedir.

Çevresel Ürün Beyanları
Çevresel Ürün Beyanı (Environmental Product Declarations - EPD); ISO 14025’e göre
tanımlanan, bir ürünün çevre performansını ISO 14040 serisi çerçevesinde belirtilmiş
parametreler bazında önceden belirlenmiş kategorilere göre nicel olarak değerlendiren ve çevresel açıdan şeffaf bir üretim sürecine sahip olduğunu beyan eden belgedir. EPD’ler, ürünlerin çevresel etki ve performansı hakkında bir dizi ortak kurala
dayanan bilgiler sunarken, alıcıların benzer ürünleri objektif olarak karşılaştırıp daha
bilinçli kararlar vermesini sağlar.
Ürünlerin sürdürülebilirlik konusunda avantaj yaratmasını sağlayan EPD’ler, LEED ve
BREEAM gibi yeşil bina sertifika sistemlerinde kullanılmalarının yanı sıra, yeni Avrupa
Yapı Ürünleri Yönetmeliği’ne uyum açısından binaların kalitesini ve pazarlama/satış
değerini de artırmaktadır. Günümüzde, 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.
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Yeşil Bina Sertifika Sistemleri
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 tarif edilebilir. Yeşil binaların yaygınlaşması için izlenecek en etkili
yollardan biri, bu binaların belirli parametreler çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu belgelendirilerek benzerleri arasından öne çıkmalarını sağlamaktır.
Yeşil bina sertifika sistemleri, binaların geleneksel yapılardan farklı olarak, uyulması zorunlu
kanun ve yönetmeliklerin üzerinde bir performans sağlayacak şekilde tasarlanmalarını gerektirir. Bu sayede binalarda kalite, enerji verimliliği, su tasarrufu, çevreye duyarlılık ve iç mekân konforu artar. 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.
Uluslararası öneme sahip olan yeşil bina sertifikaları, binanın sertifikalı binalar listelerinde
yer alarak tanınmasını, böylece değerinin artmasını sağlar.
Dünyada, benzer sürdürülebilirlik ilkeleri üzerine kurulmuş birçok sertifika sistemi bulunmaktadır. Bunlardan Amerika Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilmiş olan LEED
ve İngiltere Bina Araştırma Kurumu (BRE) tarafından geliştirilen BREEAM, hem dünyada
hem de Türkiye’de en yaygın kullanılan sertifika sistemleridir. Her iki sertifika sisteminde de
farklı bina tipleri için hazırlanmış farklı alt sertifika grupları bulunmaktadır.
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• LEED
LEED sertifika sisteminde; binalar 110 puan üzerinden değerlendirilmekte ve topladıkları
puana göre LEED Certified, LEED Silver, LEED Gold ve LEED Platinum sertifikası almaktadır. Ürünlerimizin, LEED sertifikası puanlamasına katkı sağlayabileceği farklı kredi kategorileri ve en fazla puanlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

• BREEAM
BREEAM’de; binalar verimlilik açısından yüzdelik bir oran üzerinden değerlendirilmekte
ve topladıkları puana göre Acceptable, Pass, Good, Very Good, Excellent ve Outstanding
şeklinde sertifikalandırılmaktadır. Ürünlerimizin, BREEAM sertifikası puanlamasına katkı
sağlayabileceği farklı kredi kategorileri ve en fazla puanlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Rigips Ürünlerinin LEED v4 Kredilerine Katkısı
Kategori
Enerji ve Atmosfer

Kredi
Enerji Performansının Optimize Edilmesi
Bina Yaşam Döngüsü Etkisinin Azaltılması

Malzeme ve Kaynaklar

İç Mekân Kalitesi

Bütünleşik Süreç Yönetimi

18-20(1)

Kategori

5-6(2)
Sağlık ve Konfor

Kredi

Tavan Puan

İç Mekân Hava Kalitesi

5

Isıl Konfor

3

Akustik Performans

4

Enerji Verimliliği

15

Çevresel Ürün Beyanları

2

Ham Madde Kullanımı

2

Malzeme İçeriği

2

İşlevsel Esneklik İçin Tasarım

1(1)

Yaşam Döngüsü Etkileri

6

İnşaat ve Yıkım Atık Yönetimi

2

Sorumlu Kaynak Kullanımı

4

Düşük Salımlı Malzemeler

3

Dayanıklılık İçin Tasarım

1

Isıl Konfor

1

Malzeme Verimliliği

1

Atık

İnşaat Atık Yönetimi

3

İnovasyon

İnovasyon

10

Akustik Performans
Tasarımda İnovasyon

Rigips Ürünlerinin BREEAM Kredilerine Katkısı

Tavan Puan

İnovasyon

1-2(1)
5

Enerji

Malzeme

1

(1) Sağlık Yapıları
(2) Çekirdek ve Kabuk
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7. Önerilen
Sistem
Çözümleri

Rigips’in alçı levha duvar ve asma tavan sistemleri, beklenen performans tipine ve düzeylerine göre seçilecek farklı levha, profil ve yalıtım malzemeleriyle oluşturulabilecek onlarca
kombinasyon sayesinde her türlü kullanıma uygun çözüm önerileri sunar.
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>> Yaşam Alanları

Sistem Tipi:
Bölme Duvar
Levha Bilgisi:
Tek Kat Standart Alçı
Levha & Tek Kat Habito
İskelet Bilgisi:
75 mm Tek İskelet

BD/St*Hb/75.Y75.100
Yalıtım Bilgisi:
75 mm Mineral Yün
Yalıtım Levhası
Toplam Kalınlık:
100 mm
Salonlar ve oturma odalarıyla genel hacimler arasındaki yük asılacak duvarlar için önerilir.

Sistem Tipi:
Bölme Duvar
Levha Bilgisi:
Tek Kat Habito & Tek Kat
Suya Dayanıklı Alçı Levha
İskelet Bilgisi:
75 mm Tek İskelet

Yaşam Alanları

BD/Hb*Su/75.Y75.100
Yalıtım Bilgisi:
75 mm Mineral Yün
Yalıtım Levhası
Toplam Kalınlık:
100 mm
Salonlar ve oturma odalarıyla ıslak hacimler arasındaki yük asılacak duvarlar için önerilir.
Sistem performansları; kullanılan levha tipine, sayısına, iskelet elemanlarına ve yalıtım malzemesine göre değişiklik gösterir.
Sistemlerle uyumlu müdahale kapaklarının seçimi, projelere özel çözümler ve teknik destek gibi hizmetlerimizden ücretsiz
olarak faydalanmak için 0312 463 63 63 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
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Sistem Tipi:
Bölme Duvar
Levha Bilgisi:
Çift Kat Standart Alçı
Levha & Bölgesel Tek Kat
Habito
İskelet Bilgisi:
50 mm Tek İskelet

BD/St2+Hb/50.Y50.100
Yalıtım Bilgisi:
50 mm Mineral Yün
Yalıtım Levhası
Toplam Kalınlık:
100 mm
TV ünitesi vb. yük asılacak duvarlarda bölgesel uygulama için önerilir.

Sistem Tipi:
Bölme Duvar
Levha Bilgisi:
Çift Kat Standart
Alçı Levha
İskelet Bilgisi:
50 mm Çift İskelet

BD/St2/50*50.YY50.155
Yalıtım Bilgisi:
50 mm Çift Kat
Mineral Yün
Yalıtım Levhası
Toplam Kalınlık:
155 mm
Daireler arasındaki duvarlar için önerilir.
Sistem performansları; kullanılan levha tipine, sayısına, iskelet elemanlarına ve yalıtım malzemesine göre değişiklik gösterir.
Sistemlerle uyumlu müdahale kapaklarının seçimi, projelere özel çözümler ve teknik destek gibi hizmetlerimizden ücretsiz
olarak faydalanmak için 0312 463 63 63 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
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>> Yatak Odaları

Sistem Tipi:
Bölme Duvar
Levha Bilgisi:
Çift Kat Standart
Alçı Levha
İskelet Bilgisi:
75 mm Tek İskelet

BD/St2/75.Y75.125
Yalıtım Bilgisi:
75 mm Mineral Yün
Yalıtım Levhası
Toplam Kalınlık:
125 mm
Yatak odalarıyla genel hacimler arasındaki duvarlar için önerilir.

Sistem Tipi:
Bölme Duvar
Levha Bilgisi:
Tek Kat Standart Alçı
Levha & Tek Kat Suya
Dayanıklı Alçı Levha
İskelet Bilgisi:
75 mm Tek İskelet

Yatak Odaları

BD/St*Su/75.Y75.100
Yalıtım Bilgisi:
75 mm Mineral Yün
Yalıtım Levhası
Toplam Kalınlık:
100 mm
Yatak odalarıyla ebeveyn banyoları arasındaki duvarlar için önerilir.
Sistem performansları; kullanılan levha tipine, sayısına, iskelet elemanlarına ve yalıtım malzemesine göre değişiklik gösterir.
Sistemlerle uyumlu müdahale kapaklarının seçimi, projelere özel çözümler ve teknik destek gibi hizmetlerimizden ücretsiz
olarak faydalanmak için 0312 463 63 63 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
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>> Islak Hacimler

Sistem Tipi:
Bölme Duvar
Levha Bilgisi:
Tek Kat
Glasroc X
İskelet Bilgisi:
100 mm Tek İskelet

BD/Gx/100.Y80.125
Yalıtım Bilgisi:
80 mm Mineral Yün
Yalıtım Levhası
Toplam Kalınlık:
125 mm
Islak hacimler arasındaki duvarlar için önerilir.

Sistem Tipi:
Tesisat Duvarı
Levha Bilgisi:
Çift Kat
Glasroc X
İskelet Bilgisi:
50 mm Çift İskelet

Islak Hacimler

TD/Gx2/50*50.YY40.≥155
Yalıtım Bilgisi:
40 mm Çift Kat
Mineral Yün
Yalıtım Levhası
Toplam Kalınlık:
En Az 155 mm
Islak hacimler arasındaki içinden tesisat geçecek duvarlar için önerilir.
Sistem performansları; kullanılan levha tipine, sayısına, iskelet elemanlarına ve yalıtım malzemesine göre değişiklik gösterir.
Sistemlerle uyumlu müdahale kapaklarının seçimi, projelere özel çözümler ve teknik destek gibi hizmetlerimizden ücretsiz
olarak faydalanmak için 0312 463 63 63 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
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Sistem Tipi:
Bağımsız Duvar Giydirme
Levha Bilgisi:
Tek Kat Suya Dayanıklı
Alçı Levha
İskelet Bilgisi:
75 mm Tek İskelet

BDG/Su/75.Y75.≥87,5
Yalıtım Bilgisi:
75 mm Mineral Yün
Yalıtım Levhası
Toplam Kalınlık:
En Az 87,5 mm
Gömme rezervuar yerleştirilecek tesisat duvarları için önerilir.

Sistem Tipi:
Asma Tavan
Levha Bilgisi:
Tek Kat
Suya Dayanıklı
Alçı Levha

AT/Su/Y80

Yalıtım Bilgisi:
80 mm Mineral Yün
Yalıtım Levhası

Islak hacimlerin tavanları için önerilir.
Sistem performansları; kullanılan levha tipine, sayısına, iskelet elemanlarına ve yalıtım malzemesine göre değişiklik gösterir.
Sistemlerle uyumlu müdahale kapaklarının seçimi, projelere özel çözümler ve teknik destek gibi hizmetlerimizden ücretsiz
olarak faydalanmak için 0312 463 63 63 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
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>> Kat Holleri

Sistem Tipi:
Bölme Duvar
Levha Bilgisi:
Çift Kat Yangına Dayanıklı
Alçı Levha
İskelet Bilgisi:
75 mm Tek İskelet

BD/Yan2/75.Y75.125
Yalıtım Bilgisi:
75 mm Mineral Yün
Yalıtım Levhası
Toplam Kalınlık:
125 mm
Kat holü, yangın merdiveni, teknik hacimler ve daireler arasındaki yüksek
yangın dayanımı aranan duvarlar için önerilir.

Sistem Tipi:
Bölme Duvar
Levha Bilgisi:
Çift Kat
Habito
İskelet Bilgisi:
100 mm Tek İskelet

Kat Holleri

BD/Hb2/100.Y80.150
Yalıtım Bilgisi:
80 mm Mineral Yün
Yalıtım Levhası
Toplam Kalınlık:
150 mm
Asansörlerin önündeki duvarlar için önerilir.
Sistem performansları; kullanılan levha tipine, sayısına, iskelet elemanlarına ve yalıtım malzemesine göre değişiklik gösterir.
Sistemlerle uyumlu müdahale kapaklarının seçimi, projelere özel çözümler ve teknik destek gibi hizmetlerimizden ücretsiz
olarak faydalanmak için 0312 463 63 63 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
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Sistem Tipi:
Bölme Duvar

Sistem Tipi:
Asma Tavan

Levha Bilgisi:
Çift Kat
Rigidur

Levha Bilgisi:
Çift Kat
Die Dicke

İskelet Bilgisi:
100 mm Tek İskelet

BD/Rd2/100.Y50.150

AT/Dd2/YY40
Yalıtım Bilgisi:
40 mm Çift Kat
Mineral Yün
Yalıtım Levhası

Yalıtım Bilgisi:
50 mm Mineral Yün
Yalıtım Levhası
Toplam Kalınlık:
150 mm

Yangın güvenlik holü, yangın merdiveni ve teknik hacimler gibi
yüksek yangın dayanımı aranan mekânların tavanları için önerilir.

Kat hollerinin duvarları için önerilir.

Sistem Tipi:
Asma Tavan
Levha Bilgisi:
Tek Kat Standart
Alçı Levha

AT/St/Y80

Yalıtım Bilgisi:
80 mm Mineral Yün
Yalıtım Levhası

Kat hollerinin tavanları için önerilir.
Sistem performansları; kullanılan levha tipine, sayısına, iskelet elemanlarına ve yalıtım malzemesine göre değişiklik gösterir.
Sistemlerle uyumlu müdahale kapaklarının seçimi, projelere özel çözümler ve teknik destek gibi hizmetlerimizden ücretsiz
olarak faydalanmak için 0312 463 63 63 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
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>> Şaft Duvarları

Sistem Tipi:
Şaft Duvarı
Levha Bilgisi:
Çift Kat
Die Dicke
İskelet Bilgisi:
50 mm Tek İskelet

ŞD/Dd2/50.Y0.100
Yalıtım Bilgisi:
Yalıtım Yok
Toplam Kalınlık:
100 mm
Basınçlandırma ve tesisat şaftlarının duvarları için önerilir.

Sistem Tipi:
Şaft Duvarı
Levha Bilgisi:
Çift Kat
Glasroc X
İskelet Bilgisi:
50 mm Tek İskelet (I profili)

Şaft Duvarları

ŞD/Gx2/50.Y0.75
Yalıtım Bilgisi:
Yalıtım Yok
Toplam Kalınlık:
75 mm
Islak hacimlerden geçen tesisat şaftlarının duvarları için önerilir.
Sistem performansları; kullanılan levha tipine, sayısına, iskelet elemanlarına ve yalıtım malzemesine göre değişiklik gösterir.
Sistemlerle uyumlu müdahale kapaklarının seçimi, projelere özel çözümler ve teknik destek gibi hizmetlerimizden ücretsiz
olarak faydalanmak için 0312 463 63 63 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
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>> Giydirme Cephe Sistemleri

Sistem Tipi:
Giydirme Cephe
Levha Bilgisi:
Tek Kat Glasroc X
İskelet Bilgisi:
L Braket & CT Profili

GC/Gx/Y100.112,5
Yalıtım Bilgisi:
100 mm Mineral Yün
Yalıtım Levhası
Toplam Kalınlık:
112,5 mm
Etkili ısı yalıtımına ulaşmak istenen mevcut binaların dış cepheleri için önerilir.

Giydirme Cephe
Sistemleri
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8. Uygulama
Videoları ve
Metraj Hesaplama
Aracı

• Uygulama Videoları

• Metraj Hesaplama Tabloları

>
>

>
>

>
>
>
>

Bölme Duvar Sistemleri Uygulaması
Metal İskeletli Agraflı Duvar Giydirme
Sistemleri Uygulaması
Metal İskeletli Bağımsız Duvar Giydirme
Sistemi Uygulaması
Yapıştırma Duvar Giydirme Sistemi
Uygulaması
Monoblok Asma Tavan Sistemi
Uygulaması
Modüler Asma Tavan Sistemi
Uygulaması

>
>
>
>

Bölme Duvar Sistemi Malzeme Metrajı
Metal İskeletli Agraflı Duvar Giydirme
Sistemi Malzeme Metrajı
Metal İskeletli Bağımsız Duvar Giydirme
Sistemi Malzeme Metrajı
Yapıştırma Duvar Giydirme Sistemi
Malzeme Metrajı
Monoblok Asma Tavan Sistemi
Malzeme Metrajı
Modüler Asma Tavan Sistemi
Malzeme Metrajı
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Uygulama Videoları
• Bölme Duvar Sistemi Uygulaması

• Yapıştırma Duvar Giydirme Sistemi Uygulaması

Alçı levha bölme duvar sistemi uygulama
filmine ulaşmak için, internet sitemizi ziyaret edebilir veya QR kodu okutabilirsiniz.

Yapıştırma Duvar Giydirme Sistemi uygulama filmine ulaşmak için, internet sitemizi ziyaret edebilir veya QR kodu okutabilirsiniz.

• Metal İskeletli Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulaması

• Monoblok Asma Tavan Sistemi Uygulaması

Metal İskeletli Agraflı Duvar Giydirme
Sistemi uygulama filmine ulaşmak için, internet sitemizi ziyaret edebilir veya QR
kodu okutabilirsiniz.

Monoblok Asma Tavan Sistemi Uygulama
filmine ulaşmak için, internet sitemizi ziyaret edebilir veya QR kodu okutabilirsiniz.

• Metal İskeletli Bağımsız Duvar Giydirme Sistemi Uygulaması

• Modüler Asma Tavan Sistemi Uygulaması

Metal İskeletli Bağımsız Duvar Giydirme
Sistemi Uygulama filmine ulaşmak için, internet sitemizi ziyaret edebilir veya QR
kodu okutabilirsiniz.

Modüler Asma Tavan Sistemi Uygulama
filmine ulaşmak için, internet sitemizi ziyaret edebilir veya QR kodu okutabilirsiniz.
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Metraj Hesaplama Aracı
• Bölme Duvar Sistemi Malzeme Metrajı

• Yapıştırma Duvar Giydirme Sistemi Malzeme Metrajı

Alçı levha ile oluşturulacak farklı kalınlık ve
özelliklerdeki bölme duvar sistemi malzeme
metrajına ulaşmak için, internet sitemizdeki
hesaplama aracını ziyaret edebilirsiniz.

Alçı levha ile oluşturulacak Yapıştırma Duvar Giydirme Sistemi malzeme metrajına
ulaşmak için, internet sitemizdeki hesaplama aracını ziyaret edebilirsiniz.

• Metal İskeletli Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Malzeme Metrajı

• Monoblok Asma Tavan Sistemi Malzeme Metrajı

Alçı levha ile oluşturulacak Metal İskeletli Agraflı Duvar Giydirme Sistemi malzeme
metrajına ulaşmak için, internet sitemizdeki
hesaplama aracını ziyaret edebilirsiniz.

Alçı levha ile oluşturulacak Monoblok Asma
Tavan Sistemi malzeme metrajına ulaşmak
için, internet sitemizdeki hesaplama aracını
ziyaret edebilirsiniz.

• Metal İskeletli Bağımsız Duvar Giydirme Sistemi Malzeme Metrajı

• Modüler Asma Tavan Sistemi Malzeme Metrajı

Alçı levha ile oluşturulacak Metal İskeletli
Bağımsız Duvar Giydirme Sistemi malzeme
metrajına ulaşmak için, internet sitemizdeki
hesaplama aracını ziyaret edebilirsiniz.

Modüler Asma Tavan Sistemi malzeme
metrajına ulaşmak için, internet sitemizdeki hesaplama aracını ziyaret edebilirsiniz.
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9. Kaynaklar
>

Acoustic Comfort, MultiComfort Program by Saint-Gobain.

>

Oral, M. “Binalarda Enerji Verimliliğinin Önemi.” İzodergi, 123, 2017: 8-10.

>

Binalarda Enerji Kimlik Belgesi, Sehatek, 2012.

>

Saint-Gobain Rigips Akılcı Hastane Çözümleri Kitapçığı, Ankara, 2015.

>

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, 2008.

>

Saint-Gobain Rigips Akılcı Konut Çözümleri Kitapçığı, Ankara, 2017.

>

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
2017.

>

Saint-Gobain Rigips Akılcı Okul Çözümleri Kitapçığı, Ankara, 2014.

>

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik, 2017.

>

Saint-Gobain Rigips Akılcı Otel Çözümleri Kitapçığı, Ankara, 2013.
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