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Akılcı Okul Çözümleri



Saint-Gobain Rigips Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ankara / Türkiye 2014

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 elektronik veya mekanik yollarla kopyalanamaz, çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik ve 
dağıtımı yapılamaz.

Saint-Gobain Rigips Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş. herhangi bir ürünü önceden haber 
vermeksizin üretimden kaldırabilir, ürün özelliklerini değiştirebilir veya yeni bir ürünü 
ürün 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.
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1. Genel Prensipler

Okul tasarımında dikkat edilmesi gereken özel ihtiyaçlar 
bulunmaktadır. Yapıda kullanılan ürün ve sistemlerin çevresel 
etkileri, konfor, sağlık ve performansları doğrudan yapının 
kalitesini etkilemektedir. İç mekân konforunun iyileştirilmesi 
bilinçli olarak seçilen ürün ve sistemlerin sonucu olarak ortaya 
çıkmakta ve eğitim yapılarında yönetici, öğretmen ve öğrencilerin 
performansını doğrudan etkilemektedir.
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akılcı okul çözümleri

Rigips ürün ve sistem çözümleri;

Binanın çevresel etkilerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.
Yapının  çevresi ile uyumlu, sağlıklı, keyifli ve istenilen standartlarda olmasını sağlar.

Çevresel etkiyi en aza indirir.
Saha uygulamalarında doğru malzeme ve doğru projelendirme ile düşük 
atık hedeflenmektedir.

Enerji verimliliği sağlar.
İç mekânda veya dış cephede uygun çözümler ile enerji 
tasarrufu sağlanmasına yönelik detaylandırma yapılmaktadır. 
Alçı levha sistemleri ile oluşturulan yalıtımlı duvar ve asma 
tavanlar enerjinin verimli yönetilmesini sağlayarak daha az 
CO2 salınımını sağlamaktadır.

İnşaat standart ve yönetmeliklerine uyumludur.
İnşaat standartlarında tüm gereklilikler göz önüne alındığında 
yeterli dayanıklılık, bakım ihtiyacı, sağlık ve çevresel etkileri 
açısından en optimum düzeydedir.

İnşaat standart ve yönetmeliklerine uyumludur.
İnşaat standartlarında tüm gereklilikler göz önüne alındığında yeterli 
dayanıklılık, bakım ihtiyacı, sağlık ve çevresel etkiler açısından en optimum 
düzeydedir.
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Sürdürülebilir ve bakımı kolay yapı tasarımına imkan verir.
Rigips ürünleri sürdürülebilir yapılar için kullanıma uygundur. Ağır işçilik ve çok fazla 
atık oluşmadan mekân içerisinde en az gürültü seviyesinde kolayca uygulanabilir, 
sökülebilir ve onarılabilir.

Akustik konfor sağlar.
Akustik düzenleme için uygun sistemlerin tasarımına izin verir. 
İç mekândaki sesin anlaşılabilirliği uygun sistem tasarımları ile 
sağlanmaktadır. Günümüzde oldukça önem kazanan gürültü 
kontrolü açısından; hem darbe hem de hava doğuşumlu ses yalıtımı 
oluşturmaktadır.

İç mekân hava kalitesini yükseltir.
İşte çalışırken zamanımızın büyük bir kısmını genellikle dört duvar arasında kapalı 
ortamlarda geçiriyoruz. Hatta bebekler, çocuklar ve gençler zamanlarının yarısını 
anaokulu, ortaöğrenim ve yükseköğretim gibi eğitim yapıları olan kapalı ortamlarda 
geçiriyorlar. Rigips’in patentli üretimi olan Rigidur H Activ’Air ürün uçucu organik 
bileşiklere karşı iç mekân hava kalitesi için etkili çözümler sunmaktadır.

Ortamdaki nem konforunu artırır.
Mekân içerisinde oluşan nemin alçı esaslı ürünlerin bünyesinden kolaylıkla 
geçme özelliği bulunmaktadır. Dolayısı ile nemi mekân içinde tutacak bir 
bariyer görevi görmemektedir.

Görsel konfor sağlar.
Mimari projelerde her türlü esnek tasarımlara olanak sağlayarak, iç 
mekânlarda kendinden delikli ve ışık yansıtma özellikleri ile görsel bir 
zenginlik oluşturmaktadır.
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2. Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği; eğitim yapılarında yaşam standardı ve hizmet 
kalitesinin düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün 
miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Isıtma ve 
soğutma ihtiyaçlarımızı karşılarken günlük yaşantımızın her 
safhasında enerjiyi verimli kullanmak suretiyle ülke ekonomisine 
ve çevremizin korunmasına katkı sağlamamız mümkündür.

En önemli enerji kaynakları hızla tükenmektedir. İhtiyaçlarımızı 
karşılarken enerji üretim ve tüketiminde ortaya çıkan sera gazı 
emisyonları, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli 
sebeplerindendir. Enerji arz güvenliği ile ilgili olarak yüksek 
oranda dışa bağımlılığımızın ve iklim değişikliği ile mücadelenin 
artırılmasında enerji verimliliği büyük önem taşımaktadır.

7



akılcı okul çözümleri

Elimizdeki potansiyelin değerlendirilmesi ve enerji verimliliğinin arttırılması amacıyla 
2007 yılında Enerji Verimliliği Kanunu, 2008 yılında ise Enerji Kaynaklarının ve 
Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. 
Bu doğrultuda hazırlanan Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ve Binalarda Enerji 
Performansı Yönetmeliği oldukça önemlidir. Ülkelerin stratejilerine doğrudan yön 
veren enerji tüketiminin büyük bir kısmı sanayi ve konutlarda gerçekleşmektedir. 
Mimari tasarımda özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar yeni bina veya mevcut 
binalar için Binalarda Ülkemizde Enerji Performansı Yönetmeliğinde belirtilmektedir. 
Yönetmelik binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, 
enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasına ilişkin usul ve esasları 
düzenlemektedir. Ülkemizde bina sektöründe %30, sanayi sektöründe %20 ve ulaşım 
sektöründe %15 olmak üzere önemli düzeyde enerji tasarruf potansiyeli olduğu 
tespit edilmiştir.

Isı transferinin üç temel mekanizması iletim, taşınım ve ışınımdır. İletim, ısının katı, sıvı 
ve gazlar içerisinde transferidir. Taşınım ise ortamında hareket katıldığı bir ısı transfer 
şekli olduğundan sıvılara ve gazlara özgüdür. Işınım, ısı kaynağı etkisi altındaki 
nesneler arasında aracı ortam gerektirmeden gerçekleşen bir ısı transfer şeklidir. Isı 
kayıplarının engellenmesi mekân içerisinde iç ortam konforunu artıracak ve enerji 
tasarrufu sağlayacaktır. Kışın soğuk havalarda iç mekânı ısıtmak icin harcadığımız 
enerjinin tasarruflu kullanılması yanında, yazın iç mekânı soğutmak için harcadığımız 
enerjiyi de tasarruflu kullanmamızı sağlayacaktır.

Binalarda yıllık ısıtma enerji ihtiyacı yönetmelikte belirtildiği üzere Aralık 2013 tarihli TS 
825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları standardına göre yapılmaktadır. Standard, binalarda 
net ısıtma enerji ihtiyaçlarını hesaplama kurallarını ve binalarda izin verilebilir en 
yüksek ısıtma enerjisi kayıp değerlerinin belirlenmesine dair bilgileri içerir. 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 binalarda ise tamamında veya bağımsız bölümlerinde yapılacak olan kapsamlı 
tamir, tadil ve eklemelerde, bölümler için yapılacak olan uygulamalarda ilgili standard 
da verilen ısıl geçirgenlik katsayılarına eşit ya da daha küçük değerlerin sağlanması 
bakımından uyulmalıdır.
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İyi bir kabuk ve mekân tasarımı doğru sis-
tem ve doğru uygulama ile enerji tüketimini 
azaltmaktadır. Gereksinimlere ve yönetme-
liklere uygun asma tavan ve bölme duvarlar 
veya mevcut duvar yüzeyi üzerine uygu-
lanan ısı yalıtımlı sistemler her mevsimin 
şartlarına göre yaşanılan mekânlarda konfor 
düzeyimizin yüksek olmasını sağlayacak ve 
CO2 salınımını azaltacaktır.

Yapı bileşeninin toplam ısıl geçirgenlik direnci (1/U) aşağıdaki formül ile hesaplanır.

1/U = Rsi+R+Rse (m2.K/W)

Rsi: İç yüzey ısıl direnci

Rse: Dış yüzey ısıl direnci

Isıl geçirgenlik direnci (R) ise yapı bileşeninin kalınlık (d) değerinin, ısıl iletkenlik 
hesap değerine ( λh) bölünmesi ile hesaplanır.

R= d/  λh (m2.K/W)
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3. İç Mekân Hava Kalitesi

Zamanımızın %85’ini kapalı alanlarda geçiriyoruz. Günlük olarak 
yaklaşık 8.000 ila 12.000 litre veya 10 ila 15 kg hava soluyoruz. İyi 
bir hava kalitesi bizim günlük iş performansımızı veya yaşadığımız 
ortam konforunu iyileştirmektedir. Aynı zamanda insan 
vücudunun sağlığı açısından da önem taşımaktadır. Ortamda 
bulunan ve hava kalitesini bozan maddeler fiziksel, kimyasal veya 
biyolojik olabilir. Uygun hava kalitesini yakalamak için iki yöntem 
kullanılabilir; birincisi ortamı düzenli olarak havalandırmak ikincisi 
ise ortam iç hava kalitesini artıran malzemeleri kullanmaktır.

Rigips, sürekli kullanılan mekânlarda iç ortam hava kalitesine etkisi 
bulunan Activ’Air ürününü önermektedir. Bu teknoloji en az 50 yıl 
boyunca ortamda bulunan ve istenmeyen uçucuları %80’e kadar 
ortadan kaldırmaktadır. Performanslar laboratuar şartlarında test 
edilerek onaylanmıştır, ayrıca tüm giydirme duvar, bölme duvar 
ve asma tavanlar için uygulanması mümkündür.
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4. Akustik

Okul yapılarında hem iç ortamda oluşabilecek hem de dış 
ortamdan gelebilecek her türlü gürültü önemlidir.

Mekân içinde oluşan gürültü tesisat sistemleri, teçhizat 
malzemelerinden gelen yüksek fon gürültüsü, dış mekândan 
gelen trafik sesleri ve iç mekânda oluşan seslere bağlıdır. Oluşan 
bu gürültü öğrenim sürecini ve öğrencinin performansını olumsuz 
etkilediği günümüzde artık ispatlanmıştır. Araştırmalar, sınıf 
akustiğinin öğrencilerin okuma becerilerini olumlu etkileyerek, 
test puanlarını artırdığını; öğrenciler ve öğretmenler için çok daha 
verimli bir eğitim deneyimi sağladığını göstermektedir.
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Rigips, bütüncül bir akustik çözüm için geniş bir yelpazede projeye özel uyarlanabilir 
asma tavan ve duvar sistemlerini önermektedir. Mimari planlamada sıradışı ve eşsiz 
formları tasarımlara yansıtırken farklı sistemler ve sürdürülebilir seçenekleri projelerinize 
yansıtabilirsiniz.

Asma tavan ve duvar sistemlerimiz, anaokulundan üniversiteye kadar her yaştan öğrencinin 
iletişim kurarak zamanlarını keyifli geçireceği ve öğreneceği, öğretmenlerin ise dikkatini 
rahatlıkla odaklayabileceği akustik ortamlar yaratmanıza yardımcı olur. Dolayısıyla akustiği iyi 
tasarlanmış mekânlarda öğrencinin işitsel algısının gelişmesi sağlanır. Daha fazla odaklanma 
sağlayarak dikkat dağınıklığını önler. Öğretmenler anlatımlarında yorucu olmayan ses 
düzeyinde anlatımlarını yapabildikleri için dinç bir sunum sağlanır ve çalışmak için efektif 
ortamlar oluşturur. Konuşulanların daha net ve doğru kavranmasını sağlayarak, dil öğrenim 
ve gelişmini hızlandırır.

Sınıf içerisindeki eğitimlerin %60’ı sözlü iletişim 
ve dinlemeden oluşmaktadır. Konuşmanın bu 
kadar önemli olması sesin anlaşılır olması ile 
iletişim ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Etkili ortam 
akustiği araştırma, eğitim ortamını ve öğrenme 
deneyimini iyileştirmektedir. Arka plan gürültüsü 
ve yankılanma, sözlü iletişimi engelleyerek 
öğrenmeyi geciktirdiğini göstermektedir. Sınıf 
ortamları gürültüyü kontrol etmek ve azaltmak 
için tasarlandığında, öğrencilerle kurulan sözel 
etkileşim ve öğretmenlerin verimi artmaktadır. 
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İşitsel Algı:

Standart bir sınıftaki sözel anlaşılabilirlik değeri genellikle yüzde 75 veya 
daha altındadır, bu da konuşulan her dört kelimeden birinin anlaşılmadığını 
göstermektedir. Eğer bir sınıftaki anlaşılabilirlik yüzde 90’dan daha azsa, 
mekânı iyileştirecek akustik düzenlemeler uygulanmalıdır.

Dil Gelişimi:

Dışardan gelen gürültüler ve akustiği doğru düzenlenmemiş sınıflarda, 
dil becerileri yeni oluşan çocuklarda öğretmenlerin duyulması ve 
anlaşılmasını zorlaştırmakta, uzun süreli konuşma kavrama sorunları 
oluşturabilmektedir. Ses yalıtımlı duvarlar ve ve ses emici yüzeyler gürültü 
karmaşasını azaltmaktadırlar.

Konsantrasyon:

Sınıf gürültüsü; normal düzeyde işitsel yetenekleri olan çocukların sadece 
konuşma kavrayışını değil, aynı zamanda okuma, konuşma becerilerini, 
davranışlarını, dikkatini ve konsantrasyonunu olumsuz etkilemektedir. 
Akustik konfor, sınıf içerisinde bulunan öğrencilerin ve öğretmenlerin 
birbirlerini kolayca duyabilmeleri ve anlayabilmeleri demektir.
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Ses Şiddeti:

Yüksek sesli konuşulması gereken ve yankı oluşturan sınıflarda öğretmenin sesini 
yükseltmesi gerekmektedir. Bu durum öğretmende stres ve yorgunluğun artmasına 
sebep olmaktadır. Sınıf yerleşimi sabit ise, öğretmenin bulunduğu alanların 
yüzeylerinde dinleyicilere doğru tavana ses yansıtıcı yüzeyler yerleştirilerek 
düzenlenebilir ancak arka duvar genelde ses yutucu malzemeden oluşmaktadır.

Öğretmenlerin seslerini yükseltmesi, genellikle ses yankılanmasını telafi etmek 
için yeterli gelmemektedir. Yüksek performanslı sınıflar, keyifli ve konforlu eğitim 
mekânları olacak şekilde tasarlanmalıdırlar. Bu ortamlar öğretmenlerin sağlıklı, 
verimli ve yaptıkları işten memnuniyet duymaları için önemlidir.

Ülkemizde bu konu ile ilgili 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 
bulunmaktadır. 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.



Yönetmelikte okul binaları için İç Ortam Gürültü Se-
viyesi Sınır Değerleri tablosunun eğitim tesisleri alan-
ları kısmında okullardaki deslikler, özel eğitim tesis-
leri, kreşler, laboratuarlar, spor salonları, yemekhane 
ve kreşlerdeki yatak odaları için kullanım alanlarında 
herhangi bir faaliyet olmadığı durumlardaki değerleri 
vermektedir.

Eğitim yapıları projelerinizde kullanacağınız Rigips 
duvar ve asma tavan sistemleri, ideal çözümü bulma-
nıza yardımcı olacak geniş sistem ve teknik perfor-
mans standartlarına sahiptir.

İç Ortam Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri

 Kullanım Alanı

Kapalı Pencere
Leq (dBA)

Açık Pencere
Leq (dBA)

Kullanım alanlarında herhangi 
bir faaliyet olmadığı durumdaki 
değerler:

 Eğitim Tesisleri Alanları

Okullardaki derslikler, özel eğitim 
tesisleri, kreşler, laboratuarlar ve 
benzeri.

35 45

Spor salonu 55 65

Yemekhane 45 55

Kreşlerdeki yatak odaları 30 40
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5. Yangın Güvenliği

Okul yapılarında oluşabilecek bir yangın, can ve mal güvenliğini 
tehlikeye atmasının yanında eğitim faaliyetlerinin de uzunca bir 
süre yapılamamasına sebep olmaktadır. Okulun toplum içindeki 
önemi düşünülecek olursa çıkacak bir yangın sosyal olarak da 
insanları etkileyecektir. Bu sebepten ötürü okullarda oluşturulacak 
yangın güvenliği, tasarım aşamasından işletme sürecine kadar 
binanın önemli bir kriteridir.

Önemle dikkat edilmesi gereken hususlar;

• Binada kullanılan malzemeler yangına katkıda bulunmamalıdırlar
• Duvar ve asma tavanların yeterli yangın dayanımında olmaları gerekmektedir
• Alev ve dumanı belli bir bölgede hapsedecek tasarımlar oluşturulmalıdır
• Uygulanan duvar ve asma tavan sistemlerin güvenilirliği kontrol edilmelidir
• Uygulamanın doğruluğundan emin olunmalıdır
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Bina içinde kullanılan duvar ve asma tavanların yangına karşı belli bir zaman 
dilimi içerisinde dayanabiliyor ve duman sızdırmıyor olması gerekmektedir. 
Bu sistemlerin dayanım süreleri binanın kullanım amacı ve özelliklerine göre 
değişmektedir. Yangına karşı kullanılabilecek sistemler, yangının büyümesini 
ve binanın diğer kısımlarındaki malzemelere ulaşmasını engellemelidirler. 
Eğitim yapıları, doğası gereği önem verilmesi gereken ve yangına karşı 
alınacak önlemlerin dikkatli seçilmesi gereken bir yapı çeşididir.

Seçilen duvar ve asma tavanların yangın dayanım 
zamanı, bina içinde bulunan insanların güvenli bir 
bölgeye geçmeleri için sağlanan asgari zamanı be-
lirtmektedir. Yangının yayılması duvar ve asma ta-
van sistemleri ile oluşturulacak kompartmanlama 
yöntemi ile engellenmektedir. Kompartmanlama 
yöntemi yangının diğer mekanlara sıçramasını en-
gellemekle beraber hapsederek kurtarma çalışma-
larının da daha rahat olmasını sağlamaktadır.

Bir bina içinde yangın güvenliği iki farklı tipte oluşturulur:

   Aktif Önlemler
• Yangın ve duman dedektörleri
• Sprinkler ve yangın söndürücüler

   Pasif Önlemler
• Malzemeler ve bina tasarımı
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Yapıdaki sistemin gerçek yangına dayanım performansı dört etkene bağlıdır:

• İşcilik
  Uygulama talimatlarına uymasına dikkat edilmelidir

• Kullanılan Malzemeler
  Malzemeler sistem performansını tehlikeye atacağından, daima test 
  değerleri olan malzemelerin kullanılması önerilmektedir.

• Bakım
  Performansı etkileyebilecek herhangi bir hasar ya da değişikliğin olmadığını 
  garantilemek için düzenli kontrollerin yapılması gerekmektedir.

• Tasarım Ayrıntıları
  Yangına karşı güvenli bir bina için, yangına karşı koruma sistemlerinin 
  tasarımında, bina yapı ve tesisat ilişkisine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ülkemizde Yangın Güvenliği ile ilgili 09.09.2009 
tarihli ve 27344 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönet-
melik bulumaktadır.

Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, 
özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her 
türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapı-
mı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıka-
bilecek yangınların en aza indirilerek söndürülme-
sini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında 
alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve 
denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.
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akılcı okul çözümleri

Yangında birçok bileşenin tehlike oluşturması sebebiyle tasarımcının toplam 
çözümü gerektiren akılcı bir sistemi oluşturması gerekmektedir. Yeterli yangın 
güvenliğine sahip yapıların tasarlanmasındaki ana amaç, yanma ürünlerinden yüksek 
ısı ve dumandan kaynaklanan tehlikeleri en aza indirerek can ve mal güvenliğini 
sağlamaktır.

Binaların Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin Ek-2/C Yanıcılık Sınıfı A1 olan yapı 
malzemeleri tablosunda, “Alçı ve alçı bazlı sıvalar ile alçı birimler” test edilmeye gerek 
olmadan yanıcılık sınıfı A1 ve A1fl olarak değerlendirilen malzemeler başlığı altında 
belirtilmektedir.

A1 Yanmazlık Sınıfındaki alçı malzemesi; Yönetmeliğin Ek-2/A Yapı 
Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları (Döşeme Malzemeleri hariç) (TS EN 
13501-‘e göre) tanımında; tam gelişmiş yangını da kapsayan yanmanın 
herhangi bir kademesinde yanmaya katkıda bulunmazlar. Bu sebeple, 
otomatik olarak bu malzemelerin daha aşağı sınıflar için belirlenen bütün 
özellikleri yeterince sağladığı kabul edilmektedir.

TS EN 520 + A1’e göre Ek B altında bulunan Alçı Levhaların yangın 
performansına ait yangına tepki sınıflarında delikli levhalar hariç A2 - s1- d0 
olarak belirtilmektedir. Yönetmeliğin Ek-2/A Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık 
Sınıfları (Döşeme Malzemeleri hariç) (TS EN 13501-1‘e göre) tanımında; A2 
sınıfı malzemeler 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 olarak 
kabul edilmektedir.

Ek-2/C Yanıcılık sınıfı A1 Olan Yapı Malzemeleri
(Test edilmeye gerek olmadan yanıcılık sınıfı A1 ve A1fl olarak değerlendirilen malzemeler)

Alçı ve Alçı Bazlı Sıvalar

Katı maddeleri (geciktiriciler, dolgu maddeleri, lifler, pigmentler, 
hidrate olmuş kireç, hava ve su tutucular ve plastikleştiriciler), yoğun 
agrega (örneğin: doğal ve kırma kum) veya hafif agregalar (örneğin: 
perlit veya vermikulit) içerebilir.
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Yönetmelikte eğitim tesisleri, kurumsal binalar başlığı altında eğitim ve öğretim 
faaliyetlerinin yürütüldüğü yerler olarak geçmektedir. Eğitim amaçlı binalar; ilköğretim, 
ortaöğretim kurumları ve yükseköğretim kurumları dâhil olmak üzere altı veya daha 
fazla kişi tarafından günde 4 saat veya daha fazla bir süre veya haftada 12 saatten 
fazla bir süre eğitim amacı ile kullanılan binalar veya binaların bu amaçla kullanılan 
bölümlerini kapsar olarak tanımlanmaktadır. Anaokulları, kreşler, çocuk klüpleri, özel 
eğitim kurumları, ilköğretim okulları, ortaöğretim kurumları, dershaneler, kütüphaneler, 
yetiştirme yurtları, yatılı bölge okulları, yükseköğrenim kurumları ve benzeri yerler bu 
sınıfa girdiği ifade edilmektedir.

YANGIN YÖNETMELİĞİ EK-3/C TABLOSU KURUMSAL BİNALAR SATIRI 

Tasarıma uygun seçilecek Rigips duvar 
ve asma tavan sistemleri ile okullarda 
güven içerisinde eğitimlerin yapılabilmesi 
ana hedefimizdir.

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

Bina Kullanım Sınıfları

Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım Süreleri (dak)

Bodrum Katlar(1) 
(üstündeki döşeme dahil) Giriş veya Üst Katlar

Bodrum Kat(ların)
Derinliği* (m) Bina Yüksekliği (m)

10 m’den
fazla

10 m’den
az

5 m’den
az

21,50 m’den
az

30,50 m’den
az

30,50 m’den
fazla

Kurumsal Binalar

- Yağmurlama sistemi yok
- Yağmurlama sistemli

90
90

60
60

60
30(2)

60
60

90
90

İzin verilmez
120(3)

* Binanın en alt bodrum kat döşemesi ile zemin kat döşemesi arasındaki mesafe.

(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 fazla ise o hükümleri sağlamalıdır.
(2) Binaları ayıran yangın kompartıman duvarları için en az 60 dakikaya yükseltilir.
(3)Taşıyıcı sistemin bir bölümünü teşkil etmeyen elemanlar için 90 dakikaya düşürülebilir.
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5. Sistem Çözümleri

Rigips, geniş ürün yelpazesi ile farklı gereksinimlere cevap veren 
sistemler oluşturmaktadır.  Bir eğitim yapısı, barındırdığı işlev göz 
önünde bulundurularak dizayn edilmelidir. Kullanıcı kitlesi ve 
mekânsal ihtiyaçlar, sistem belirlenmesinde kilit rol oynamaktadır. 
Sistemler belirlenirken yapıyı kullanacak öğrencilerin yaş aralığı, 
mekanın işlevinin ne olduğu, (sınıf, ıslak hacim, müzik odası 
vb) komşu mahallerin ne olduğu gibi faktörler göz önünde 
bulundurulmalı ve proje bazlı çözümler geliştirilmelidir.

Tasarlayacağınız yapı anaokulu mu? İlkokul mu? Lise mi? Üniversite 
mi?  

Enerji verimliliği yüksek, akustiği kusursuz, darbe direnci ve yangın 
dayanımı maksimum olan yapılar mı tasarlamak istiyorsunuz?

Rigips’te tümüne çözüm var.
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akılcı okul çözümleri

A

Dış cephede kullanılabilen bu sistemimizle, hafif, üstün 
performanslı, enerji verimliliği yüksek, sürdürülebilir 
yapılar tasarlayabilirsiniz.

Rigips ile Anaokulu 
Tasarlayın! *

* Burada kullanılan sistemler örnek teşkil etmektedir, 
sistemlerde kullanılan  ürün renk ve dokuları temsili olarak 
gösterilmiştir. Daha fazla bilgi için Rigips ile temasa geçiniz.

A

Mineral Yün
Yalıtım Levhası

Rigidur Activ’Air

Glasroc H Levha

Taşyünü
Mantolama

Duvar U Profili



B
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B C

Çift kat Rigidur Activ’Air’in kullanılan bu sistem ile güvenli, 
yangın dayanımı ve akustik performansı yüksek duvarlar 
elde edersiniz. 

Rigitone Activ’Air asma tavan sistemi, ortam içerisinde 
akustik konforu sağlar. Özel yüzeyi ile ortamdaki 
yankılanmaları engelleyerek çocukların dilediğince 
eğlenmesine olanak verir. 

C

Mineral Yün
Yalıtım Levhası

Duvar U Profili Tavan C Profili

Rigitone Activ’Air

Mineral Yün
Yalıtım Şiltesi

Rigidur Activ’Air
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akılcı okul çözümleri

A

İç katmanda standart alçı levha, dış katmanda Rigidur 
Activ’Air bölme duvar sistemi ile dayanıklı ve ses yalıtım 
değeri yüksek bir duvar elde edebilirsiniz.

Rigips ile Ortaöğretim 
Sınıfı Tasarlayın! *

* Burada kullanılan sistemler örnek teşkil etmektedir, 
sistemlerde kullanılan  ürün renk ve dokuları temsili olarak 
gösterilmiştir. Daha fazla bilgi için Rigips ile temasa geçiniz.

Mineral Yün
Yalıtım Levhası

Rigips Standart 
Alçı Levha

Rigidur Activ’Air

A

C

Duvar U Profili
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B

B C

Bir tarafı ıslak hacim, diğer tarafı standart mekân olan 
duvarınızın, hem yüksek yangın dayanımı, hem de 
ıslak mekânda üstün suya dayanım özelliği olmasını 
istiyorsanız, bu sistem sizin için ideal bir tercih.

Gyptone Activ’Air modüler asma tavan sistemi, yüksek 
akustik performansı ile öğrencilerin dikkatlerinin 
dağılmasını engelleyerek, başarılı olmalarına katkıda 
bulunur. 

Rigidur Activ’Air

Aquaroc

Mineral Yün Yalıtım 
Levhası

Duvar U Profili

Tavan Profili

Gyptone Activ’Air

Rigips Standart 
Alçı Levha
Rigips Yangına 
Dayanıklı Alçı Levha



A

Rigitone Activ’Air bölme duvar sistemi yüksek akustik 
performans sağlar.

Rigips ile Yükseköğretim 
Sınıfı Tasarlayın! *

* Burada kullanılan sistemler örnek teşkil etmektedir, 
sistemlerde kullanılan  ürün renk ve dokuları temsili olarak 
gösterilmiştir. Daha fazla bilgi için Rigips ile temasa geçiniz.

Mineral Yün
Yalıtım Levhası

Rigitone Activ’Air

A

Duvar U Profili
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B

C

B C

İdeal akustik kurgu için, konuşmacının bulunduğu tarafta 
hem duvar hem tavan yüzeyleri ses yansıtıcı, dinleyicilerin 
bulunduğu tarafta ise ses yutucu nitelikte olmalıdır.  
Konuşmacı tarafındaki standart alçı levha duvar sistemi ile, 
yansıtıcı yüzey elde edersiniz.

Dinleyici tarafındaki Rigitone Activ’Air ile hem yekpare, 
derzsiz ve estetik bir görüntü oluşturur, hem de üstün 
ses yutuculuk performansı elde edersiniz. Konuşmacı 
tarafındaki standart alçı levha asma tavan sistemi ise 
yansıtıcı yüzey elde etmenizi sağlar.

Mineral Yün
Yalıtım Levhası

Duvar U Profili

Tavan Profili

Rigips Standart 
Alçı Levha

Mineral Yün
Yalıtım Şiltesi

Rigitone Activ’Air

Rigips Standart 
Alçı Levha
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akılcı okul çözümleri
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