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‹ZODER, “yal›t›m” konusunda
kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek
üzere faaliyet gösteren, ›s›, su, ses ve
yang›n yal›t›m malzemesi üretici, sat›c›,
uygulay›c› ve ithalatç›lar›n› ayn› çat›
alt›nda toplayan bir sektör kuruluﬂudur.
Hedefleri aras›nda ﬂunlar yer almaktad›r:
• Kamu kurum ve kuruluﬂlar› nezdinde yal›t›m
sektörünü temsil ederek, yal›t›m ile ilgili mevzuat
çal›ﬂmalar›na aktif olarak katk›da bulunmak,
• Is› yal›t›m› konusunda ülke çap›nda enerji verimlili¤i
kavram›n› öne ç›kararak; çevre kirlili¤inin azalmas›n›,
daha güvenli ve konforlu yaﬂam alanlar›
oluﬂturulmas›n› ve %75’ini yurtd›ﬂ›ndan temin
etti¤imiz enerjiden tasarruf edilmesini sa¤lamak,
• Su yal›t›m› konusunda uygulamalar›n teknik
kurallara uygun olarak yap›lmas› için çal›ﬂmalar
yürüterek, yüzölçümünün %92’si deprem kuﬂa¤›nda
olan ülkemizde insanlar›m›z›n daha konforlu, güvenli
ve sa¤l›kl› mekânlarda yaﬂamas› için kal›c›
çözümler getirmek,
• Ses yal›t›m› konusuna karar mercilerinin ve
toplumun dikkatini çekmek ve gerekli olan ses
yal›t›m› önlemleri hakk›nda bilgi vererek sa¤l›kl› ve
konforlu yaﬂam alanlar›n›n oluﬂturulmas›na
katk›da bulunmak,
• Yang›n yal›t›m› konusunda inﬂaat sektörünü ve halk›
bilinçlendirerek, yang›nlarda oluﬂabilecek can ve
mal kay›plar›n› en aza indirecek yal›t›m önlemlerinin
yayg›nlaﬂmas›n› sa¤lamak, yang›n güvenli binalar›n
oluﬂturulmas›na katk›da bulunmak.
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DO⁄RU ÇÖZÜM: DO⁄RU YALITIM
De¤erli Okurlar,
Yap›lar›n uzun y›llar boyunca de¤erini korumas›, ancak yap› iyi tasarlanm›ﬂsa,
iç ve d›ﬂ etkenlerden do¤ru biçimde korunmuﬂsa gerçekleﬂebilir.
Yap›lar›n iç ve d›ﬂ etkenlerden do¤ru biçimde korunmas›, yal›t›m ile
sa¤lanabilir.
Yal›t›m sistemlerinin esas amac›; yap› bileﬂenleri ve binalar›n taﬂ›y›c›
sistemini yang›n, gürültü, su, iklim koﬂullar› (yaz-k›ﬂ, gece-gündüz), kar,
ya¤mur gibi ya¤›ﬂlar ve benzeri iç ve d›ﬂ etkenlerden koruyarak, kullan›m
amac›na uygun sa¤l›k ve konfor ﬂartlar›n›n yap› içerisinde hüküm sürmesini
sa¤lamakt›r.
Bina içerisinde konforlu yaﬂam koﬂullar›n›n oluﬂturulmas›, insan sa¤l›¤› için
ne kadar önemli ise, yap›n›n d›ﬂ etkenlere karﬂ› korunmas› da, içerisinde
yaﬂad›¤›m›z, sa¤lam ve uzun ömürlü olmas›n› bekledi¤imiz yap›lar için ayn›
öneme sahiptir.
‹ZODER olarak böylesine önemli bir konuya dikkat çekmek ve yal›t›m
konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek üzere derledi¤imiz bilgileri sizlerle
paylaﬂ›yoruz.
Unutmayal›m ki, “yal›t›m en kârl› yat›r›md›r!”

‹ZODER
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SES YALITIMI NED‹R?
Gürültü; düzensiz yap›l›, farkl› frekans bileﬂenlerine sahip
ve genellikle zamana göre de¤iﬂken olan istenmeyen ses toplulu¤udur.
K›saca “rahats›z edici ses” olarak tan›mlad›¤›m›z gürültü, günümüzde,
özellikle kentleﬂmenin plans›z yürüdü¤ü bölgelerde, insan sa¤l›¤›na ve
konforuna zarar veren en önemli etkenler aras›ndad›r. Çevredeki bir
fabrikan›n ç›kard›¤› rahats›z edici sesler, havaalan› çevresindeki yerleﬂim
bölgesinde duyulan ﬂiddetli gürültü, sat›c› sesleri, trafik sesleri, komﬂudan
gelen konuﬂmalar insanlar taraf›ndan farkl› dozlarda gürültü olarak
alg›lan›r ve rahats›zl›k verir.
Ses yal›t›m›, temel olarak gürültünün insan üzerinde oluﬂturaca¤›
zararl› etkileri en aza indirmek için al›nacak önlemleri kapsar.
Gürültü pek çok sa¤l›k sorununa yol açmaktad›r. ‹nsan gürültüyü
zamanla kan›ksam›ﬂ olsa bile zararlar› artarak devam edecektir. Gürültü;
insanlar üzerinde görülen sinirlilik, uyku bozuklu¤u, dolaﬂ›m sistemi
bozukluklar›, çeﬂitli vücut salg›lar›nda anormallik gibi rahats›zl›klar›,
hamile bayanlarda erken do¤um ve düﬂük gibi problemleri
tetikleyebilmektedir. Üstelik gürültü sonucu oluﬂan iﬂitme kay›plar›n›n
ilaçla veya cerrahi bir müdahale ile tedavisi bulunmamaktad›r. Özellikle
uzun süreler yüksek gürültüye maruz kalanlarda kal›c›
iﬂitme kay›plar› (sa¤›rl›k) oluﬂmaktad›r.
‹stenmeyen ve rahats›zl›k hissi veren
gürültüye karﬂ› yap›lan ses yal›t›m›:
• Yaﬂanan ortam› istenmeyen seslerden
yal›tarak gürültünün zararl›
etkilerinden korunmak
• Gürültülü alanlardan çevreye
yay›lan sesi azaltmak
• Sinema, kay›t stüdyosu gibi
mekanlarda uygun kullan›m
koﬂullar› oluﬂturmak amac› ile yap›lan
uygulamalard›r.
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SES YALITIMININ FAYDALARI
Do¤ru olarak yap›lacak ses yal›t›m›;
> Stresin de baﬂl›ca kayna¤› olan gürültünün zararl›
etkilerinden korunarak sa¤l›kl› ve konforlu yaﬂam alanlar›
oluﬂturulmas›n› sa¤lar.
> ‹ﬂyerlerinde gürültü, çal›ﬂanlar›n verimini düﬂürmekte ve
hatta fabrika, imalathane gibi endüstriyel tesislerde dikkat
da¤›lmas› sonucunda iﬂ kazalar› meydana gelmektedir.
Dolay›s›yla ses yal›t›m›, çal›ﬂanlar›n iﬂ veriminin artmas›
ve iﬂ kazalar›n›n azalt›lmas›n› sa¤lar.
> Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan yap›lan araﬂt›rmalar
sonucunda gürültünün çocuklarda uzun dönemli hat›rlama
ve kavrama yeteneklerinin azalmas›na neden oldu¤unu
ortaya koymaktad›r. Ses yal›t›m›, gürültünün e¤itim
kalitesini azalt›c› etkisini ortadan kald›r›r.

SES YALITIMININ UYGULANDI⁄I YERLER
Ses yal›t›m›;
> Konutlar, okul, hastane, yurt, otel, iﬂ yeri gibi, gürültünün
zararl› etkilerinden korunmas› gereken alanlar›n duvar,
döﬂeme, çat›, kap›, pencere ve tesisat elemanlar›na,
> Çevreye yayd›klar› gürültünün önlenmesi gereken jeneratör,
hidrofor, kalorifer dairesi gibi alanlar›n ve yüksek ses
düzeyine sahip e¤lence yerleri vb. mekânlar›n duvar,
döﬂeme, tavan, pencere, kap› ve tesisat elemanlar›na,
> Sinema, tiyatro, konser ve konferans salonu, TV ve ses
kay›t stüdyosu gibi kullan›m koﬂulu sese ba¤l› alanlar›n duvar,
döﬂeme, tavan, kap›, pencere ve tesisat elemanlar›na yap›lmal›d›r.
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KONUT SATIN ALIRKEN veya K‹RALARKEN
SES YALITIMIYLA ‹LG‹L‹ SORMANIZ
GEREKEN SORULAR
Y›llar boyu yapt›¤›n›z birikimler ile konut sat›n al›rken veya kiralarken,
cevap bulman›z gereken sorular› ﬂöyle s›ralayabiliriz:
1- Konutun duvarlar›na ses yal›t›m› yap›lm›ﬂ m›?
Kiralamay› veya sat›n almay› düﬂündü¤ünüz mekân›n içerisinde
kap›lar kapal› durumda iken yan dairelerden gürültü gelmesi,
binan›n duvarlar›nda ses yal›t›m› yap›lmad›¤›n› gösterir.
2- Konutun tavan ve döﬂemesine ses yal›t›m› yap›lm›ﬂ m›?
Kiralamay› veya sat›n almay› düﬂündü¤ünüz mekân›n üst kat›ndan
eﬂya sürükleme, ayak sesi gibi darbe kaynakl› sesler ile konuﬂma,
TV veya müzik gibi hava kaynakl› sesler duyuluyorsa, tavan›n›zda
ses yal›t›m› olmad›¤› anlaﬂ›l›r.
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Benzer ﬂekilde, alt komﬂunuzun hava
ve darbe kaynakl› seslerinin duyulmas›
döﬂemenizde ses yal›t›m›
uygulamalar›na yer verilmedi¤ini
gösterir. Bu durum ileride ciddi bir
tadilat yapt›rman›z› gerektirebilir.
3- Cam ve do¤ramalarda ses yal›t›m›
var m›? Pencereler kapal› durumda iken,
binan›z›n çevresindeki trafik ve benzeri
gürültüler içeride duyuluyorsa, meydana
gelen rahats›zl›k derecesine ba¤l› olarak
pencerelerinizin s›zd›rmazl›¤›n›n gözden
geçirilmesi, camlar tek cam ise; yal›t›m
cam› üniteleri ile de¤iﬂtirilmesi, camlar
yal›t›m cam› (çift cam) ise; ses yal›t›m›
yüksek özel yal›t›m cam› üniteleri ile
de¤iﬂtirilmesi gerekebilir.
4- Tesisatlarda ses yal›t›m› yap›lm›ﬂ m›?
‹çerisinde bulundu¤unuz mekân›n ›s›tma
veya so¤utma sistemi ile s›hhi
tesisatlar›ndan bina içerisine rahats›z
edici seslerin taﬂ›nmas›, tesisat
elemanlar›n›zda ve bu elemanlar›n duvar
veya döﬂemeyi delip geçti¤i yerlerde
yal›t›m önlemi al›nmad›¤›n› gösterir.
5- Binan›n yak›n çevresindeki arazi
kullan›m› konusunda bilgi edindiniz
mi? Havaliman›, çocuk oyun alan› ve
otoyol gibi arazi kullan›mlar› önemli
gürültü kaynaklar›d›r.

6

www.izoder.org.tr

0800 211 33 67

SES YALITIMI NASIL YAPILIR?
Genel olarak ses yal›t›m› uygulamalar›n›n inﬂaat aﬂamas›nda
yap›lmas› tercih edilir. ‹stenen ses yal›t›m› performans›na
ço¤unlukla tek bir ürün ile ulaﬂ›lamaz. Düﬂük frekansl› sesler
uzun dalga boylar›na sahiptir ve “bas ses” olarak adland›r›l›r.
Yüksek frekansl› olan “tiz ses”lerin ise dalga boylar› oldukça
k›sad›r. Dolay›s›yla bas ve tiz seslere yönelik olarak; kütlesiyle
ses geçiﬂine karﬂ› koyan malzemeler ile ses yutucu özelli¤e
sahip malzemeler birlikte kullan›lmal›d›r.
Komﬂu iki mekân aras›ndaki duvar, döﬂeme ve tavan gibi
yap› elemanlar›nda ses geçiﬂini azaltmak için ortak yap›
eleman›n›n birbiri ile temas etmeyecek ﬂekilde iki katmandan
oluﬂturularak bölünmesi ve araya yay görevi görecek ses
yutucu malzemeler yerleﬂtirilmesi gerekmektedir.
Böylelikle, birinci katmandan k›smen geçebilen ses dalgalar›
ses yutucu malzemenin içerisinden geçerken büyük ölçüde
yutulur ve ikinci katman›n da kütlesinden kaynaklanan dirence
maruz kalarak ses geçiﬂi azalt›l›r.

Camlarda ses yal›t›m› ise;
> Tek cam kullan›lan yerlerde:
Cam kal›nl›¤›n›n art›r›lmas›, lamine cam kullan›lmas›,
yüksek gürültü düzeyine sahip yerlerde etkin gürültü
kontrolü sa¤lamak için akustik lamine cam kullan›lmas›
> Yal›t›m cam› kullan›lan yerlerde:
Yal›t›m cam›n› oluﬂturan camlar›n farkl› kal›nl›klarda
seçilmesi, yal›t›m cam› bünyesinde lamine cam kullan›lmas›,
yüksek gürültü düzeyine sahip yerlerde etkin gürültü
kontrolü sa¤lamak için yal›t›m cam› bünyesinde akustik
lamine cam kullan›lmas›, gibi yollar ile sa¤lanabilir.
2 ayr› do¤rama ile minimum 100 mm aral›kl› monte edilmiﬂ
2 ayr› camlama sisteminin ayn› pencerede kullan›lmas› da
çözüm olarak tercih edilebilir.
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B‹NALARDA
SES YALITIMI
UYGULAMALARI
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SES YALITIMI ‹LE ‹LG‹L‹
YASAL DÜZENLEMELER
Gürültülü alanlarda ses yal›t›m› zorunludur.
Çevresel Gürültünün De¤erlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeli¤i uyar›nca; imar alanlar› gürültü seviyesine göre
4 ana gruba ayr›lmaktad›r;
1. Gündüz ölçülen gürültü düzeyinin 55 dB(A)'n›n alt›nda
oldu¤u A kategorisi imar alanlar›nda; planlama kararlar› ve tesis
kurma izni verilirken çevresel gürültü faktörü öncelikli de¤ildir.
2. Gündüz ölçülen gürültü düzeyinin 55-64 dB(A) aras›nda
oldu¤u B kategorisi imar alanlar›nda; çok ve orta derecede
kullan›mlar için planlama kararlar› ve tesis kurma izni verirken
çevresel gürültü faktörü de¤erlendirilir ve arka plan
gürültüsünü koruyacak ﬂekilde yal›t›m önlemleri al›n›r.
3. Gündüz ölçülen gürültü düzeyinin 64-74 dB(A) aras›nda
oldu¤u C kategorisi imar alanlar›nda; çok duyarl› kullan›mlar
için planlama kararlar› ve tesis kurma izni verilmez. Ancak,
kamu yarar›na izin verilmesinin zorunlu oldu¤u hallerde arka
plan gürültüsünü art›rmayacak ﬂekilde gerekli yal›t›m
önlemlerinin al›nmas› koﬂuluyla planlama kararlar› ve tesis
kurma izni verilir.
4. Gündüz ölçülen gürültü düzeyinin 74 dB(A)'n›n üzerinde
oldu¤u en gürültülü D kategorisi imar alanlar›nda ise, çok
ve orta derecede kullan›mlar için planlama kararlar› ve tesis
kurma izni kesinlikle verilmez.
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SES YALITIMININ ÜLKEM‹ZE FAYDALARI
Gürültü, ça¤›m›zda çevre kirlili¤inin bir boyutu olarak önemli bir
sorun oluﬂturmakta ve nedeni ilk anda tespit edilemeyen birçok
sa¤l›k sorununa yol açmaktad›r. Ses yal›t›m› ile ilgili çal›ﬂmalar
ve gürültü denetimi, sa¤l›kl› ve huzurlu bireyler, temiz bir çevre,
dikkat ve iﬂ veriminin art›r›larak iﬂ kazalar›n›n önlenebilmesi
konular›nda gerek ülkemiz, gerekse insanlar›m›z için büyük önem
taﬂ›maktad›r.

neden
ses yal›t›m›
yapt›rmal›y›z?

SES YALITIMI YAPTIRMAK ‹Ç‹N
NEREYE BAﬁVURULUR?
Ses yal›t›m› konusunda bilgi almak ve dan›ﬂmak için:
> 0800 211 33 67 numaral› ‹ZODER ücretsiz dan›ﬂma hatt›ndan,
> www.izoder.org.tr web sitesinden,
> info@izoder.org.tr e-posta adresinden
‹ZODER’e (Is› Su Ses ve Yang›n Yal›t›mc›lar› Derne¤i) ulaﬂabilirsiniz.
‹ZODER’i arad›¤›n›zda, uzmanlar›m›z taraf›ndan size sorununuzla
ilgili çözüm önerileri sunulur ve talep durumunda ‹ZODER
üyelerine yönlendirme yap›l›r.

SIKÇA SORULAN SORULAR
> Ses ﬂiddeti nedir, nas›l ifade edilir?
Ses ﬂiddeti, birim zamanda birim alana gelen ses enerjisi miktar›d›r.
Büyüklük olarak ise dB (desibel) ile ifade edilir. Ses seviyesi ile
ilgili ﬂu örnekleri verebiliriz:
Ses Kayna¤› ve Konumu
Kalk›ﬂ halindeki uçak (25 m mesafede)
Yol kaz›s› (7 m mesafede)
Çalar saat zili (1 m mesafede)
50 km/h h›zla giden otomobilin içi
Normal konuﬂma (1 m mesafede)
Yatak odalar›

Ses Bas›nç
Seviyesi dB(A)*
140
90
80
70
50
35

* dB(A) ‹nsan kula¤›n›n duyarl› oldu¤u frekans aral›¤› için
“ses bas›nç seviyesi”ni ifade eder.
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> ‹ç mekânlarda izin verilen gürültü düzeyleri nelerdir?
Çevresel Gürültünün De¤erlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeli¤i'ne göre, iç mekân gürültü düzeyi s›n›r de¤erlerinin
alt›nda kalmas›n› sa¤layacak ilave tedbirlerin al›nmas›
gerekmektedir. ‹ç mekanlar için gürültü düzeyi s›n›r de¤erlerinin
bir bölümü aﬂa¤›da verilmiﬂtir.

Konut
alanlar›

E¤itim
tesisi alanlar›

Kültürel
tesis alanlar›

Kullan›m Alan›

‹ç Mekan
Gürültü Düzeyi
S›n›r De¤erleri (dBA)

Zaman Dilimi

Tiyatro Salonlar›

30

Sinema Salonlar›

30

Sürekli

Konser Salonlar›

25

Sürekli

Konferans Salonlar›

30

Sürekli

35

Ders s›ras›nda

Spor salonu, yemekhane

55

Faaliyet süresince

Okul öncesi yatak odalar›

30

Uyku s›ras›nda

Yatak odalar› (ﬂehir içinde)
Yatak odalar› (ﬂehir d›ﬂ›nda)

40
35

Gece süresince
Gece süresince

Oturma odalar› (ﬂehir içinde)
Oturma odalar› (ﬂehir d›ﬂ›nda)
Oturma odalar› (ﬂehir kenar›nda)

55
40
45

Gündüz-akﬂam süresince
Gündüz-akﬂam süresince
Gündüz-akﬂam süresince

Servis bölümleri (mutfak)
(ﬂehir içi, d›ﬂ› ve ﬂehir kenar›)

60

Faaliyet süresince

Okullarda derslikler,
okul öncesi binalar›n içi,
laboratuarlar, özel
e¤itim tesisleri,
özürlüler tesisleri, vb.

Sürekli

> Araç trafi¤i ve yayalar aç›s›ndan yo¤un bir cadde üzerinde
oturuyorum. Ses yal›t›m› ile gürültüyü engellemem mümkün mü?
Al›nabilecek tedbirlerle komﬂu ve çevre gürültülerinden büyük
ölçüde ar›nd›r›lm›ﬂ (azalt›lm›ﬂ) bir eve sahip olabilirsiniz. Özellikle
camlar›n›z› akustik lamine içeren özel yal›t›m cam› üniteleri ile
de¤iﬂtirmenizi öneririz.
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neden
ses yal›t›m›
yapt›rmal›y›z?

> Yan komﬂu dairenin gürültüsünü evimizde hissediyoruz. Bunu
önlemek için ne yapmal›y›z?
‹ki daire aras›nda ses yal›t›m› uygulamas› yapt›rarak komﬂunuzun
gürültüsünü engelleyebilirsiniz. Bu amaçla; duvar elemanlar›n›n
üzerine yay vazifesi gören, duvardan geri yans›yan seslerin
yutulmas›n› sa¤layan ses yal›t›m malzemeleri profiller aras›na
yerleﬂtirilir veya do¤rudan duvar üzerine yap›ﬂt›r›l›r ve önlerine
kütle oluﬂturan ikinci bir iç yüzey kaplama malzemesi uygulan›r.
Böylelikle duvar eleman›n›n “kütle-yay-kütle” prensibi ile ses iletim
performans› iyileﬂtirilebilir.
> Üst komﬂumdan gelen gürültüye karﬂ› ses yal›t›m uygulamas›n›
üst komﬂum mu ben mi yapt›rmal›y›m?
Ses yal›t›m›nda temel kural, gürültü sorunlar›n›n gürültünün
yap›ld›¤› yerde çözülmesidir. Çünkü gürültünün yay›ld›kça kontrol
edilmesi zorlaﬂ›r. Üst komﬂunuzdan kaynaklanabilecek ayak
seslerine karﬂ› önlem almak için en etkin çözüm komﬂunuzun
döﬂemede önlem almas›d›r. Komﬂunuzun uygulama yapmay› kabul
etmemesi durumunda gürültü, duvar ve tavan›n›z vas›tas›yla
yay›lm›ﬂ olacakt›r. Bu sebeple, komﬂunuzdan kaynaklanan gürültü
sorununuzun çözülebilmesi için, tavanda ve ortak kullan›lan
duvarlarda ses yal›t›m› yapt›rman›z gerekecektir.
> Üst komﬂumun konuﬂma ve ayak seslerini evimizde
hissediyoruz. Bunu önlemek için ne yapmal›y›z?
Konuﬂma, müzik vb. hava do¤uﬂumlu seslere ilave olarak ayak
sesi, eﬂya çekme sesi gibi darbe seslerinin de bitiﬂik veya komﬂu
mekânlara geçiﬂinin önlenmesi için, tercihen üst komﬂunuzun
döﬂemesine ses yal›t›m› uygulamas› yapt›rmas› gerekir. Bu amaçla;
yap›larda döﬂemelerin üzerine ses yal›t›m malzemeleri serilir ve
süpürgelik hizas›na kadar duvarlara döndürülür.
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Böylelikle insanlar›n üzerinde hareket edecekleri veya ses
dalgalar›n›n temas edece¤i döﬂemenin duvarlar ile temas›
kesilerek, ses yal›t›m malzemelerinden oluﬂan bir nevi havuzun
içerisine al›nmas› sa¤lanarak do¤rudan veya dolayl› yollardan
ses iletimi ortadan kalkar. Üzerinde yürünen döﬂeme kaplamas›n›n
duvar elemanlar› ile herhangi bir ba¤lant›s› olmad›¤›ndan, bu
sistemlere “yüzer döﬂeme” ad› verilir.
Bu uygulamalarda kullan›lacak olan malzemeler ses yal›t›m›
gereksinimlerine göre belirlenir. Müzik, konuﬂma vb. hava
do¤uﬂumlu sesler ile birlikte ayak sesi, eﬂya sürükleme sesi gibi
darbe kaynakl› seslerin mahaller aras›nda geçiﬂinin azalt›lmas›nda
muhtelif kal›nl›klarda aç›k gözenekli ses yal›t›m malzemeleri
kullan›l›rken, sadece darbe seslerine karﬂ› ise mm kal›nl›klar›nda,
dinamik sertli¤i düﬂük olan malzemeler kullan›l›r.

neden
ses yal›t›m›
yapt›rmal›y›z?

> Polistiren köpükten imal edilen ürünler ile ses yal›t›m›
yap›labilir mi?
Kapal› gözenekli polistiren malzemeler ›s› yal›t›m malzemeleridir.
Bu malzemeler ses yal›t›m›na katk› sa¤lama özelli¤ine sahip
de¤ildir. Ses yal›t›m› için aç›k gözenekli malzemeler kullan›l›r.
Darbe sesinde titreﬂimi kesmek için ﬂap ve parke alt›nda polietilen
köpük, kauçuk levha, taﬂyünü ve yüksek yo¤unluklu özel sünger
gibi malzemeler kullan›labilir.
> Üçlü yal›t›m camlar› daha iyi ses yal›t›m› sa¤lar m›?
Üçlü yal›t›m camlar›n›n gürültü kontrolü performans›, standart
yal›t›m camlar›ndan daha iyi de¤ildir.
• Camlar aras›nda rezonans (titreﬂim) oluﬂmas› halinde
daha da kötü olabilir.
• Ses yal›t›m›n pratik yolu cam kal›nl›¤›n›n artt›r›lmas›d›r.
Yal›t›m camlar›n› oluﬂturan camlar›n farkl› kal›nl›klarda seçilmesi,
camlardan birinin lamine cam olmas› ses yal›t›m›na katk› sa¤lar.
Daha iyi ses yal›t›m› için akustik lamine cam tek cam olarak
veya yal›t›m cam› bünyesinde kullan›labilir.
> Ses yal›t›m›n› kendi baﬂ›ma ya da tan›d›k ustalar vas›tas›yla
uygulayabilir miyim?
Binan›z mutlaka uzmanlar taraf›ndan incelenmeli ve sorununuzun
çözümüne yönelik ses yal›t›m› uygulamalar›, konusunda bilgi
birikimi olan yal›t›m firmalar›nca yap›lmal›d›r. Bu firmalara ‹ZODER
arac›l›¤› ile ulaﬂabilirsiniz.

16

Ücretsiz Dan›ﬂma Hatt›

0800 211 33 67
www.dogruyalitim.org
www.izoder.org.tr

Finans Sektörü Sponsoru

