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danışmanlık
HİZMETLERİMİZ
Consulting Services
Artan çevre problemleri ile birlikte malzeme seçiminde
estetik, performans gibi geleneksel kaygıların yanı sıra
malzemenin çevreye ve insan sağlığına etkileri, yeni bir
seçim kriteri oluşturmaktadır. Bu konuda ERKE, üretici
firmalara geniş yelpazede ürün sürdürülebilirliği
hizmetleri vermektedir.

The effects of materials on the environment and human
health constitute a new materials selection criteria along
with the increasing environmental problems in addition
to traditional concerns such as aesthetics and performance. In this regard, ERKE provides a wide range of
product sustainability services to manufacturers.
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GREENGUARD GOLD
Gelişmiş toplumların zamanlarının yaklaşık %90’ını iç mekanlarda geçirdikleri
tahmin edilmektedir. Potansiyel zararlı Uçucu Organik Bileşikler’in (VOC’ler) iç hava
konsantrasyon seviyesi dış havaya göre oldukça yüksektir. Bu sebeple, iç hava kalitesi
ve insanlar üzerindeki zararlı etkileri giderek daha çok önem kazanmaya başlamıştır.
Dünyadaki mevcut yeşil bina yönetmelikleri, ilgili standartlar ve yeşil bina
derecelendirme sistemleri kapsamındaki gereklilikler İç Hava Kalitesi ile ilgili
gereklilikler sunmaktadır.
UL Environment tarafından verilen GREENGUARD GOLD sertifikası UL
laboratuvarlarında 360’tan fazla kimyasal için test edilerek sertifikalandırılmaktadır.
LEED, BREEAM gibi uluslararası yeşil bina sertifikasyon sistemlerinde ve yönetmeliklerde
belirlenen tüm emisyon kriterlerini sağlamaktadır.
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GREENGUARD GOLD sertifikalı ürünler için;
http://yesilmalzemeler.com.tr/Certifications/greenguard-gold.html

It is estimated that improved societies spend about 90% of their time indoors. The
concentration level of potentially harmful Volatile Organic Compounds (VOCs) is
considerably higher compared to air quality of outdoor. For this reason, indoor air
quality and harmful effects on people are becoming increasingly important. The
requirements for the current green building regulations, relevant standards and green
building rating systems around the world provide requirements for indoor air quality.
The GREENGUARD GOLD certificate issued by UL Environment is tested for more than
360 chemicals in UL laboratories. It complies with LEED, BREEAM and all other green
building certification systems and regulations.

for GREENGUARD GOLD certificate products;
http://yesilmalzemeler.com.tr/Certifications/greenguard-gold.html
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EPD
EPD (Environmental Product Declarations), ISO 14025’e göre tanımlanan bir ürünün
ISO 14040 standardı çerçevesinde Yaşam Döngüsü Analizi (Life Cycle Assessment,
LCA) yöntemi ile değerlendirilen ve doğrulanan belgelerdir.
Pazarlama açısından ürün kalitesinin de bir göstergesi olan bu deklarasyonlarda
ürünün hammadde çıkarımı, işlenmesi, sevkiyatları, üretimi, paketlenmesi ve atık
süreçleri gibi evrelerin belirlenerek çevreye olan etkileri ifşa edilir.

Environmental Product Declarations (EPDs) are documents that are evaluated and
verified by the Life Cycle Assessment (LCA) method within the framework of the ISO
14040 standard for a product identified in accordance with ISO 14025. In these
declarations, which are also an indication of product quality in terms of marketing, the
effects on the environment are determined by the different stages such as raw material
extraction, processing, shipment, production, packaging and waste processes.

UL Environment tarafından verilen tüm EPD Belgeleri için;
http://yesilmalzemeler.com.tr/Certifications/epd-ul-environment-.html
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for all EPD’s approved by UL Environment;
http://yesilmalzemeler.com.tr/Certifications/epd-ul-environment-.html
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voc İÇERİK
ve EMİSYON TESTLERİ
VOC Content and Emission Testing
İnsanların kimyasallara maruz kaldığı üç farklı durum mevcuttur. Bunlar solunum,
sindirim ve deri yoluyla olanlardır. Bu durumlar aynı derecede önemli olsa da her gün
maruz kaldığımız kimyasallar çoğunlukla evlerde, ofislerde, okullarda dolayısıyla iç
mekanlarda soluduğumuz havadan kaynaklanmakta olup, dış ortama göre 2 ila 10
kat daha kirlidir. Bu uçucu kimyasallar genellikle ‘Kimyasal Uçucu Organik Bileşikler’
(VOC’ler) olarak adlandırılır.
İç mekanda kullanılan malzemelerin kimyasal emisyonu, iç mekan hava kalitesini
etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Dünyadaki mevcut yeşil bina yönetmelikleri,
ilgili standartlar ve yeşil bina derecelendirme sistemleri kapsamında VOC limitleri
bulunmaktadır.

There are three ways in which people are exposed to chemicals: ingestion, dermal
absorption and inhalation. While these are significant forms of chemical exposure,
the majority of everyday chemical exposure occurs through the air we breathe in our
homes, offices, schools and other indoor environments. Indoor air is 2 to 10 times
more polluted than outdoor air. Materials used indoor is the main factor that affects
indoor air quality. These airborne chemicals are commonly referred to as Volatile
Organic Compounds (VOC’s). There are VOC limits in the scope of current green
building regulations related standards and green building rating systems.
10
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ÇEVRESEL ONAYLAR
Environmental Claim Validation
Çevre dostu malzeme ve ürünlere olan talep arttıkça, çeşitli çevresel özellikleri
tanımlamak için kullanılan terimlerin sayısı da artmaktadır. Halihazırda çevre dostu
malzemeleri tanımlamak için piyasada kullanılan çok sayıda yeni moda kelime
olmakla birlikte bu kelimelerin büyük bir kısmının tutarlı bir tanımı bulunmamakta,
daha da önemlisi çevre dostu pazarlamaya yönelik herhangi yönetmelik
bulunmamaktadır.
UL, üreticilerin tekli çevresel özelliklerinin onayını sağlayarak ürünü etiketlendirir.
Bu etiket, mevcut ve potansiyel müşterilere ürünün tarafsız bir 3. parti kanalıyla test
edildiğini, bağımsız olarak onaylandığı bilgisini vermektedir. Bu tekli özellikler, hurda
malzeme kullanımı, yerel malzeme, biyo bazlı içerik, küfe karşı dayanıklılık, VOC
İçeriği, kurşun içeriği, hızla yenilenebilir malzeme içeriği gibi
örneklendirilebilir.

UL Environment tarafından onaylanan tüm ECV Belgeleri için;
http://yesilmalzemeler.com.tr/Certifications/ul-environment-ecv.html
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for all ECV’s approved by UL Environment;
http://yesilmalzemeler.com.tr/Certifications/ul-environment-ecv.html

As the demand for environmentally friendly materials and products increases, the
number of terms used to describe various environmental claims are also increasing.
Along with the numerous new fashion words currently used in the market to describe
environmentally friendly materials, most of these words have no consistent definition,
and more importantly there are no regulations for eco-friendly marketing.
UL labels manufacturer’s single-attribute environmental claims. This label informs
customers that the product has been independently tested by 3rd party channel. These
single features can be exemplified by the use of recycled material content, regional
material content, bio-based content, resistance to mold, VOC Content, lead content,
and rapidly renewable content.
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GREEN PRODUCT LENS
UL Product Lens raporu ürünün kimyasal bilgilerini ifşa ederek kullanıcılara ürünün
içeriği ile ilgili şeffaflık sunmaktadır. Bu rapor, ürünün yaşam döngüsü aşamalarına ve
olası sağlık
tehlikelerine dair bilgiler sunmaktadır. UL sertifikasyon
sürecinde gerekli formülasyon bilgilerine erişmek için
doğrudan üretici ve tedarikçileri ile çalışarak önemli verileri veya ticari sırları ifşa
etmeden ürünü değerlendirmektedir.
UL’in yeni bir hizmeti olan Product Lens raporu, LEED derecelendirme sisteminde puan
katkısı sağlamaktadır.

The UL Product Lens report discloses the chemical information of the product and
provides transparency about the content of the product to the user. This report provides
information on product about life cycle stages and possible health hazards. UL
evaluates the product without disclosing important data or trade secrets by working
directly with manufacturers and suppliers to access required formulation information
during the certification process. The Product Lens report, a new service from UL,
provides also points in the LEED rating system.
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REFERANSLARIMIZ
References

Ürün sürdürülebilirliği ile ilgili tüm hizmetlerimiz için;
http://erketasarim.com/urun-surdurulebilirligi/
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for all our services related to product sustainability;
http://erketasarim.com/urun-surdurulebilirligi/
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DİĞER
HİZMETLERİMİZ
Other Services
Malzeme firmalarının yeşil ürünlerinin; paydaşlar ve
yatırımcılar tarafından daha iyi anlaşılması amacıyla
ERKE’nin uzmanlık alanları kapsamında yapılan etkinlik,
organizasyon, eğitim ve sponsorluk hizmetleridir.

ERKE helps manufactures grow their green business by
training, organizations and sponsorship options.
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EĞİTİMLER

Trainings

ERKE’nin, ERKE Green Academy binasında gerçekleştirilen eğitimleri LEED, Yaşam
Döngüsü Analizi (YDA), gün ışığı ve enerji modellemesinin yanı sıra diğer modüler
eğitimleri kapsamaktadır.
Verilen eğitimler, malzeme firmasının sponsorluğunda gerçekleştirilmekte olup,
katılımcılar firmanın hedef kitlesine göre belirlenmektedir. Eğitim uzman kişiler
tarafından verilmekte olup, eğitim dökümanında malzeme firmasının yeşil ürünlerine
yer verilmektedir. Gün içerisinde firmanın yeşil malzemeleri ile ilgili tanımına izin
verilmekte ve yeşil bina derecelendirme sistemlerine ne kadar katkı sağladığı
öğretilmektedir.

The trainings are sponsored by the green material company and the participants are
determined according to the target disciplines of the sponsor company. Training is
provided by green building specialists.
During the day, the sponsor company is allowed to advertise green materials and how
many points contribute to green rating systems.

Bilgi ve kayıt için;
http://www.erkegreenacademy.com/
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for information and registration;
http://www.erkegreenacademy.com/
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Sürdürülebilir binalar için

Yeşil Ürün
Rehberi

YEŞİL KATALOG

DALSAN Alçı
Yeşil Ürün
Rehberi

Green Catalogue

Daha sağlıklı
daha çevreci
sürdürülebilir
bir dünya için
DALSAN Alçı
Guide of Green
Products

ERKE’nin yeşil bina danışmanlığı çatısı altında, malzeme firmalarının yeşil ürün
portföylerine göre ürünlerinin pazarda ve özellikle yeşil bina sektöründe daha efektif
tanıtabilmesi ve satışta kullanabilmesi amacıyla hazırlanan broşür/kitaplardır.

For a more healty and
sustainable world

Green Catalogues are prepared by ERKE’s green specialist team, so that the green
products of manufacturers can be more effectively advertised on the market and
especially in the green building sector.

YEŞİL ÜRÜN
REHBERİ
GREEN PRODUCT
GUIDELINE

EPD Rehberi

EPD Rehberi

Saint-Gobain Rigips
Alçı Sanayi ve Ticaret A. .
kak N
o.8
Çankaya 06550 ka
Anra Türki
ye
Tel. : +90 (312)
6363634
www.rigips.com.tr

Tüm yeşil kataloglarımız için;
http://yesilmalzemeler.com.tr/GreenCatalogs
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for all our green catalogs;
http://yesilmalzemeler.com.tr/GreenCatalogs
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YEŞİL MALZEMELER.COM.TR
Türkiye’nin LEED’e uygun sertifikalı ve 3. şahıslar tarafından onaylı malzeme platformu
olan yesilmalzemeler.com.tr, gerek LEED sertifikasını takip eden yeşil bina projelerinde,
gerekse daha sağlıklı ve yeşil malzeme tercih etmek isteyen paydaşlar için bir kaynak
sunmaktadır.
Bununla birlikte, malzeme firmalarına yönelik hazırlanmış özel sponsorluk paketleri
mevcuttur.

Yesilmalzemeler.com.tr is the Turkey’s first green materials source for architects,
designers, interior architects, specifiers who prefer healthy and green certified
materials. The products also complies with LEED certification requirements. In addition,
there are some sponsor packages for manufacturers to grow your green business.

/yesilmalzemeler

Türkiye’nin sertifikalı yeşil malzeme platformu;
http://yesilmalzemeler.com.tr/
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Turkey’s certified green materials platform;
http://yesilmalzemeler.com.tr/

/yesilmalzemeler
/yesilmalzemeler
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ERKE
Sürdürülebilir Bina Tasarım Danışmanlık Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanımseti Sk. No:5 Üsküdar/İstanbul
www.erketasarim.com
Tel: +90 216 369 73 93 Faks: +90 216 369 73 96
info@erketasarim.com

