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Rigips, çevre ve 
insan sağlığına 
verdiği önemi 
EPD beyanları ile 
belgelendiriyor!
Rigips EPD  Rehberi, mimarlar, satın almacılar 
ve diğer genel karar vericiler için daha sağlıklı ve 
daha sürdürülebilir yapı uygulamaları amaçlarken, 
bu uygulamaların  bağımsız kuruluşlar tarafından 
onaylı etkilerini şeffaf bir biçimde ortaya koymuştur.

Rigips EPD Rehberi, spesifik EPD’li ürünlerden 
oluşan duvar ve tavan sistemlerinde  Saint-Gobain 
Grubu global vizyonunun, Rigips’in şeffaflık 
politikasının ve sürdürülebilir gelişim anlayışının bir 
parçası olarak bir EPD’nin nasıl okunduğuyla ilgili 
detayları sizlerle buluşturmaktadır.

Saint-Gobain Grubu vizyonuyla geliştirilen Rigips 
EPD Rehberi, yeşil bina sistemlerine katkının yanı sıra  
bir üretici olarak Rigips’in çevresel sorumluluğunun 
farkında olduğunu şeffaf bir şekilde göstermeyi 
amaçlamaktadır. 

Pazarın yenilikçi lideri Saint-Gobain Grubu, yangın 
dayanımı, darbe dayanımı, ses ve ısı yalıtımı, 
sismik tasarım, su ve nem dayanımı konularındaki 
teknik tecrübe ve birikimini Rigips sürdürülebilir 
sistem çözümleriyle tüm mimar ve tasarımcıların 
hizmetine sunmaktadır.
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Sa nt-Goba n Grubu, alanlarında uzman çalışanları ve 350 senel k 
tecrübes yle sürdürüleb l r nşaat sektörü ç n enerj  ver ml l , ısıl 

konfor, estet k, akust k ve güvenl k konularında sürekl  yen l kç  
çözümler gel t ren, üreten ve dağıtan büyük b r a led r.  

1

Enerji
Verimliliği

Güvenlik

Hijyen

Konfor

Uzun
Ömürlülük

Çevreye
Duyarlılık

Sürdürülebilirliği İnşa Ediyoruz!
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1. Sürdürülebilirlikte Çözüm Ortağınız 
    Rigips
Binaların, hem inşaat sürecinde hem de 
kullanım sürecinde çevreye etkileri olduk-
ça büyüktür. Bu nedenle sürdürülebilir yapı 
yöntemleri uluslararası platformlarda gittik-
çe önem kazanmaktadır. Rigips geliştirdiği 
sürdürülebilir yaklaşımlarla inşaat sektörün-
de müşterilerine çevreye duyarlı, sürdürüle-
bilir, verimli, yenilikçi çözümler ve hizmetler 
sunmaktadır. 

Sürdürülebilir kalkınma, sosyal, ekonomik ve 
çevresel dengeye dayanmaktadır. Sürdürü-
lebilir çözümler elde edilebilmesi için, inşa-
at projelerinde bu üç hususun göz önünde 
bulundurulması çok önemlidir. Rigips, bina-
larda insanların konfor, sağlık ve güvenlik 
ihtiyaçlarını belirleme ve bu ihtiyaçları kar-
şılama sorumluluğunu çevreye duyarlılıkla 
bir bütün olarak görmektedir. Rigips’in sür-
dürülebilirlik taahhüdünü daimi olarak ye-
rine getirme çabası bu alandaki ekonomik 
faaliyetin yıldan yıla büyümesine de hizmet 
etmektedir. Bu yaklaşım finansal riski düşü-
rürken, verimliliği sağlamakta, planlamayı ve 
yatırımı desteklemekte, böylece bugün ve 
gelecek için fırsatlar yaratmaktadır. 

Çevreye duyarlılık, sürdürülebilir kalkınma-
nın en çok bilinen fakat verimli olarak yöne-
tilmesi en zor kısmıdır. Bu bağlamda Rigips, 
biyolojik çeşitliliğin korunması ve muhafaza-
sı konularına büyük önem vermektedir. 

Alçı ham maddesi %100 geri dönüştürüle-
bilen doğal bir maddedir. Ayrıca sera gazı 
salınımını azaltmak ve doğal kaynakları ko-
rumak amacıyla, alçı levha üretiminde geri 
dönüşümlü kağıt kullanılmaktadır. 

Rigips ürün ve sistemleri çevreyi ve insan 
sağlığını tehdit eden unsurları en aza indir-
mek ve enerji verimliliği sağlamak için özel 
olarak tasarlanmıştır. 

Üretiminin her aşamasında uyguladığı kalite 
güvence sistemiyle kaliteden ödün verme-
yen Rigips uluslararası standartlarda üretim 
yapmaktadır.

Yeşil Bina Sertifikalarında Rigips 
Avantajı

Rigips, geniş ürün gamı ve etkili sistem çö-
zümleri sayesinde LEED, BREEAM, DGNB gibi 
çeşitli yeşil bina sertifikaları için aşağıdaki 
konularda sağlayabildiği puanlarla çevre 
dostu bina projelerinin vazgeçilmez çözüm 
ortağıdır. 

• İdeal enerji performansı
• Binanın yaşam döngüsü sürecindeki 

zararlı etkilerinin azaltılması
• Ürün şeffaflığı ve optimizasyonu
• Çevresel ürün beyanları
• Bilinçli kaynak kullanımı
• Ham madde içeriği
• Atık yönetimi
• İşlevsel esneklik
• Isıl konfor
• Akustik performans
• Yenilikçilik
• İç ortam hava kalitesi
• Uçucu organik bileşen salınımının 

azaltılması
• Enerji verimliliği
• Dayanıklılık ve uzun ömürlülük
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2. Sürdürülebilirlik Nedir?

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılı tanımı-
na göre: “İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme 
yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarını temin ederek, kal-
kınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir.”

Sanayii devriminin ardından üretim teknolojilerinin gelişmesi ve artan 
nüfus artışı, doğal kaynakların ve ekosistemlerin üzerindeki baskıyı art-
tırmaya başlamıştır. 

20. yüzyılın ortalarından itibaren çevresel problemlerin giderek artması 
ve bu durumun insan sağlığına daha fazla tesir etmeye başlaması sürdü-
rülebilirlik ve çevresel kalite konularının üretimden-tüketime yaşamın 
her alanında öne çıkmaya başlamasına yol açmıştır.

21. yüzyılda ise sürdürülebilirlik herkesin ana gündem maddesi haline 
gelmiş, sektör lideri firmalar tüm üretim ve tüketim faaliyetlerinin ince-
lenmesi için 

- sürdürülebilirlik, 
- çevresel etkiler ve 
- bunların beyanındaki şeffaflık 

üçgeninde çalışmalar başlatmıştır.

Sürdürülebilirlik Neyi Amaçlar? 
Sürdürülebilirlik çok katmanlı bir çalışma vizyonudur. Yapılacak çalışmaların sürdürülebilirlik 
yaklaşımına sahip olduğunun temel ölçütü, ekoloji, sağlık, ekonomi ve sosyal faydaları eşza-
manlı olarak bünyesinde bulundurması ve bu faydaların büyüklüğüdür. 

Doğal kaynakların verimli kullanılması sürdürülebilirlik yaklaşımının ekolojik açıdan temelini 
oluşturmakla beraber, yapılan herhangi bir çalışmanın insan ve çevre sağlığı açısından nega-
tif bir etkisinin olmaması da sürdürülebilirlik yaklaşımının diğer bir amacıdır. Çevre ve sağlık 
kalitesi arttırılırken bu çalışmaların ekonomik anlamda devamlılığının sağlanması ve tüm bu 
çalışmaların sonucunda toplumsal bir kalkınmaya etki etmesi sürdürülebilirlik felsefesinin kısa 
özeti olarak ortaya konabilir.
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Rigips’in sürdürülebilirlik vizyonunun temelleri 

- Doğal kaynaklar ve biyoçeşitlilik üzerindeki
etkiyi en aza indirmek,
- Tüm faaliyetlerdeki enerji tüketimi ve CO2
emisyonlarını azaltmak,
- Bina konforu, kullanıcı sağlığı ve güvenliğini 
arttıracak Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak,

- Atık geri dönüşümü ve geri dönüştürülmüş
içeriklerin arttırılması çalışmaları ile 
döngüselekonomiye katkıda bulunmak

Başta olmak üzere şe�a�ık, inovasyon ve
çevresel kalitede örnek bir marka olmak 
hede�yle gelişmektedir.
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Atık
 
Toplam atık üretiminin %60’ı binalarda oluşmaktadır.

Su
 
Temiz suların %13,6’sı binalarda kullanılmaktadır.

Enerji
 
Enerjinin %60’ı binalar tarafından tüketilmektedir.

Karbon Emisyonu
 
Sera gazı emisyonlarının %35’i binalardan kaynaklanmaktadır.

Binaların, hem inşaat sürecinde hem de kullanım sürecinde çevreye etkisi oldukça büyüktür. Bu 
nedenle sürdürülebilir yapı yöntemleri uluslararası platformlarda gittikçe önem kazanmaktadır. 
Rigips geliştirdiği sürdürülebilir yaklaşımlarla inşaat sektöründe müşterilerine çevreye duyarlı, 
verimli, yenilikçi çözümler ve hizmetler sunmaktadır.

Alçı, ham maddesi %100 geri dönüşebilen doğal bir maddedir. Sera gazı salınımını azaltmak 
ve doğal kaynakları korumak için alçı levha üretiminde geri dönüşümlü kağıt kullanılmaktadır. 
Doğal kaynakların sorumlu kullanımı yanında biyolojik çeşitliğin korunması konusunda da ça-
lışmalar ve planlamalar yapılmaktadır.
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3. Yeşil Bina 

1990’lı yılların sonunda, eşzamanlı sayıla-
bilecek bir şekilde önce İngiltere’de hemen 
ardından Amerika’da uygulamaları ortaya 
çıkmış, kısaca yapıların sürdürülebilir ilkeler 
ışığında tasarlanması ve işletilmesini konu 
alan bir mimarlık, tasarım ve uygulama pra-
tiğidir.

Sürdürülebilirlik ve mimarlık uygulamaları-
nın yereldeki iklim, ulaşım, malzeme tedarik 
imkanı gibi parametrelerle sıkı sıkıya bağlı 
olmasından dolayı zaman içinde birçok ülke 
kendi standartlarını geliştirmiştir. Yeşil bina 
çalışmalarında takip edilen sistematik neti-
cesinde, yapının sürdürülebilirlik kriterleri-
nin ne kadarına ve hangi seviyede uygun ol-
duğunu inceleyen kurumlar, bu çalışmaların 
sonucunda binaya ilgili seviyede bir sertifika 
vermektedirler.

Dünyadaki tüm yeşil bina sertifika sistem-
lerinde incelenen temel sürdürülebilirlik 
parametreleri benzer olmasına rağmen, uy-
gulamadaki kolaylık, yaygın kullanım alanı, 
uygulanabilirlik, geniş teknik destek gibi açı-
lardan LEED ve BREEAM sertifika sistemleri 
en yaygın olarak kullanılan yeşil bina sertifi-
ka sistemleri olarak öne çıkmaktadır.

Amerika Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) ta-
rafından geliştirilen LEED, dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de en çok tercih edilen ye-
şil bina sertifika sistemidir.  İngiltere Bina 
Araştırma Kurumu (BRE) tarafından gelişti-
rilmiş olan BREEAM sertifikası ise dünyada 
ve Türkiye’de LEED’den sonra en çok bilinen 
sertifika sistemidir. Bu iki sertifika sistemin-
de de farklı bina tipolojileri için hazırlanmış 
farklı alt sertifika grupları bulunmaktadır. 

Dünyada birçok ülke kendi yerel şartları-
na göre özel yeşil bina sertifikası geliştirme 
çalışmaları yapmaktadır. Türkiye’de de pilot 
proje uygulamaları ile 2016 yılında başlayan 
ÇEDBİK Konut Sertifikası Türkiye’nin yeşil 
bina sertifikası olma yolunda ilerlemektedir.

Yeşil Bina Nedir?
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LEED, Amerika Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilmiş olan, dünyada en çok tercih edi-
len yeşil bina derecelendirme sistemidir.

Yeni Binalar (NC), Çekirdek ve Kabuk (C&S), Ticari İç Mekanlar (CI) başta olmak üzere, her bina tipolo-
jisine göre farklılaşan birçok sertifika tipi bulunan LEED sertifika sisteminde binalar 110 puan üzerin-
den değerlendirilip LEED, LEED Silver, LEED Gold ve LEED Platinum şeklinde sertifikalandırılmaktadır.

Sertifika Seviyeleri

Bütünleşik Süreç Yönetimi

Konum ve Ulaşım

Malzeme ve Kaynaklar

Su Verimliliği

Enerji ve Atmosfer

Sürdürülebilir Araziler

İç Mekan Çevresel Kalite

İnovasyon

Bölgesel Öncelik

1 / 110

16 / 110

13 / 110

11 / 110

33 / 110

10 / 110

16 / 110

6 / 110

4 / 110

Kredi Kategorileri

EPD  
Malzemelerin EPD belgesinin olma-
sı, LEED adayı projeye Malzeme ve 
Kaynaklar kategorisinde, Çevresel 
Ürün Beyanları kredisi için belirtilen 
2 puanı kazandırabilir.

EPD belgesi ayrıca, Examplary Perfor-
mance kredisine başvurulması duru-
munda bu krediye ek bir puan daha 
kazandırabilmektedir. 

1-2  
Puan

Certified Silver Gold PlatinumCertified Silver Gold Platinum
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BREEAM
BREEAM, İngiltere’de Bina Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiş bir sertifika olup, LEED’den 
sonra dünyada en çok tercih edilen yeşil bina sertifika sistemidir.

BREEAM, İngiltere özelinde geliştirilmiş olmasına rağmen artık uluslararası kullanıma açık versiyon-
ları da bulunmaktadır. BREEAM’de binalar verimlilik açısından yüzdelik bir oran üzerinden değerlen-
dirilmekte, Pass, Good, Very Good, Excellent ve Outstanding şeklinde sertifikalandırılmaktadır.

Sertifika Seviyeleri

EPD  
Malzemelerin EPD belgesinin olması 
BREEAM sertifikası adayı projelerde, 
MAT 01: Yaşam Döngüsü Etkileri 
kredisi takip edilirse 1-3 puan aralı-
ğında,  MAT 03: Sorumlu Malzeme 
Seçimi kredisi takip edilirse  1-3 puan 
aralığında olmak üzere toplamda 6 
puana kadar katkı sağlamaktadır. 

1-6  
Puan

Kredi Kategorileri
%12 

%15 

%19 

%8 

%6 

%12,5 

%7,5 

%10 

%10  

%10 

Yönetim

Sağlık ve Konfor

Enerji

Ulaşım

Su

Malzeme

Atık

Arazi Kullanımı ve Ekoloji

Kirlilik

İnovasyon
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Rigips’in LEED’e Katkısı

Kredi Adı
Enerji ve Atmosfer

 Enerji Performansının Optimize Edilmesi

Malzeme ve Kaynaklar

 Bina Yaşam Döngüsü Etkisinin Azaltılması

 Çevresel Ürün Beyanları

 Ham Madde Kullanımı

 Malzeme İçeriği

 İşlevsel Esneklik İçin Tasarım

 İnşaat Yıkım-Atık Yönetimi

İç Mekan Hava Kalitesi

 Düşük Salımlı İç Mekan Malzemeleri

 Isıl Konfor

 Akustik Performans

İnovasyon

Puan

1-20 

2-5  

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-3

1

1-5

1-5
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Kredi Adı
Sağlık ve Konfor

 İç Ortam Hava Kalitesi

 Uçucu Organik Bileşikler

 Isıl Konfor

 Akustik Performans

Enerji

 Enerji Verimliliği

Malzeme

 Malzeme Spesifikasyonu

 Sorumlu Kaynak Kullanımı

 Dayanıklılık İçin Tasarım

Atık

 Şantiyede Atık Yönetimi

İnovasyon

 

Puan

1

1

1-2

1

1-15

1-4

1-3

1

1-3

1-10

Rigips’in BREEAM’e Katkısı
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ÇEVRESEL ÜRÜN BEYANI 
(EPD)
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4. Çevresel Ürün Beyanı (EPD)

Çevresel Ürün Beyanı (EPD) Nedir?

Çevresel Ürün Beyanı (EPD, Environmen-
tal Product Declarations), bir ürünün ISO 
14040 standardı çerçevesinde tanımlan-
mış kategorilere göre değerlendirilerek 
çevresel açıdan şeffaf bir üretim sürecine 
sahip olduğunu beyan etmekte, çevresel  
etki ve performansı ile ilgili bilgiler sağ-
lamakla birlikte benzer ürünleri karşılaş-
tırmak için objektif bir yöntem sunmak-
tadır. 

EPD’ler ürün sürdürülebilirliğinin gelişti-
rilmesini teşvik ederek tüketicilerin satın 
aldıkları ürünlerle ilgili daha bilinçli karar 
verebilmelerini sağlamaktadır. 

Bir EPD, bir ürünün yaşam döngüsüne 
dayalı çevresel etkilerine ilişkin kapsamlı, 
doğrulanmış bir açıklamadır. EPD belge-
si, bir dizi uluslararası standarda ve ürün 
yaşam döngüsü analizine (YDA) göre 
ürünün yaşam döngüsü analizi sonuç-
larını ve ürünün çevresel profili ile ilgili 
diğer bilgileri içerir. Bir EPD genellikle 
bir ürünün karbon ayak izi, ozon tabaka-
sına etkisi, toprak ve suyun asitlenmesi, 
ötrofikasyon (su kirliliğinin bir etkisi), fo-
tokimyasal sis oluşumu ve abiyotik kay-
nakların tükenmesinin yanı sıra diğer 
çevresel ve sağlık etkilerine ilişkin bilgi-
ler içermektedir. EPD’lerde yer alan bil-
giler bir dizi ortak kurala dayandığından, 
EPD’ler alıcıların belirli bir ürün kategori-
si karşısında daha bilinçli satın alma ka-
rarları vermesini sağlamaktadır.

Yaşam Döngüsü Analizi  (YDA) 
Yaşam Döngüsü Analizi, bir ürünün malzeme ve bileşenlerinin ham madde çıkarımından nihai 
bertarafına veya geri dönüştürülmesine kadar yapmış olduğu çevresel etkiyi değerlendirmek-
tedir. Bir ürünün üretim ve kullanım aşamasında tüketilen enerji, su ve malzeme miktarını kap-
samlı bir şekilde modellemektedir. Bir YDA, bir şirketin faaliyetlerini geliştirme veya şirket içi 
hedeflerini karşılama çabalarını desteklemek için bir ürünün çevresel etkilerini değerlendirmek 
amacıyla kullanıldığında uygun olmaktadır. Bununla birlikte, belirli bir kategoride birden fazla 
ürünü karşılaştırmak zor olduğundan, bir YDA genellikle bu gelişmeleri halka duyurmak için 
kullanılmaz.

4
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Genel olarak bir ürünün çevre performansını kap-
samlı bir şekilde değerlendirerek ortaya koyan 
EPD belgesi ile üretici kuruluş çevre bilincine sa-
hip olduğunu ispatlamış olur. Tüketiciler ise ürün 
seçimi sırasında çevresel kaygıları göz önünde 
bulunduran bilinçli seçimler yapabilme olanağına 
sahip olur.  Bu sadece ürünün sürdürülebilirlik ko-
nusunda avantaj yaratmasını değil aynı zamanda 
yeşil bina gereklilikleriyle de uyum sağlayarak yeşil 
binalarda yeşil malzeme olarak önerilmesini sağlar.

EPD; LEED, BREEAM ve DGNB gibi yeşil bina sertifika 
sistemlerinde kullanılmasının yanı sıra, yeni Avrupa 
Yapı Ürünleri Yönetmeliği’ne uyum açısından da bi-
naların kalitesini ve pazar değerini arttırmaktadır. 
Avrupa Komisyonu EPD’leri, yapı malzemelerinin 
çevresel performansının açıklanması ve sürdürüle-
bilir binaların sağlıklı temel bilgilere dayandırılması 
için bir araç olarak tanımlamakta ve üreticileri bu 
yönde teşvik etmektedir.

Yaşam Döngüsü Analizi ve EPD

Amaç ve 
Kapsam

Envanter
Analizi

Etki
Analizi

Yorumlama

LCA Framework Source: ISO 14040:2006
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Bir ürün veya hizmetin EPD belgesini alabilmesi 
için iki temel aşama vardır. 

Birinci aşamada, bu ürün için bir yaşam döngüsü 
analizi çalışması yapılıp ürünün çevresel etkileri bil-
gisayar destekli modelleme çalışmaları ile, belirle-
nen sistem sınırları dahilinde tespit edilir. 

İkinci aşamada, bağımsız bir doğrulayıcı tarafın-
dan bu yapılan çalışma kontrol edilir ve doğrulanır. 
Doğrulamanın ardından hazırlanan EPD belgesi 
bu bağımsız doğrulayıcı tarafından üreticiye ileti-
lir. Öncelikle, YDA çalışmasının temel amacı ve bu 
amaca yönelik nasıl bir yol izleneceği kararlaştırılır.  

YDA Amaç ve Kapsam Belirleme

Öncelikli amaç, insan sağlığına ve çevreye en az etkisi olacak ürün 
veya hizmeti seçmektir.

• Hangi ürün veya süreç en az çevresel etkiye neden olur? 
• Mevcut ürün/süreçte yapılacak değişiklikler hangi yaşam döngüsü basamağında çevre-
sel etkileri nasıl değiştirir? 
• Hangi teknoloji veya süreçler en az miktarda asit yağmuru veya hava kirliliği gibi etkilere 
neden olur? 
• Ürün veya süreçler küresel ısınma gibi çevresel etkileri azaltmak için nasıl değiştirilebilir? 
• Yeni bir ürün ve hizmet geliştirme aşamalarında süreç optimizasyonu
• Çevresel iyileştirme yapılması gereken noktaların belirlenmesi
• Üretimdeki her bir aşamaya ait katkıların ayrı ayrı belirlenmesi
• Farklı lojistik çözümlerin çevresel değerlendirmesinin yapılması
• Kamunun politika oluşturma süreçlerini desteklemek
• Çevresel ürün sertifikalandırması (Ecolabel – EPD)
• Rekabet ortamında avantaj sağlamak - Pazarlama
• Kullanıcılara ürünlerin çevresel performansı hakkında bilgilendirme sağlamak

YDA çalışmasının ilk aşaması amaç ve kapsam belir-
lemedir. Bu aşamada verilen her karar,

• Ne kadar zaman ve kaynağa ihtiyaç duyulacağını 
ortaya koyar,
• YDA’nın gerçekleştirileceği sistemin sınırlarını ve 
çalışmanın kapsamını belirler,
• En anlamlı sonuçların alınabilmesi için tüm analiz 
aşamalarına yol gösterir,
• Çalışmanın nasıl yönetileceğini etkiler

YDA Neyi Amaçlar?

• Ürünün çevresel etkilerini ölçmek
• Çevre dostu / yeşil ürünler tasarlamak
• Eko-etiket zeminini hazırlamak
• Rekabet ortamında avantaj sağlamak
• Tedarikçilere, paydaşlara ve müşterilere ürünlerin 
çevresel performansları hakkında bilgi vermek
• Yeni politikalar geliştirmek
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Spesifik EPD Nedir?
 
Spesifik EPD, her farkı ürün için ürün bazında ayrı ayrı yapılan EPD çalışmalarıdır.

EPD, bir ürün veya hizmetin, yaşam döngüsünün 
belirlenen aşamaları veya tamamı için belirlenen 
spesifik çevresel etkilerinin bilgisayar simülasyon-
ları ile modellenmesi sonucunda bir birim ürün için 
çevresel etkileri gösteren belgedir.

EPD, üretici firmadan verilerin alınması, YDA mo-
dellemesi çalışmaları ardından bağımsız bir doğ-
rulayıcı kuruluş tarafından onaylanan uluslararası 
geçerliliği olan belgelerdir. 

EPD çalışmasında esas amaç çevresel etkilerin be-
yanıdır. EPD belgesi ürünün çevresel etkilerinin az 
veya çok olduğunu göstermenin ötesinde, benzer 
ürünler ile karşılaştırma imkanı sağlar.

EPD belgesinin geçerlilik süresi sonunda üreticiden 
beklenen, ikinci EPD beyanına kadar, çevresel etki-
lerin azaltılması için gerekli teknik ve verimlilik alt-
yapısının geliştirilmesidir. 

EPD belgesindeki çevresel etkilerin sektör ortala-
masının altında olması yeşil bina projelerine ayrıca 
puan kazandırmaktadır.

EPD ve Çevresel Etkiler
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Fotokimyasal Sis 
 
VOC’ler
NOx 
HC

Ötrofikasyon
 
Fosfat (PO4)
Nitrojenoksit (NO), Nitrojendioksit (NO4) 
Nitratlar
Amonyum (NH4)
 

Stratosferik Ozon Tüketimi
 
Kloroflorokarbonlar (CFCs)
Hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs)
Halonlar
Azotdioksit (NO2)

Küresel Isınma Potansiyeli
 
Karbondioksit (CO2)
Nitrojendioksit (NO2)
Metan (CH4)
Kloroflorokarbonlar (CFCs)
Hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs)

Doğal Kaynak Tüketimi
 
Fosil yakıtlar
Alçı Taşı
Kalsit
Perlit
Su
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EPD İncelemesi

Doğrulayıcı
EPD belgesi için ilgili ürün ile alakalı ge-
rekli çalışmaların doğru şekilde yapıldı-
ğını kontrol eden, çalışmaların doğru sis-
tematikte yapıldığını ve beyan edildiğini 
doğrulayan bağımsız kuruluş

Ürün Adı
EPD’ye konu olan ürün veya ürün 
grubunun adı

Tarih
EPD belgesinin onaylanma ve son 
geçerlilik tarihi

Üretici Firma
Üretici firma adı ve/veya logosu
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Genel Bilgiler
Üretici Bilgileri
EPD 
PCR Bilgileri
Üretim Sahası
Beyan Tarihi
Onaylanma Tarihi
Ön Doğrulama
EPD’yi Hazırlayan Firma
Beyan Edilen Birim
Beyan Edilen Tehlikeli Madde
Odak alan

Doğrulayıcı
Bu alada, EPD çalışması kapsamında 
kullanılan PCR, PCR hazırlayan ku-
rum, üçüncü parti doğrulayıcı kişi/
kurum bilgileri ve EPD’yi onaylayan 
kuruluşun adı bulunmaktadır.

PCR Nedir?   
PCR (Product Category Rules, Ürün Kategori Kuralları), spesifik bir ürünün EPD çalışması yapıla-
bilmesi için belirlenen kural ve sistematikler bütünüdür. 

4

Çe
vr

es
el

 Ü
rü

n 
Be

ya
nı

 (E
PD

)



24

Çe
vr

es
el

 Ü
rü

n 
Be

ya
nı

 (E
PD

)
4

EPD İncelemesi

YDA Çalışması
Yapılan YDA çalışması ile ilgili kabul 
edilen çalışma sınırları ve YDA mo-
delleme çalışmasında kullanılan 
ürünün özelliklerinın belirtildiği bu 
alan YDA sonuçlarının hangi veriler 
kullanılarak hesaplandığını belir-
ten alandır.

Sistem Sınırları Nasıl Belirlenir? 
EPD çalışması için yapılacak olan YDA çalışmasının kapsamına göre, ürünün yaşam döngüsün-
deki hangi safhaların bu çalışmada modelleneceğinin belirlenmesidir. 

Beşikten Beşiğe, Beşikten Mezara, Beşikten Kapıya gibi tabirlerle ifade edilen, ürünün yaşam 
döngüsü akış şemasında belirtilen hangi süreçler için analiz edildiğini gösteren bu sınırlar EPD 
belgesinde “LCA Calculation Information” bilgi kutusunda “System Boundries” satırında görüle-
bilmektedir. 

Sistem sınırları, ürünün yaşam döngüsü analizinin ne amaçla yapıldığına ve ürünün yaşam dön-
güsündeki hangi sürecin çevresel etkilerini tespit etmenin amaçlandığına göre değişmektedir.

Ürün Detayı
EPD çalışması yapılan ürünün özel-
liklerinin açıklaması
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Yaşam Döngüsü Akış Şeması

Ham Madde Temini
Bir ürünün yaşam döngüsü üretim için gerekli olan ham 
madde ve enerjinin temini ile başlar. Ağaçların kesilmesi 
veya yenilenemeyen doğal kaynakların çıkarılması ham 
madde teminine örnek verilebilir. Bu maddelerin temin 
edildiği noktadan işleneceği noktaya taşınması da bu 
basamağa dahil edilebilir veya ayrı bir yaşam döngüsü 
olarak incelenebilir. 

Üretim
Bu süreç ürünün ham maddeleri fabrika kapısına 
geldikten fabrikadan bitmiş olarak çıkmasına kadarki 
tüm aşamaları kapsar.

Beşikten kapıya olarak isimlendirilen bu süreçte üre-
tim safhasında kullanılan tüm girdiler, enerji ve ham 
madde ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılır.

Depolama/Dağıtım/Kullanım
Ürünün fabrika kapısından çıktıktan sonra son kul-
lanıcıya ulaşması ve kullanımı süresinde geçen tüm 
işlemler dikkate alınır. 

Bina Ömrü Sonu
Ürünün kullanım ömrünü tamamladıktan sonra ber-
taraf edilme yöntemleri ve bu yöntemlerden kaynaklı 
oluşan çevresel etkiler değerlendirilir. 
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YDA Sonuçları

YDA Safhaları
Üretim (A1-A3)
Nakliye (A4)
Kurulum (A5)
Kullanım (B)
Yaşam Ömrü Sonu (C)

Çevresel Parametreler
Küresel Isınma Potansiyeli
Geri Dönüştürülemeyenlerin Kullanımı
Enerji Tüketimi
Su Tüketimi
Atık Üretimi

Yönlendirmeler & Yorumlar
EPD çalışması kapsamında yapılan yorum, yön-
lendirme, katkı ve detay bilgiler

Çevresel Etkiler
Belirlenen her bir etki parametresinin, bi-
rim ürün baz alınarak yapılan modeller ne-
ticesinde tespit edilen çevresel etkisi

EPD Sonuç Sayfası



27

��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
���
��



���
	

�����������������������������
��
�
����������

R g ps ürünler  le lg l  detaylı tekn k b lg ler ,
R g ps ürünler n n EPD’ler n , tekn k b lg  föyle-
r n  ve R g ps’ n sürdürüleb l rl k adına yaptığı 
tüm çalışmaların ve belgeler n detaylarını web 
s tem zde bulab l rs n z.

EPD belgeler  b r ürünün tüm süreçler n n çevresel etk ler n n şe af b r şek lde üçüncü part  bağımsız 
kuruluşlar tarafından doğrulandığı en önde gelen belged r.

Tüm dünyada sürdürüleb l rl e öncülük etmes yle tanınan çok uluslu Sa nt-Goba n rketler Grubu’nun 
Türk ye’dek  alçı ve alçı levha ürünler  üret c s  R g ps, sürdürüleb l rl k konusunda kapsamlı çalışmalar 
yapmaktadır. Sa nt-Goba n lkeler  doğrultusunda R g ps’te sürdürüleb l rl k konusu, sosyal, ekonom k 
ve çevresel boyutlarıyla b r bütün olarak ele alınmaktadır. Bu yaklaşımla ürün, s stem, rket ve projeler 
sev yes nde sürdürüleb l r gel m amaçlanarak uzun vadel  değer kazandırmak hede enmekted r.

Rigips’in ürünleri için çevresel ürün beyanları üzerine çalışılması, şe�af bir üretim sürecine sahip
olduğunun ve çevresel konuları şirket politikası haline getirdiğinin en önemli kanıtıdır.

R g ps ürün ve s stemler  çevrey  ve nsan sağlığını tehd t eden etkenler  en aza nd rmek ve 
enerj  ver ml l  sağlamak ç n özel olarak tasarlanmıştır. Ürett m z ürünler n çevresel açıdan 
daha ver ml  olması ç n yapılan çalışmaların yanında mevcut faal yetler m z n de çevreye olan 
etk ler n  azaltmayı hede yoruz. İmalat süreçler nde ham madde yönet m , atıklar, karbon sa-
lımları ve su kaynaklarının etk n kullanımı g b  konular çevresel etk  açısından önem verd m z 
konuları oluşturmaktadır.
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5. Terimler Sözlüğü

EPD
Environmental Product Declarations
Çevresel Ürün Beyanı 
Ürün, malzeme veya hizmetlerin yaşam ömrü-
nün tamamında yaptığı toplam çevresel etkinin 
ISO 14025 standartlarına uygun olarak değer-
lendirildiği ve yalnızca üçüncü parti (bağımsız) 
kuruluşlar tarafından onaylanan (yayınlanan) 
belgedir. 

PCR
Product Category Rules
Ürün Kategori Kuralları 
Spesifik bir ürünün EPD çalışması yapılabilmesi 
için belirlenen kural ve sistematikler bütünüdür.

YDA
Yaşam Döngüsü Analizi
Bir ürünün, malzemenin ya da hizmetin yaşam 
ömrünün tamamında veya bu sürecinin belirli 
kısımlarında yaptığı çevresel etkinin tespiti için 
geliştirilmiş analizler bütünüdür.

ISO
International Organization for Standardization
Uluslararası Standartlar Teşkilatı
1947 yılında kurulan, dünya çapında uluslararası 
standartların belirlenmesi ve geliştirilmesi çalış-
maları yapan kurumdur. 

LEED
Leadership in Energy and Environmental Design
Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik
Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafın-
dan geliştirilmiş ve ilk olarak 1998 yılında yayın-
lanmış yeşil bina sertifika sistemidir. 

BREEAM
Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method
Bina Araştırma & Uygulama Çevresel Methodu
İngiltere Bina Araştırma Enstitüsü tarafından ge-
liştirilmiş ve ilk olarak 1990 yılında yayınlanmış 
yeşil bina sertifika sistemidir. 

ÇEDBİK
Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği 
Türkiye’deki yapı sektörünün sürdürülebilir ilke-
ler ışığında gelişmesine katkı sağlamak amacıyla 
kurulmuştur.

USGBC
United States Green Building Council
Amerika Yeşil Binalar Konseyi
Yapı sektörünü daha sürdürülebilir bir çerçeveye 
ve yönetim biçimine kavuşturma amacıyla, 1993 
yılında Amerika’da kurulan kar amacı gütmeyen 
bir kurumdur. 

DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen 
Alman Yeşil Binalar Konseyi 
Sürdürülebilir ve ekonomik olarak verimli binalar 
konusunda çalışmalar yapmak üzere Almanya’da 
kurulmuştur.
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