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ANSİAD  Sağlık Eğitim ve Hizmet Sektörünün 2016 yılındaki sosyal sorumlu-
luk projesi Akustik İyileştirme ve Sükunetli Okul Kültürü Eğitim Uygulamalarının 
Okulda Gürültü Kirliliğinin Kontrol Edilmesine Etkisinin Değerlendirilmesi olarak 
belirlenmiştir.

ANSİAD Üyesi  Sayın Mimar Ercan EVREN ‘in fikir ve emeği ile sektör üyelerinin de 
maddi katkılarıyla Melahat Faraçlar Okulu’nda yaklaşık 26 bin TL’lik bir bütçe ile 
bu proje hayata geçirilmiştir. Daha sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi, Eğitim Fakültesi ile işbirliği yapılarak Akustik Performansları ile ilgili ra-
porlamalar oluşturulmuştur. Bu aşamada ANSİAD ve Uludağ Üniversitesi’nin iş-
birliği için katkıda bulunan Antalya Valisi Sayın Münir KARALOĞLU’na minnettarız.

Bu projedeki  hedefimiz Antalya’da uygulanan proje sonucuna göre elde edilen 
olumlu sonucun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da değerlendirilip yeni okul pro-
jelerinde inşaat aşamasında akustik tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. Çünkü in-
şaat halinde bu uygulamalar hem daha ucuza mal ediliyor, hem de daha verimli 
oluyor. 

Bilimsel veriler yanında öğretmenlerimizin ve Okul Müdürünün geri bildirimlerin-
deki memnuniyet bizleri ayrıca mutlu etmiştir. 1.sınıf öğretmenlerimizden bir ta-
nesinin “Artık akşam eve gittiğimde başım ağrımıyor” demesi tüm emeklerimizin 
boşa gitmediğinin bir göstergesidir.

Bu projeye katkıda bulunan Antalya Valisi Sayın Münir KARALOĞLU’na, Antalya İl 
Milli Eğitim Müdürü Sayın Yüksel ARSLAN’a, ANSİAD Başkanı Sayın Abdullah ER-
DOĞAN’a, Sayın Mimar Ercan EVREN’e, tüm ANSİAD Sağlık Hizmet Eğitim Sektö-
rü Üyesi arkadaşlarıma, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Doç. Dr. Yurdum OR-
BAK’a, Doç. Dr. Mızrap BULUNUZ’a, Doç. Dr. Nermin BULUNUZ’a ve Müh. Fikret 
Umut AYDIN’a teşekkür ederim. 

Dr. Tülin BORÇİN ÖZKAN
Antalya Yaşam Hastaneleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ANSİAD Sağlık Eğitim Hizmet Sektörü Başkanı
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ÖZET 
I ) Bu raporda ANSİAD tarafından akustik iyileştirmesi yapılmış Melahat Faraçlar 
Okulu ile akustik performans göz önüne alınarak inşaatı tamamlanmış Ayten Çağıran 
Okulu’nda 19-20 Aralık 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen sınıf, koridor ve ilgili 
odalardaki gürültü ölçümleri, aynı okullardaki çınlanım ölçümleri ve bu ölçümlerin 
analiz sonuçları verilmiştir.  
 Ayrıca okullardaki gürültü düzeyinin düşürülmesine yönelik genel öneriler 
raporun sonuna eklenmiştir. 
  
II)  Gürültü ve çınlanım süresi ölçüm değerleri aşağıda sunulmaktadır: 
 
Ortalama Gürültü Seviyeleri Değerleri (dB(A)): 

 GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ YAPILAN YER Ders Saatinde Teneffüste 
Sınıf Koridor Sınıf Koridor 

Ayten Çağıran Okulu 71,17 55,17 83,03 82,54 
Melahat Faraçlar Okulu (Yalıtım Olan Kat)  66,38 58,97 78,78 79,59 
Melahat Faraçlar Okulu (Yalıtım Olmayan Kat)  71,23 65,56 85,24 82,52 

 
Ölçülen Çınlanım Süresi Değerleri: 

AYTEN ÇAĞIRAN OKULU Çınlanım Ölçümleri (saniye) 
(800 Hz’de T60 Değerleri) 

Merdiven Boşluklu Koridor 1,98 
Uzun Koridor 1,74 
Sınıf  1,78 
Sınıf (Öğretmen Kürsü Karşısı Ek Yalıtımlı) 1,20 
Yemekhane 1,44 
Müdür Yardımcısı Odası (Yalıtım Yok) 2,32 
Öğretmenler Odası 1,28 
 
 

MELAHAT FARAÇLAR OKULU Çınlanım Ölçümleri (saniye) 
(800 Hz’de T60 Değerleri) 

Koridor Köşesi 2,20 
Uzun Koridor 2,43 
Uzun Koridor 2,16 
Sınıf  2,17 
Giriş Holü 3,78 
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1. ÖLÇÜM YAPILAN OKULLARIN YAPISAL DURUMU 
Ölçümlerin yapıldığı okulların yapısal durumu kısaca aşağıda özetlenmiştir: 

a) MELAHAT FARAÇLAR OKULU:  

Bu okula inşaat halinde iken herhangi bir akustik iyileştirme uygulanmamıştır. Fakat 

inşaat tamamlandıktan sonra ANSİAD tarafından binanın sınıflarının yer aldığı ilk iki 

katına 60x60mm’lik 12mm kalınlığında ses yutma katsayısı 0,65 olan T005-

Mineralplatten-B s2 d0 taş yünü plakalar ile sınıf içlerinde tavan ve yan duvarların 

tavanla birleştiği bölgelere ses yalıtımı uygulanmıştır. Aşağıdaki Şekil1’de yer alan 

fotoğraflardan üstteki resim okulun sınıflarından birinin yalıtım yapılmadan önceki 

alttaki resim ise yalıtım yapıldıktan sonraki halini göstermektedir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Melahat Faraçlar Okulu Akustik Yalıtımı 
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Ayrıca koridorlarda aynı malzeme kullanılarak sadece tavanda ses yalıtımı 

yapılmıştır. Sınıfların bulunduğu üçüncü katta bazı sınıflarda ve koridorda ise 

herhangi bir akustik iyileştirme gerçekleştirilmemiştir. 

b) AYTEN ÇAĞIRAN OKULU: 

Bu okulun inşaatında tavanlarda 60x60mm’lik delikli alçıpan plakalar kullanılmıştır. 

Ayrıca sınıfların yan duvarlarında yine delikli plakalar kullanılarak akustik iyileştirme 

yapılmıştır. Şekil 2’de bu okuldaki bir sınıftan ve koridorun bir bölümünden çekilmiş 2 

fotoğraf verilmektedir  

 

 
 

Şekil 2. Ayten Çağıran Okulu Akustik Yalıtımı
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2. AKUSTİK PERFORMANS VE ANALİZİ 
2.1. Ölçüm Cihazı 

Okullarda yapılan gürültü ve çınlanım ölçümleri Bruel & Kjaer 2250-A-D00 el 

tipi analizör ile gerçekleştirilmiştir. Gürültü ölçümleri için BZ-7222 Ses Ölçüm 

Modülü ve çınlanım ölçümü için BZ-7227 Çınlanım Süresi Ölçüm Modülü 

kullanılmıştır.  

2.2. Ölçümler 

Gürültü ölçümleri derste ve teneffüste olmak üzere, sınıflarda ve koridorlarda 

30sn’lik temel süre temel alınarak LAeq (dB (A)) değerleri ile ölçülmüştür. Sınıf 

içi hedeflenen ideal gürültü düzeyi 55dB (A), koridorlarda öğrenci olmadığı 

durumlarda hedeflenen ideal gürültü düzeyi 45dB (A) ve teneffüslerde kabul 

edilebilir gürültü seviyesi 60dB (A) olarak alınmıştır. Unutulmamalıdır ki 

“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği 

(2002/49/EC)’ne göre kullanım alanlarında herhangi bir faaliyet olmadığı 

durumlarda dersliklerde kapalı pencere halinde 35 açık pencere halinde 45dB 

(A)’lık sınır seviye mevcuttur. Öğrenim yapıldığı zamanlarda bu değerlerin 15-

20 dB (A) aşılması uygun kabul edilmiştir. Çınlanım ölçümleri ise sınıf, koridor 

ve yemekhane gibi ortamlarda balon kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan 

uyarım ile ölçülmüş ve standart olarak 60dB’lik ses düşümüne karşılık gelen 

süre hesaplanarak T60 (R60) değeri olarak verilmiştir. T60 değeri analitik 

olarak aşağıdaki Sabine denklemi ile hesaplanabilir: 

eS
V s/m 16,060 T  

Bu denklemde V ölçüm yapılan odanın hacmini ve Se etkin yutucu alanı 

belirtmektedir. Etkin yutucu alan kullanılan yutucuların alanı ile yutma 

katsayılarının çarpımlarından elde edilebilir. 

 

Aşağıdaki Şekil 3 ve 4’ de yer alan grafiklerde Ayten Çağıran ve Melahat 

Faraçlar Okulunun yalıtım yapılmış ve yalıtım yapılmamış katlarında ders 

saatlerinde sınıf içi ve koridorlardan elde edilen gürültü ölçümleri 

karşılaştırmalı olarak verilmektedir.  

 

7



Uludağ Üniversitesi Gürültü ve Titreşim Laboratuarı 7 / 13 

   Rapor Tarihi: 5.1.2017 

   Onay:    

 

 

Şekil 3. Ders Saatinde Sınıf İçi Gürültü Düzeyi Karşılaştırması 

 

 

Şekil 4. Ders Saatinde Koridor Gürültü Düzeyi Karşılaştırması 

Aşağıda yer alan Şekil 5 ve 6’da verilen grafiklerde ise Ayten Çağıran ve 

Melahat Faraçlar Okulu’nun yalıtım yapılmış ve yalıtım yapılmamış katlarında 

teneffüste sınıf içi ve koridorlardan elde edilen gürültü ölçüm verileri yer 

almaktadır.   
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Şekil 5. Teneffüs Saatinde Sınıf İçi Gürültü Düzeyi Karşılaştırması 

 

Şekil 6. Teneffüs Saatinde Koridor Gürültü Düzeyi Karşılaştırması 

 

Ayrıca aşağıda yer alan Şekil 7, 8 ve 9’da yer alan grafiklerde Ayten Çağıran 

ve Melahat Faraçlar okullarının sınıf içi, koridor ve yemekhanelerinin çınlanım 

süreleri, hiç yalıtım yapılmamış Bursa ilindeki başka bir okulun çınlanım 

süreleri ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Melahat Faraçlar Okulu’nda 

yemekhane bulunmadığı için çınlanım süresi verisi elde edilememiş, bu 

nedenle Şekil 9’da sadece Ayten Çağıran Okulu’nda elde edilen çınlanım 

9



Uludağ Üniversitesi Gürültü ve Titreşim Laboratuarı 9 / 13 

   Rapor Tarihi: 5.1.2017 

   Onay:    

verileri yalıtım yapılmamış başka bir okuldan elde edilen çınlanım süreleri ile 

karşılaştırılmıştır.  

 

 

Şekil 7. Sınıf İçi Çınlanım Süresi Karşılaştırması 

 

 

 

 

Şekil 8. Koridorda Çınlanım Süresi Karşılaştırması 
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Şekil 9. Yemekhanede Çınlanım Süresi Karşılaştırması 

3. SONUÇLAR 

Gürültü seviyesi değerlerine göre öğrenci mevcudiyetinde ses yalıtımının 

gürültü düzeyi üzerinde özellikle teneffüslerde tek başına yeterli olmadığı 

saptanmıştır. Yalıtım olmayan bir ilköğretim okulunda ders sırasında yapılan 

gürültü seviyesi ölçümleri sırasıyla sınıf içerisinde 67,74 dB (A) ve koridorda 

63,96 dB (A)'dır. Ses yalıtımının gerçek etkisi koridorda daha net 

görülmektedir. Örneğin Melahat Faraçlar Okulunda teneffüste yalıtım olan kat 

ile yalıtım olmayan kat arasında ortalama 2,93dB(A)’lık bir fark bulunmaktadır. 

Bu fark ses şiddeti bakımından matematiksel olarak yaklaşık iki kat azalmaya 

karşılık gelmektedir.  

 

Gürültü seviyesinin daha da aşağıya indirilebilmesi için akustik yalıtımın yanı 

sıra gürültü konusunda öğrencilerde farkındalık yaratılması gerekmektedir. 

 

Bunun yanı sıra, çınlanım süresi ile ilgili toplanan verilerden elde edilen 

bulgular okullarda yapılan ses yalıtımının çınlanım süresine olumlu olarak etki 

ettiğini çok net biçimde göstermektedir. Genel amaç için tasarlanmış bir 

salonda ses ve müzik için istenilen çınlanım süresi literatürde 1,5-2,5 saniye 

olarak verilmektedir. Bir sınıf için ise bu değerler 0,8-1,5 sn civarındadır. Ses 

yalıtımı yapılmış olan Ayten Çağıran Okulu’nda sınıf içi çınlanım değerinin, 
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1,2-1,78 sn arasında değiştiği görülmektedir. Özellikle kürsü karşısında ekstra 

yalıtım yapılmış sınıftaki 1,2 sn değeri oldukça iyi bir değerdir. Diğer yandan 

yalıtım yapılmamış bir ilkokulda yaklaşık aynı hacim için ölçülen çınlanım 

süresi değeri 2,19 sn'dir. Ses yalıtımı yapılmış olan Ayten Çağıran Okulu’nda 

yemekhanede ölçülen çınlanım süresi 1,44 sn seviyesindedir. Buna karşın ses 

yalıtımı yapılmamış bir ilkokulda yemekhanede yaklaşık aynı hacim için 

ölçülen çınlanım süresi 6,33 sn'dir. Ses yalıtımı yapılmış bir okuldaki çınlanım 

süresi ile yalıtım yapılmamış bir okuldaki çınlanım süresi karşılaştırıldığında, 

yalıtımın çınlanım süresini anlamlı biçimde azalttığı görülmektedir. Bu 

araştırma süresince toplanan verilerden elde edilen bulguların da bu sonucu 

desteklediği görülmektedir. Çınlanım süresinin azalması özellikle konuşma 

anlaşılabilirliğinin artması açısından önem taşımaktadır. 

 

4. ÖNERİLER 

Gürültü seviyesinin daha da aşağıya indirilebilmesi için akustik yalıtımın yanı 

sıra gürültü konusunda öğrencilerde farkındalık yaratılması gerekmektedir.  

Aşağıda sıralanan akustik önlemler genel olarak okullardaki gürültü düzeyinin 

ve çınlanım süresinin düşürülmesi için önerilmektedir: 

 Okul koridorları ve sınıflarının tavanın ortalama ses yutuculuğu (α = 0,5-0,7) 

arasında değişen malzemeler ile kaplanması, 

 Sınıf, yemekhane, koridor, çok amaçlı salon gibi alanların (masa-sıra 

çekme, koşma, vurma gibi durumlarda daha az ses çıkması amacıyla) yer 

kaplamasının linolyum vb. darbe sesini ve etkisini azaltıcı malzemeler ile 

kaplanması,  

 Müzik sınıfı, çok amaçlı salon, spor salonu gibi yüksek sesli aktivitelerin 

yapılacağı yerlerin duvarlarının ses yalıtım düzeyinin 55-57 dB seviyesinde 

kalmasını sağlayacak malzemeler kullanılarak oluşturulması,  

 Yapılan araştırmalar bina içindeki zil sesi ve anonsların önemli gürültü 

kaynağı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle derse giriş çıkışlarda zil 

sesi yerine ışıklı uyarı sisteminin kurulması, 
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 Kapı çarpması ile meydana gelecek gürültünün azaltılması için bütün 

kapılarda conta/fitil uygulaması, buna ek olarak koridorlarda meydana gelen 

gürültünün sınıflara etkisini düşürmek için kapı altı boşluklarının kapı altı 

aparat veya contaları ile kapatılması. 

 Ayrıca sınıflarda ses yalıtımı için yalıtım plakalarının yerleşim örnekleri 

aşağıda sunulmuştur: 

a) Ses titreşim araştırmaları yapan bir firmanın önerisi:  

- A - Yalıtım plakalarının yetersiz dağılımı. Faydalı yansıma alanları etkisiz. 

- B ve C - Yalıtım plaklarının dağılımı yeterli. Faydalı yansıma alanları 

etkili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Bazı yalıtım uygulamaları: 
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Grafiklerde iki husus araştırılmıştır:

1. Sınıflarda ve koridorlarda gürültü düzeyi (dB (A))
2. Sınıflarda ve koridorlarda çınlama değerleri R 60 (sn)

Örnek olarak üç unsur seçilmiş ve birbirleriyle karşılaştırılmıştır:

1. Yalıtım yapılmamış bir sınıf ve koridor.
2. İnşaat esnasında yalıtımı delikli alçıpanlarla yapılmış olan Ayten Çağıran Okulu (AÇO) sınıf ve 

koridoru.
3. Yalıtımı; bitmiş bir inşaatta, 60x60 taşyünü plakalarla yapılan Melehat Faraçlar okulu (MFO) sınıf 

ve koridoru.

ŞEKİL 3: Ders saatlerinde sınıf içi gürültü düzeyi:

•	 Hedeflenen	değer:	 55 (dB)
•	 Yalıtımsız	sınıf	değeri:		 70	(dB)
•	 AÇO	değeri:																				 70	(dB)
•	 MFO	değeri:												 65	(dB)

İstenilen hedef elde edilememekle birlikte MFO da 5 (dB) lik bir iyileşme gözükmektedir. 
AÇO da iyileşme gözükmemektedir.

ŞEKİL 4: Ders saatlerinde koridorlarda gürültü düzeyi:

•	 Hedeflenen	değer:								 45 (dB)
•	 Yalıtımsız	koridor	değeri:		 58	(dB)
•	 AÇO	değeri:																												55	(dB)
•	 MFO	değeri:																							 58	(dB)

İstenilen hedef elde edilememekle birlikte MFO da 7 (dB)- AÇO da 10 (dB) lik 
bir iyileşme gözükmektedir.

ŞEKİL 5: Teneffüste sınıf içi gürültü düzeyi: 
 
•	 Hedeflenen	değer:	          60 (dB)
•	 Yalıtımsız	sınıf	değeri:		 85	(dB)
•	 AÇO	değeri:																											81	(dB)
•	 MFO	değeri:													 79	(dB)

İstenilen hedef elde edilememekle birlikte MFO da 6 (dB)- AÇO da 4 (dB) lik bir 
iyileşme gözükmektedir.

TEKNİK RAPORDAKİ GRAFİKLERİN İZAHI
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ŞEKİL 6: Teneffüste koridor gürültü düzeyi:

•	 Hedeflenen	değer:												 60 (dB)
•	 Yalıtımsız	sınıf	değeri:					 82	(dB)
•	 AÇO	değeri:																						 82	(dB)
•	 MFO	değeri:																		 80	(dB)
İstenilen hedef elde edilememekle birlikte MFO da 2 (dB) lik bir iyileşme gözükmektedir.

SONUÇ: 

•	 Yalıtım	plakaları	gürültü	düzeyinin	iyileştirilmesinde	çok	etkili	olmamıştır.
•	 Yalıtım	yanında	öğrencilere	“gürültüsüz”	davranmaları	için	eğitim	verilmesi	de	gerekmektedir.

ŞEKİL	7:	Sınıf	içi	çınlanım	değerleri:

•	 Hedeflenen	değer:													 0,8 – 1,5  (sn) 
•	 Yalıtımsız	sınıf	değeri:								 2,5	(sn)
•	 AÇO	değeri:																												1,2	(sn)
•	 MFO	değeri:																											2,2	(sn)
İstenilen hedef elde edilememekle birlikte MFO da 0,3 (sn) lik bir iyileşme gözükmektedir. 
AÇO da ise % 50 bir iyileşmeyle istenilen hedefe ulaşılmıştır.

ŞEKİL	8:	Koridorda	çınmanım	değerleri:

•	 Hedeflenen	değer:													 0,8 – 1,5  (sn)
•	 Yalıtımsız	koridor	değeri:			2,5	(sn)
•	 AÇO	değeri:																									 1,7	(sn)
•	 MFO	değeri:																						 2,4	(sn)
İstenilen hedef elde edilememekle birlikte MF de 1,1 (sn) lik bir iyileşme gözükmektedir. 
AÇ de ise 1,8 (sn) lik bir iyileşmeyle istenilen hedefe yaklaşmıştır.

ŞEKİL	9:	Yemekhanede	çınlanım	değerleri:

•	 Hedeflenen	değer:													 	 0,8	–	1,5		(sn)
•	 Yalıtımsız	yemekhane	değeri:		6,2	(sn)
•	 AÇO	değeri:																													 1,5	(sn)
•	 MFO	de	yemekhane	bulunmamaktadır.
AÇO okulunda hedefe ulaşıldığı gözüküyor.

SONUÇ: 

•	 Akustik	plakaların	çınlamayı	önlemede	çok	başarılı	olduğu	görülmüştür.
•	 İnşaat	anında	uygulanan	delikli	alçıpan	plakaların	daha	verimli	olduğu	saptanmıştır.
•	 Çınlanım	süresinin	azalması	özellikle	konuşma	anlaşılabilirliğinin	artması	açısından	önem	

taşımaktadır.

Ercan	EVREN,	Y.	Mimar	(İTÜ)
Antalya, 08.01.2017
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•	Avrupa’da	sınıflarda	ses	seviyesi	için	35	dB	çınlamada	(yansıma)	0,8-1,5	saniye	önerilmektedir.	
Bu eşiğin aşılması halinde Konuşmaların anlaşılamama tehlikesi, haber alma ve iletişimde 
eksiklikler meydana gelebilir.

•	Gürültülü	okul	ortamında	öğrencilerin	kan	basınçları	ve	kalp	atış	hızları	daha	yüksektir.	
Uzun dönemde bu durum büyük problemlere neden olabilir. Ayrıca hem öğrencilerde hem 
öğretmenlerde stres hormonu seviyesi daha yüksektir.

•	Gürültü	ve	yaramazlık	eğilimi	arasında	ilişki	vardır.
•	Değişen	bilişsel	yatkınlıklar:	uyanıklık,	dikkat,	yoğunlaşma,	eğitimde	yavaşlama
•	Sözün	anlaşılabilirliğinin	kaybolması.
•	Konuşulan	sözlerin	yanlış	anlaşılması.	“maskeleme	etkisi”
•	Tatmin	edici	bir	dinleme	ortamı:	ses	seviyesinin	esas	gürültü	seviyesinden	10-12	dB	yüksek	

olması gerekir.
•	Kuşatan	gürültüyü	örtmek	için	sesin	yükseltilmesi.	”Kokteyl	etkisi”	
•	Bağırdığınız	zaman	ses	değişir	ve	bazı	heceleri	anlayamazsınız.	
•	Anlama	öğrencinin	şahsi	yeteneğine	ve	dil	ile	olan	ilişkisine	bağlıdır.	Gürültü	içinde	çocuklar	bazı	

ünsüz harfleri kolaylıkla karıştırabilir ve kelime sonlarını anlamayabilir.
•	Katılım	azalması
•	Kronik	dikkatsizlik
•	Saldırganlık,	öfkelilik
•	Psikolojik	huzursuzluk
•	Pek	çok	öğrenci	daha	az	zeki	ve	yaramaz	olarak	kabul	edilirler
•	Gürültüye	maruz	kalan	çocuklar	genellikle	dikkat	yetersizliğine	maruz	kalırlar.
•	Pek	çok	araştırmacı,	gürültülü	çevrede	yetişen	öğrencilerin,	sakin	bir	ortamda	yetişen	çocuklara	

göre daha dikkatsiz olduklarını söylemektedir. 
•	Başkalarına	karşı	algı	daha	negatif	olur.
•	Başkalarına	karşı	hassasiyet	azalır.
•	Sosyal	mesafeler	artar	ve	sosyal	etkileşim	azalır.
•	Hoşgörüsüzlük,	çatışma,	saldırganlık	artar
•	Eğitimin	kötülüğü	sesin	yansıma	zamanı	ile	ilintilidir.	
•	Çocuklar,	çınlama	zamanı	uzun	olan	sınıflarda	çınlama	zamanı	daha	kısa	olan	sınıflara	nazaran	

daha fazla sabırsızlığa, daha az yardım severliğe ve sevgisizliğe meyyal oluyorlar. Eğitim, 
çocukların anlamaları için daha yüksek sesle, mesajları tekrarlayarak, sık sık çocukların 
susmalarını isteyerek yapılmaktadır. Bu da eğitimin akışını bozmaktadır.

•	Çocukların	performansı	“sınıflardaki	esas	(fond)	gürültü”	den	önemli	şekilde	etkilenir.	Bu	etki	
çocukların yaşı küçüldükçe artar. 

•	Eğer	çocuklar	gürültüye	maruz	kalmıyorlarsa,	eğitimlerini	sakin	bir	ortamda	yapıyorlarsa	
performansları zaman içinde iyileşme gösterir.

Gürültü	kirliliği	öğrenciler	kadar	öğretmenleri	de	etkilemektedir.
•	Baş	ağrısı
•	Bıkkınlık
•	Psikolojik	bozulma
Başlıca görülen rahatsızlıklardır.

OKULLARIN AKUSTİK SORUNU
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“A” yeterli derecede sesi yansıtmadığı için olumlu değil.
“B-C” yeterli derecede sesi yansıttığı için uyumlu.

plan

kesit

Şimdi	de	Antalya’	daki	Akustik	çalışmalarımızı	özetlemek	istiyorum:

•	2013	yılında	eğitime	açılan	“Mürüvet	Alpagot”	Anaokulunun	projesini	yapmak	ve	inşaatını	kontrol	
etmek imkânına sahip oldum. Burada sınıflarda akustiğin iyi olmadığını gördüm ve nasıl önlem 
alabileceğimizi araştırdım. Sonuç olarak 60x60 taşyünü levhaları; akustik uzmanı “ACOVIB” 
firmasının önerdiği şekilde, tavana yapıştırarak bir çözüm ürettik. Bu sistem hem sınıf yüksekliğini 
azaltmadı hem de uygulaması ucuz ve kolay oldu.

•	2014	yılında	aynı	yerleşkede	ihale	edilen	ilkokul	ve	ortaokul	projelerini	de	yapmak	ve	kontrol	
etmek imkânım oldu. Bu inşaatlar da ise akustik önlemi inşaat esnasında aldık. Bu sefer 
kullandığımız malzeme 60x60 ve 114x240 akustik alçıpan plakalar oldu. Islak hacimlerde 60x60 
al. Akustik plakalar kullanıldı

•	Burada	dikkat	edilen	nokta,	koridor	gibi	umumi	yerlerde	bütün	tavanı	sınıf	gibi	hacımlar	da	ise	
şekilde görüldüğü gibi U şeklinde kaplamak olmuştur.

A B C
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Öğretmenler odası Sınıf Koridor

•	2016	yılında	ANSİAD’da	(Antalya	Sanayi	ve	İş	Adamları	Derneği)kurulan	“Eğitim	ve	Sağlık”	
komisyonu; bu konuya önem vererek, bütün okullarda bu sistemin uygulanması için çalışma 
yapmaya karar verdi.

•	ANSİAD	Başkanı	Sayın	Abdullah	Erdoğan	ve	Komisyon	Başkanı	Sayın	Dr.	Tülin	Özkan’nın	
gayretleriyle Melahat Faraçlar Okulunda bir akustik iyileştirme projesi gerçekleştirdi. Sonuç 
başarılı oldu, öğretmenler ve yöneticiler tarafından beğenildi.

•	Bu	çalışmaları	bilimsel	olarak	kanıtlamak	için	Uludağ	üniversitesi	ile	bir	antlaşma	yaparak	bu	iki	
okulda ses ölçümleri yaptırıldı. Sonuçların çok iyi olduğunu söyleyebilirim.

•	Şimdi	bu	çalışmaları	ve	deneyimlilerimizi	yetkililere	anlatarak	tüm	Türkiye’deki	okullarda	bu	
sistemin uygulanmasını temin etmeye çalışacağız.

Eğer	eğitime	bir	nebze	katkımız	olursa	ne	mutlu	bize.

Akustik tavan kaplamalarının fiyat analizleri

19



Melahat Faraçlar okulunda 
tavanların düzgün olmaması 
nedeniyle yapışmayan plakaların 
bazıları düştüğü için plakaları 
ortasından mekanik olarak 
tutturmak zorunda kalındı.

Kullanılan malzemeler

Melahat Faraçlar okulunda 60x60 taşyünü akustik plakaların yapıştırılarak uygulanması
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Ayten Çağıran Okulu’ndaki akustik çalışmalardan görüntüler.
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Melahat Saraçlar Okulu toplantısından görüntüler.
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