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Özet

Abstract

Ses, duyulabilir ses dalgalarının, kulak tarafından algılanarak
işitmenin sağlanması olayıdır. Gürültü ise istenmeyen ses
olarak tanımlanabilir. Özellikle, büyük şehirlerde, önemli
bir çevre kirliliği problemi olan gürültü, insanların işitme
sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik
ve psikolojik dengelerini bozabilen, iş performansını azaltan,
çevrenin sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren; insanları
işyerlerinde, konutlarında, ulaşımda araç ile ya da yaya olarak
dolaşırken etkilemekte ve önemli sorunlar oluşturmaktadır.
Tasarım aşamasında işitsel açıdan konforlu bir çevre oluşturmak
için istenmeyen ses olarak kabul edilen gürültü yapıdan
uzaklaştırılmalı ya da denetim altına alınmalıdır. Öncelikle
gürültünün insan ve toplum sağlığı açısından kabul edilebilir
en yüksek düzeylerinin ortaya konması, gürültü koşullarının
ölçüm ve tahmin yöntemleri ile belirlenmesi ve bunlara bağlı
olarak gürültü kontrolünün sağlanarak mekân içindeki sesin
homojen olarak dağılması sağlanmalıdır. İnsanların ihtiyaç
duyduğu, akustik konfora sahip mekânlar; çalışma ve yaşam
için uygun yapı yaparak ve insanların sağlığına-rahatına
olumsuz yönde etki edecek, çalışma performansını etkileyecek
akustik sorunlara çözüm bulunmasıyla sağlanabilmektedir.

Sound is provision of hearing audible sound waves by the
ear. Noise is defined that unwanted sound. Noise as an
environmental problem especially in large cities affects
hearing and perception negatively, distorts physiologically and
psychological balance reduces work performance, changing
and destroying nature and environment and affects people
in their homes, working places, cars and outside negatively.
In order to provide a comfortable environment noise as an
unwanted sound should be either removed from the structure
or taken under control. The maximum level of noise that can
be tolerated by human and public health is to be determined
by measurement and estimation. By this way noise should
be controlled and sound should be diffused homogeneously
in space. Structures with acoustical comfort require efficient
solutions for acoustical problems.

Bu çalışmada, eğitim yapıları özelinde Bozok Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde yer alan
sınıfların akustik konfor koşulları yerinde yapılan ölçümler
aracılığı ile incelenecek, bu koşulların sürdürülebilir yapı
malzemeleri ile iyileştirilmesine yönelik öneriler sunulacak ve
Insul simülasyon programı ile bu öneriler değerlendirilecektir.
Anahtar kelimeler: Sürdürülebilir malzeme, eğitim yapıları,
sınıflar, akustik konfor.

This study intends to examine the acoustical comfort conditions
of classrooms at Department of Architecture Bozok University
and provide recommendations to improving these conditions by
using sustainable building materials. Recommendations will be
evaluated through INSUL simulation software.
Keywords: Sustainable materials, Educational buildings,
classrooms, acoustical comfort.
1. Giriş
Günümüzde çocuklar ve gençler zamanlarının büyük bölümünü
eğitim yapılarının içinde geçirmektedirler. Bu nedenle, eğitim
yapılarının sürdürülebilir özelliklere sahip olması günden güne
önem kazanmaktadır. Amerika ve Avrupa ülkelerinin çoğu eğitim
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yapıları ile ilgili sürdürülebilir yapı özelliklerinin sağlanmasını
yasa ve yönetmeliklerle zorunlu hale getirmişlerdir. Eğitim
yapılarının sertifikaya sahip olabilmesi için yeterli gün ışığı,
renk seçimleri, enerji etkin tasarım, daha iyi iç hava kalitesi,
bina olanaklarının yakın çevre halkı ile paylaşılması, sağlamlık,
kolay temizlenebilen malzemelerin kullanımı ve sınıflarda
akustik konfor konuları üzerinde özellikle durulmaktadır [1,2].

Ölçümlere başlanmadan önce mikrofonlar kalibre edilmiştir.
Daha sonra ölçümler, belirlenen her bir alıcı noktası için
frekanslara bağlı olarak kaynaktan 16 sn’lik beyaz gürültü
verilmiş ve üçer kez tekrar edilmiş, kaynak ve algılama
mekânlarındaki ortalama ses basınç seviyesi (Leq) ölçülmüştür
(Resim 1-Şekil 1).

Sürdürebilir bir eğitim binası günlük uygulamaları ile öğretim
sırasında, gençleri yaşam boyu sürdürülebilir bir yaşama
hazırlamaktadır. Öğrencilerine ve çevresine artı bir değer katan
sürdürülebilir eğitim binaları, öğrencilerin sınav sonuçlarında
başarı, derse devamında artış, işletme maliyetlerinde azalma,
öğretmen performansında ve memnuniyetinde artma, bina
ömründe artış, çevresel etkilerde azalma ve alışkanlıklarda
değişim sağlamaktadır. Bu nedenle öğrencilere ve topluma
insanların dünya üzerindeki etkilerini gösteren, daha
sürdürülebilir yaşama doğru adım atma konusunda onları
cesaretlendiren sürdürülebilir bir eğitim yapısı planlanması
gerekmektedir [1,2].

Resim 1. Yapılan ölçümlerden fotoğraflar

2. Eğitim Yapılarında Akustik Konfor
Gürültü kirliliği, insan sağlığı ve algılamasını bozucu etkiler
yapan, psikolojik ve fizyolojik dengeleri bozabilen, davranış
bozukluğuna neden olabilen, iş performansını azaltan, uykuyu
ve dinlenmeyi engelleyen, öğrencilerde zihinsel algılamayı
ve öğrenmeyi, eğitimcilerin performansını olumsuz etkileyen,
farklı ölçeklerdeki planlama ve tasarım çalışmalarında göz
önünde tutulması gerekmektedir. Akustik konfor koşullarının,
öğrencilerin başarısındaki önemi çok uzun yıllar bilinmesine
rağmen, genelde göz ardı edilmektedir. Bunun en önemli
nedenlerinden birisi de yönetmeliğimizde detaylı bilgi
ve yaptırımın olmamasından kaynaklanmaktadır. Eğitim
yapılarında yeterli ses yüksekliğinin sağlanması akustik
konfor koşulları için önemlidir. Yeterli ses yüksekliğinin
sağlanmasındaki en büyük zorluk, öğrencilerin yutuculuğundan
dolayı ses enerjisinde meydana gelen azalmanın önlenmesi
ve öğretmenin sesinin daha az enerji kaybederek öğrencilere
ulaşmasının sağlanmasıdır [1,2].
3. Akustik Konfor Koşullarının İncelenmesine Yönelik Bir
Örnek
Bu çalışmada Bozok Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde yer
alan sınıflarda ses geçiş kaybı ölçümleri gerçekleştirilmiştir
(Resim 1).

Şekil 1. Yapılan ölçümler için kaynak ve alıcı noktaları
İki sınıf arasındaki iç duvar için K2 ses kaynağı sabit, A4, A6, A7
ve A8 alıcı noktalarında olmak üzere 4 noktada ölçüm alınmıştır.
K2 ses kaynağı orta aks üzerinde yazı tahtasının bulunduğu
duvardan 3,50 m, A8 6,00 m, A7 4,50 m, A6 1,00 m, A4 2,00 m,
yan duvarlardan ise 2,00’şer m uzaklıkta yerleştirilmiştir. K1
ses kaynağı sabit olarak, alıcı odasında reverberasyon süresi
ölçülmüştür (Şekil 1).
Bozok Üniversitesi Mimarlık Bölümü sınıflarında yapılan
ölçümler sonucunda elde edilen değerlerin ortalamaları
alınarak, yapı elemanlarının havada yayılan ses karşısındaki
performansını ölçmek için kullanılan “Ağırlıklı Ses Azaltma
İndeksi”,
Rw = L1 – L2+10log S/A, formülü ile hesaplanmıştır.
Burada;
Rw, Ağırlıklı Ses Azaltma İndeksi (dB),
L1, kaynak odasındaki ortalama ses basınç seviyesini (dB),
L2, algılama odasındaki ortalama ses basınç seviyesini (dB),

3.1. Mevcut Durum

S, ara duvarın / döşemenin alanını (m2),

Sınıflarda yapı elemanları ve yapılar için TS EN ISO 16283-1
standardına uygun gerekli ölçümler [3], mekân/alan boyutlarına,
mekânsal düzenlemeye ve mekânın bitişik mekânlarla olan
ilişkisine bağlı olarak belirlenen kaynak ve alıcı noktalarında
yapılmıştır. Ölçümler; iç duvar için sınıf ile bitişik mekân (sınıfsınıf) arasında gerçekleştirilmiştir.

A, algılama odasındaki eş değer absorpsiyon alanını (Sabin,
m2), göstermektedir.
Eş değer absorpsiyon alanı aşağıdaki formülle hesaplanmıştır.
A=
Burada;
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A: Algılama odasındaki eşdeğer ses absorpsiyon alanı (ses
yutucu yüzey alanı), m2

Çizelge 2. Mevcut durum değerlendirmesi
Yapı bileşeninin malzeme
bilgileri

V: Algılama odasının hacmi, m3

20mm sıva+190mm
tuğla duvar+20mm sıva

T: Algılama odasındaki reverberasyon süresi, saniye

Çizelge 1. İki sınıf arasındaki iç duvar için yapılan ses
geçiş kaybı ölçüm sonuçları
Frekans
(Hz)

A8

A9

A4

A6

125

99.0

99.4

69.5

68.2

35.02

250

101.0

97.2

68.9

69.6

34.67

500

96.1

95.5

64.0

65.2

35.44

1000

92.8

92.4

54.4

54.7

41.78

2000

91.6

91.4

45.5

45.7

49.01

L1 (dB)

L2 (dB)

Rw=L1–L2+10log
S/A (dB)

Yapı bileşeninin detayı

Mevzuatlara göre sağlaması
gereken optimum değerler Rw
(dB)
Insul 6.4 simülasyon programı
ses geçiş kaybı değeri Rw (dB)
Ölçümler sonucunda hesaplanan
ses geçiş kaybı değeri Rw (C;Ctr)
(dB)
DEĞERLENDİRME

Sınıf-sınıf arası duvar için ses geçiş kaybı değerinin TS EN
ISO 717-1 [4] standardında verilen referans eğrilere göre
değerlendirilmesi aşağıdaki grafikte verilmiştir (Şekil 2).

Rw ≥ 55 [2]
Rw = 46 (-1;-2)

Rw = 42 (-1;-3)
UYGUN DEĞİL
(Simülasyon ve alan
ölçümlerine göre)

3.2. Mevcut Durum Değerlendirmesi ve İyileştirmeye
Yönelik Öneriler
Yapılan ölçümler ve hesaplamalar sonucunda elde edilen
mevcut durum değerlendirmesi Çizelge 2’de, geliştirilen
öneriler ise Çizelge 3’de verilmiştir.
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Öneri 1

Şekil 2. Yapılan ölçümler sonucunda hesaplanan sınıf
-sınıf arası duvarın ses geçiş kaybı grafiği

Yapı bileşeninin
detayı

20mm
sıva+190mm
tuğla duvar+
30mm taş
yünü +20mm
ahşap

Rw=69
(-1;-4)

UYGUN

Öneri 2

Yapı
bileşeninin
malzeme
bilgileri

Insul 6.4
simülasyon
Değerprogramı
lendirme
ses geçiş
(Rw ≥ 55
kaybı
(Opt.) [2]
değeri Rw
(dB)

20mm
sıva+190mm
tuğla duvar+
50mm
taş yünü
+100mm
Tuğla duvar+
20mm ahşap

Rw=72
(-1;-3)

UYGUN

Çizelge 3. Öneri değerlendirmesi
4. Sonuç ve Değerlendirme
Günümüzde teknolojideki gelişmeler, enerji kullanımındaki
artış nedeni ile ortaya çıkan olumsuzluklar, ülkelerin farklı
önlemler almasına neden olmaktadır. Bu olumsuzlukların
etkisini azaltmak amacı ile ülkeler sürdürülebilir yaklaşımlara
yönelmişlerdir. Sürdürülebilirliğin, sadece günümüz için
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değil, gelecek kuşaklar için de önemsenmesi gerekir. Bu
doğrultuda geliştirilen sürdürülebilir eğitim yapısı projeleri,
gelecek kuşakların daha sağlıklı ve nitelikli bir ortamda
yaşam sürmelerine olanak sağlamaktadır. Mevcut yapıların
iyileştirilmesi konusunda sürdürülebilir malzeme kullanılması,
uygulanan yapıların geleceğe aktarımında önemli rol
oynamaktadır.
Bu kapsamda çalışmada; Bozok Üniversitesi MühendislikMimarlık Fakültesi sınıflarında akustik konfor koşulları açısından
mevcut durum değerlendirmesi yapılmıştır. Bozok Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi sınıflar arasında yer alan
mevcut yapı bileşeninin, yerinde yapılan ölçümler ve Insul 6.4
simülasyon programı kullanılarak yapılan analizleri sonucunda
(Çizelge 2); havada yayılan sese karşı yalıtım performansının,
mevzuatlarda önerilen değerleri sağlamadığı tespit edilmiştir
(Şekil 2). Bu durumun duvarlarda kullanılan malzemelerin akustik
performansından kaynaklandığı düşünülmektedir. Mevcut yapı
elemanının iyileştirilmesine yönelik yapı malzemeleri kullanılarak
Insul programı ile yapılan değerlendirmeleri sonucunda, eğitim
yapıları özelinde ses geçiş kaybı değerlerinde uygun sonuçlar
elde edilebilmiştir (Çizelge 3).
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