
Akustiğin Günlük Ya§antımızdaki Önemi

Artan endüstnleşmeye bağlı olarak günümüzde i§ ve ya§am alanlarımızı yaratırken akustik uygulamaları da göz önünde bulundurma gerekliliği srtrmşnr. Ulusa

Llluslararası kabul gören kriterler ve kalite standartları çerçevesinde yapılması gereken bu uygulamalar projelerin tasarım a§amasında ele alınma;-
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Fores Akustik Hakkında

~iırker Talayman'ın kurucusu olduğu Fores Akusti , ses ile ilgili tüm hacimlere yönelik mimari, akustik ve iç mimari tasarım disiplinlerinin bütünüyle ele alındığ

sunmaktadır. Hizmet alanları sesin öncelikli fonksiyon olduğu konser salonu, tiyatro salonu ve ses kayıt stüdvolennden, akustik konforun vazgeçilmez olduğu d

olis ve restoranlara, gürültünün yasalolarak sınırlandırılması gereken endüstriyel tesislerden eğlence mekanlarına kadar geni§ bir yelpazeyi kapsamaktadır. Yu': -

o duğu kadar yurt dı§ı projelerinde de yer alan Fores Akustik; fikir projesi, detaylı tasarım, projelendirme, uygulama, danı§manlık ve skustik ölçüm yetenekleri ile c=
mmari akustik alanında faaliyet göstermektedir

Akustik Nedir?

Antik Yunanca'da duyulabilme anlamına gelen bir kelimeden türetilen akustik, ses olarak adlandırılan tüm ortamlarda oluşebilecek dalga ve titreşimlerin farklı d s :y
tarafından incelendiği bilim dalına verilen adıdır. Insanoğlunun çevreyle olan ili§kisinde temel iletişim araçlarından birisi olan ses, işitme duyusuna sahip tüm cd

terehrıden uyarı, yön bulma gibi farklı §ekillerde de kullanılmaktadır. Sosyal iletişimele önemli bir ağırlığı olan ses; müzik, mimarlık, mühendislik, tıp ve savunma sc

oi disiplinlerde uygulama alanı bulmaktadır.

Gü" ıçerisinde ziyaret ettiğimiz mahaller, ula§ımda kullandığımız araçlar, telekomünikasyon araçları ve tüm bu aktiviteler sırasında maruz kaldığımız sesler dü§ünüldü: _

_ u"la anında dahi, mutlak sessiz bir ortam içerisinde bulunmamaktayız. Bu açıdan bakıldığında yoğun §ehir ya§amının neden olduğu stresin bir ayağını da

e')a o çsiz olarak maruz kalınan sesler olu§turmaktadır. Gerek çevresel (dı§) gürültüler/.gerekse bulunulan mahaldeki (iç) gürültü kaynakları ile mahallerin fon

re e s' «ınlore yönelik performansları algımızı ve psikolojimizi doğrudan etkilemektedir. Orneğin, bir sinema veya konser izlerken dı§ gürültülerin rahatsız edici düz

;) -:ıs evde huzurlu bir aktivite için hazırlanmı§ken, kom§ularımızın gürültülerinin bize ula§ması, büyük dersliklerde eğitmenin sesinin yeterli bir şekilde anla§ııa"',;

:ı aç plan ofis ortamında genel gürültü düzeyinin yüksek olması aktivitenin etkisini, ki§inin ruh halini ve verimliliği olumsuz yönde etkileme«r

- .ıç oarak, ya§am ve çalı§ma alanları bağlamında, mimari projeler hazırlanırken ilk etapta akustiğin dikkate alınması ve uygulamanın da bu yönde yapılması gere!

-asa' m a§amasında ele alınmamı§ olsa da var olan ve akustik sorunlar ya§anan mahallerde de bazı küçük deği§iklikler ve doğru malzeme kullanımıyla akustik kon'

o for sağlanması da mümkündür.

Fores Akustik ve Aktav i § Birliği

=ores Akustik, Aktav ile beraber bir çok ba§arılı projeye imza etmışnr. Gerçekle§tirilen büyük projelerden biri Irak Bağdat'ta in§a edilen Bağdat Adliye Sara

us i Tasarım ve Uygulama Projesi, diğeri ise T Garanti Bankası çağrı Merkezi' nin Akustik iyil~tirme Projesi'dir. Uygulamalarda ba§arılı bir şekilde kullanılm §

d us i asma tavan ve duvar panelleriyle her iki hacimde de varolan yüksek çınlanım süreleri ideal düzeylere dü§ürülmü§tür. Yüksek akustik yutuculuğa sahip L;-_
l,; anı arak sesin hacim içerisinde yaptığı yansımalar soğurulmu§ ve buna bağlı olarak kullanıcılar tarafından "uğultu" olarak adlandırılan genel gürültü düzey dü§ürülm_

"ores Akustik tarafından yürütülen ölçüm, hesap ve projelendirme a§amaları ve Aktav ürünleriyle gerçekletirilen uygulama sayesinde akustik kontrol sağlanmı§, hao-

anım verimliliği ertmıştır.
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Bağdat Adliye Sarayı} Irak

Geçmi§te sarayolarak in§a edilmi§} klasik Arap mimarisinin

özelliklerini gösteren} büyük bir avlu etrafında yerle§tirilmi§

rnekenlenyla üç katlı bir binanın Bağdat Adliye Sarayı

olarak düzenlenmesi gündeme gelmi§tir. Yapının iç

hacimlerinde yoğun olarak kullanılmı§ olan mermer ve

betonun yanı sıra avlunun zemininde bulunan süs hevuzu,

tavanında bulunan cam çatı kaplaması nedeniyle rnekarı

ses açısından çok yansıtıcı bir özelliğe sahipti. Avluya

bağlanan büyük odaların mahkeme selonlen, toplantı

selonlerı. açık ofisler ve diğer gerekli teknik alanlar olarak

kullanılması pldnlanml§i anCak ilk a§amadd dkustik kontrol

düşön iilrnemiş olduğundan akustik problemlerin yoğun

ya§andığı bir bina yepısındevdı.

Akustik proje kapserrunds avlu ve diğer mebeller ayrı

ayrı ele alınmı§ı avlunun karma§ık mimari formu dOldyıslYld

Sanal akustik model kullanılarak çözüm önerileri

oluşturulmuştur Avlu için gerçekle§tirilen ekustik model

çolı§ması ile var olan durum ve çözüm önerilerinin etkinlikleri

simule edilmiştir Mahallerin kullanım fonksiyonlarına göre

gerekli hesaplar yapılarak akustik malzeme cins, miktar ve

yerle§imleri belirlenmi§ı yutucu panellerin mevcut mimari

form ile olabildiğince uyumlu bir şekilde uygulsnrnes:

sağlanmı§tır. Detaylı akustik proje çdlı§ması ve Aktav'ın

kuma§ kaplı ekustik panelleriyle yapılan uygulamalar

sonucunda müşteri beklentilerinin üzerinde performansa

ula§ılmı§tır.

Garanti Bankası çağrı Merkeziı Güne§li

çağrı merkezleri i§levleri gereği birçok çalı§anın bir arada

bulunduğu ve sürekli olarak telefon görü§melerinin yapıldığı

alanlardır. Bu yoğun çalı§ma §ekliyle ilgili olarak diğer

çelışme aldnlarına göre bazı farklılıklar göze çarprnakta,

ergonomi kavramı içerisinde en az havalandırma ve

dydınlatma kader ekustik kontrol ön plana çıkmaktadır

Bu tip alanlarda ana ses kaynağı olan çağrı merkezi

personeli ideal §artlarda akustik yutucu malzemeyle

kaplanmı§ ayrı bölücü hücreler içerisinde bulunmdılı

böylece sesler kaynaktan çıktıktan hemen sonra önemli

'oranda sorulebilrnelidir. Çalı§ma istesvonlennı bölen

ayırıcı panoların yüksek ve her iki yüzünün de yüksek

yutuculuğa sahip malzemeyle kaplanması gereklidir.

Ancakı kullanım ve yönetsel §artlar gereğince bunu elde

etmek çok kolay değildir

Garanti Bankası çağrı Merkezi'nin dkustik iyileştirmesi

projesi, bankanın bina için yürüttüğü genel mimari

renovasyon projesi dahilinde ele elınrruştrr. Zemin ve

tavan kaplamaları için seçilen yeni malzemelerle yeni

çdlı§ma masalarının tesenrnı ve malzemeleri akustik proje

kapsamında behrlenmiştir. Masa araları bölücü elemenler

yüksek ve her iki yüzeyinde yutucu malzeme ile uygulanmı§ı

Aktav ürünlerinden A-sınıfı yüksek yutuculuğa sahip

tavan panelleriyle akustik asma tavan uygulaması yapılmı§ı

birkaç ki§iden oluşen bir çalı§ma grubunu diğer gruplardan

ayırmaya yarayacak yüksek ve her iki yüzü yutucu malzeme

kaplı paravanlar kullanılmı§tır Uygulama öncesi ve sonrası

yapılan genel gürültü dü'zeyi ölçümlerinde ba§arılı bir

§ekilde 1 üdBA'ya kadar dü§ü§ sağlandığı gözlemlenmi§tir.
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