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AÇIKLAMALAR 
KOD 582YIM284 
ALAN İnşaat Teknolojisi/Teknolojileri  
DAL/MESLEK Yapı Yalıtımı / Yapı Yalıtımı (4.Seviye) 
MODÜLÜN ADI Ses Yalıtımı  

MODÜLÜN TANIMI 

Ses yalıtım malzemelerinin tanıtılarak uygun ortamın 
hazırlanmasına, malzeme seçilmesine, ölçülendirilmesine ve 
uygulanmasına yönelik bilgi ve becerilerin verildiği öğrenme 
materyalidir. 

SÜRE 40/32 
ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur.  
YETERLİK Ses yalıtımı yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Gerekli ortam sağlandığında; ses yalıtımını kuralına uygun 
olarak yapabileceksiniz. 
Amaçlar 

1. Döşemelerde ses yalıtımını kuralına uygun 
yapabileceksiniz. 

2. Duvarlarda ses yalıtımını kuralına uygun 
yapabileceksiniz. 

3. Gürültü odaklı ses yalıtımını kuralına uygun 
yapabileceksiniz. 

4. Akustik ses yalıtımını kuralına uygun yapabileceksiniz. 
5. Titreşim ses yalıtımını kuralına uygun yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Ortam: Atölye, sınıf ve ses yalıtımı yapılacak uygulama 
yüzeyleri 
Donanım: Ses yalıtım malzemeleri, yalıtım yapıştırıcıları, 
maket bıçağı, makas, yalıtım fırçası 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı kullanarak modül 
uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 
değerlendirecektir.  
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 
Günlük yaşamımızda bizleri rahatsız eden birçok çevresel etkenler vardır. Bu 

etkenlerden bir tanesi de gürültü kirliliğidir. Gürültünün insan psikolojisini olumsuz olarak 
etkilediği bilim adamlarınca kanıtlanmış bir gerçektir. Fakat bu olumsuz gerçekle yaşamak 
gerekmediğini hepimiz bilmeliyiz. Barındığımız evimizi, çalıştığımız iş yerimizi veya 
eğlendiğimiz bir sinema ya da tiyatroyu dışarıdan gelecek ses ve gürültüye karşı koruma 
altına alabiliriz. 

 
Rahat ve huzurlu bir yaşam için ses ve gürültünün yol açtığı olumsuzlukların önüne 

geçmek gerekmektedir. Bu yolda yapılan tüm çalışmalara ses yalıtımı denmektedir. Bu 
modül de sizlere ses yalıtımının nerelerde ve nasıl yapılacağı hakkında bilgi verilmektedir.

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ -1 
 
 
 
 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında, 
döşemelerde ses yalıtımını kurallarına uygun yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 


 Binalarda, yalıtım yapmanın avantajlarının neler olduğunu araştırıp sınıf 

içerisinde arkadaş ve öğretmeninizle değerlendiriniz.  

 Yalıtım malzemeleri hakkında katalog ve broşür getirerek sınıf  içerisinde 

arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 İnternetten ses yalıtı ile ilgili bilgi toplayınız. 

 

1. DÖŞEMELERDE SES YALITIMI  
 

1.1. Zeminde Ses Yalıtımı 
 
Gürültü pek çok sağlık sorununa yol açmaktadır. İnsan gürültüyü zamanla 

kabullenmiş olsa bile zararları artarak devam edecektir. Üstelik gürültü sonucu oluşan işitme 
kayıplarının ilaçla veya cerrahi bir müdahale ile tedavisi bulunmamaktadır. Özellikle uzun 
süreler yüksek gürültüye maruz kalanlarda kalıcı işitme kayıpları (sağırlık) oluşmaktadır. 
Ayrıca fabrika gibi endüstriyel tesislerde çalışanların verimi düşmekte, dikkatlerinin 
dağılması sonucunda iş kazaları meydana gelmektedir. 

 
1.1.1. Tanımı ve Önemi 

 
Gelişen teknolojiye paralel olarak, yapı elemanlarının hafiflemesiyle gürültü sorunları 

ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple sonradan meydana gelecek ve hem masraflı hem de 
telafisi zor durumlarda kalmayı önleyebilmek için yapı elemanlarının ses ışınları karşısındaki 
davranışlarını iyi bilmek gerekir. Yapı elemanları vasıtasıyla iletilen bu seslerin miktarlarını 
azaltmak için alınan önlemlere “Ses Yalıtımı” denir. 

 
Gürültüden korunmanın en temel yolu ses yalıtımı uygulamalarıdır. Ses yalıtımı, 

istenmeyen seslerin yalıtılarak insana zarar vermeyecek ve yaşam kalitesini düşürmeyecek 
seviyeye düşürülmesidir.   

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Yaşadığımız mekanlarda gürültüye yol açan sesler iki sınıfa ayrılır. Bunlar ortam 
sesleri ve darbe sesleridir.  

 
Ortam sesleri, hava titreşimleriyle oluşan ve hava yoluyla yayılan seslerdir. Konuşma 

sesi, TV sesi, daktilo sesi gibi sesler ortam seslerine örnek olarak verilebilir.  
 
Darbe sesleri ise iki sert cismin birbirine çarpması sonucu ortaya çıkan ve katı cisimler 

üzerinde titreşim yoluyla yayılan seslerdir. Çok katlı yapılarda en önemli gürültü sorunları 
darbe seslerinden kaynaklanır. Sert zemin döşemesi üzerinde yürünmesi, sandalye vs. 
eşyaların çekilmesi, sert cisimlerin yere düşmesi gibi durumlarda yüksek düzeyde darbe sesi 
oluşur ve gürültü sadece alt kata değil yapının iskeleti üzerinden tüm dairelere yayılır.  

 
Zeminde oluşan darbe sesinin bir diğer tipi de “topuk sesi” diye adlandırılan ve sert 

döşeme üzerinde yürünmesi ile oluşup ortam sesi olarak aynı mekanda yayılan seslerdir.   
 
Bir zemin kaplamsı ne kadar sertse yarattığı gürültü de o denli büyük olacaktır. 

Laminat, lamine, ahşap, seramik gibi çağdaş yer döşemelerinin tamamı günlük olağan 
kullanımda bile yüksek düzeyde gürültüye yol açarlar. 

 
Yapılardaki gürültüyü önlemek için ses yutucular, ses bariyerleri, sönümleyiciler ve 

titreşim önleyiciler kullanılır.  
 
Katlar arası ses yalıtımı, ortam seslerinin ve darbe seslerinin iki kat arasında geçişini 

önlemeyi ve yaşanılan mekândaki topuk sesini kesmeyi hedefler.  Bunun için şap altında ya 
da döşeme altında bir ses yalıtım malzemesi kullanmak gerekir. Bu tip malzemelerin aynı 
anda hem darbe hem de ortam sesi yalıtımı yapması arzu edilir.  Sadece ortam seslerini 
yalıtmak isteniyorsa taş yünü gibi lifli, açık hücreli ürünler, hem darbe seslerini hem de 
ortam seslerini yalıtmak isteniyorsa yoğunlaştırılmış kauçuk ya da mantar bazlı ürünler 
kullanılır.  

 
Katlar arası ses yalıtımında malzemenin yoğunluğu, hücresel yapısı ve fiziksel 

dayanımı son derece önemli faktörlerdir. 
 
1.1.2. Uygulandığı Yerler 

 

 Konutlar, okul, hastane, yurt, otel, iş yeri gibi, gürültünün zararlı etkilerinden 
korunması gereken alanların duvar, döşeme, çatı, kapı, pencere ve tesisat 
elemanlarına,  

Ses yalıtımı; 
 

 Çevreye yaydıkları gürültünün önlenmesi gereken jeneratör, hidrofor, kalorifer 
dairesi gibi alanların ve yüksek ses düzeyine sahip eğlence yerleri vb. 
mekânların duvar, döşeme, tavan, pencere, kapı ve tesisat elemanlarına,  
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 Sinema, tiyatro, konser ve konferans salonu, TV ve ses kayıt stüdyosu gibi 
kullanım koşulu sese bağlı alanların duvar, döşeme, tavan, kapı, pencere ve 
tesisat elemanlarına yapılmalıdır.  

 
1.2. Zeminde Ses Yalıtım Malzemeleri 

 
1.2.1. Tanımı 

 
Konutlar, okul, hastane, yurt, otel, iş yeri gibi, gürültünün zararlı etkilerinden 

korunması gereken alanlarda ve ayrıca çevreye yaydıkları gürültünün önlenmesi gereken 
jeneratör, hidrofor, kalorifer dairesi gibi alanların ve yüksek ses düzeyine sahip eğlence 
yerleri vb. mekânların duvar, döşeme, tavan, pencere, kapı ve tesisat elemanlarının ses 
düzeyini düşürmek için uygulanan yalıtım malzemelerine ses yalıtım malzemesi denir. 

 
1.2.2. Çeşitleri 

 
Ses yalıtım malzemeleri, ses ve gürültü şiddetinin yoğunluğuna, uygulanacak mahallin 

durumuna ve yalıtım malzemesinin cinsine göre beş gruba ayrılmaktadır.  
 
Bunlar; Mineral Yünler (Cam yünü, taş yünü), Polietilen, Kauçuk Köpüğü, Ahşap 

Yünü ve Poliüretan  malzemelerdir. 
 

 Mineral Yünler (Cam Yünü, Taş Yünü) 
 

Ergitilmiş camdan elde edilen ısı ve ses izolasyonunda kullanılan, bükülebilir, ateşe 
dayanıklı cam lifleridir. 
 

 
Resim 1.1: Mineral Yünler (Cam Yünü, Taş Yünü) 
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 Polietilen 
 
Boru yapımında kullanılan ve ayrıca gıda maddelerinin saklanması için üretilen 

maddelerin yapımında kullanılan, petrol türevidir. İnşaat sektöründe ısı ve ses yalıtımı için 
kullanılmaktadır. 

 

 
Resim 1.2: Polietilen yalıtım malzemesi 

 Kauçuk Köpüğü 
 
Kauçuktan elde edilen yalıtım malzemesidir. Hem ısı hemde ses yalıtımında 

kullanılmaktadır. 

 
Resim 1.3: Kauçuk köpüğü 
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 Ahşap Yünü 
 
Ahşap yünü levhalar, izolasyon ( yalıtım ) amaçlı olarak ahşap ürünlerden üretilmiş 

bir malzeme olup, pek çok sentetik ürüne göre de belli başlı üstünlüklere sahiptir. Bazı 
yerlerde ayrıca odun lifli levha olarak da adı geçmektedir. Her şeyden önce sentetik 
ürünlerin bir kısmı yangına karşı ahşap ürünler kadar dayanıklı değildirler. Bununla birlikte 
ahşap ürünler, neme karşı dayanıksızdır. 

 
Resim 1.4: Ahşap yünü 

 Poliüretan 
 
Birçok sektörde yardımcı malzeme olarak kullanılan bir karbon bileşiğidir. Kullanım 

amacına göre sert ve yumuşak olarak üretilmektedir. Sert olarak üretilen poliüretanlar yapıda 
yalıtım malzemesi olarak kullanılmaktadır. 

 
Resim 1.5: Poliüretan 

http://piy10.net/ahsap-yunu-levhalar/�
http://piy10.net/tag/izolasyon/�
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1.2.3. Özellikleri 
 
Yapılarda kullanılacak ses yalıtım malzemelerinin özellikleri ise şöyle olmalıdır, 
 
 Yoğunluk 
 
Bir ürünün yoğunluğu arttıkça hem ortam hem de darbe sesi yalıtım gücü de artar. 

Düşük yoğunluklu malzemeler (110 – 130 kg/m3’den küçük) yeterli ses yalıtımı yapamazlar. 
Ancak çok yüksek yoğunluklu malzemeler yapının statik yükünü artırarak başka sorunların 
ortaya çıkmasına yol açabilirler.  

 
 Sertlik  
 
Sert malzemeler yüksek yoğunluğa sahip olsalar dahi darbe seslerini yalıtamazlar 

(Örn. beton). Esnek malzemelerin darbe emme yeteneği daha yüksektir.  
 

 Hücresel Yapı  
 
Malzemenin açık hücrelere sahip olması (lifli ya da serbest granüllü yapı) ortam sesi 

yalıtımı performansını artırırken, kapalı hücrelere sahip olması (mantar gibi bal beteği 
yapısı) titreşimleri sönümlemesini sağlayarak darbe sesleri yalıtımında etkinliğini yükseltir. 
Silentcork hem açık hem kapalı hücrelere sahip tek ses yalıtım ürünüdür.  
 

 Fiziksel Dayanım 
 
Özellikle zeminde kullanılan ürünler sürekli olarak yüke ve darbeye maruz kalırlar. 

Zaman içinde meydana gelen çökme malzemenin orijinal yapısının bozulmasına ve ses 
yalıtım özelliğinin yitmesine yol açar. 

 
 Nem ve Küfe Dayanım 
 
Lifli ya da sentetik malzemelerin neredeyse tamamı neme ve küfe karşı dayanıksızdır. 

Nem, küf ve bazen de bakteri oluşumları zamanla malzemenin yapısını bozar; yalıtım 
gücünün yitmesine yol açmakla kalmaz insan sağlığı için de tehlike oluşturur.  

 
 Yangın Güvenliği 
 
Özellikle döşeme altında kullanılan ürünler yangına karşı dayanıklı olmalıdır. 

Yangınlarda yaralanma ve ölümlerin pek çoğu zehirlenmeden kaynaklanmaktadır. Yalıtımda 
çabuk alevlenen ve yandığında zehirli gaz çıkaran sentetik ürünler tercih edilmemelidir.  

 
 Böceklenme 
 
Tıpkı bakteriler gibi böcekler de ilaçlama ile ulaşılamayan yumuşak yapı elemanlarına 

kolayca yerleşirler. Bu durum hem yalıtımın başarısız olmasına hem de sağlıksız bir mekanın 
ortaya çıkmasına yol açar.  
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Şekil 1.1: Döşemede ses yalıtımı 

 
Şekil 1.2: Döşemede ses yalıtımı detayı 

1.3. Zeminde Ses Yalıtım Malzemesini Hazırlama Kuralları 
 
Zemine ses yalıtımı işlemine başlamadan önce yalıtım malzemesinin hazırlanması için 

gerek yapılacak işin amacına ulaşması gerekse işin kalitesi açısından uyulması gereken bazı 
kurallar vardır. Bu kurallar şöyle sıralanmaktadır. 

 
 Ses yalıtımı yapılacak zeminin metrajı çıkartılarak gerekli malzeme miktarı ve 

cinsi belirlenir. 
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 Belirlenen malzeme zeminin yapısına göre ve girinti-çıkıntılara göre maket 
bıçağı yardımıyla şekillendirilir. 

 Kullanılacak malzeme katlana bilir bir malzeme ise süpürgeliklerde ne kadar 
katlanması gerektiği belirlenir. 

 Kullanılacak yalıtım malzemesi, çalışmayı etkilemeyecek şekilde mekânın belli 
bir yerinde toplanır. 

 
1.4. Zeminde Ses Yalıtım Malzemesini Uygulama Kuralları 

 
Döşemelerde ayak sesi eşya çekme sesi gibi darbe seslerinin de bitişik, alt ve üst 

mekânlara geçişinin önlenmesi gerekir. Bu amaçla uygun malzemelerle yüzer döşeme 
uygulamaları yapılır. Darbe seslerin önlenmesi, ancak çift katmanlı döşeme uygulaması ile 
mümkündür. Bu amaçla döşeme üzerinde ses yalıtım malzemeleri yerleştirilir. Ardından 
üzerinde oluşturulacak sap ve döşeme kaplamasının betonarme döşeme ve duvar 
elemanlarıyla teması kesilecek şekilde ses yalıtım malzemesi süpürgelik hizasına kadar 
duvarlarda devam ettirilir. Böylelikle insanların üzerinde hareket edecekleri döşemenin 
duvarlar ile teması kesilerek, ses yalıtım malzemelerinden oluşan bir nevi havuzun içerisine 
alınması sağlanır. Böylece doğrudan veya dolaylı yollardan ses iletimine neden olacak ses 
köprüleri ortadan kalkar. Bu sisteme “yüzer döseme” adı verilir. 

 Zemine ses yalıtımı yapmak için aşağıdaki işlem sırası takip edilir. 
 

 Yalıtım işlemi için gerekli olan araç ve gereçler hazırlanır. 

 
Resim 1.6: Yalıtım araç-gereçleri 

 Yüzey yağ, toz, harç artığı, demir filizleri gibi atıklardan temizlenir. 
 

 Yapısal ya da yüzeysel bozuk satıhlar varsa uygun tamir harçları ile tamir edilir. 

 
Resim 1.7: Temizliği yapılmış yalıtım yüzeyi 
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 Döşeme kaplamasında meydana gelebilecek darbe ve titreşimin duvarlar 
vasıtasıyla komşu mekâna geçmesine engel olmak için, kaplama üst kotuna göre 
belirlenecek kalınlıkta levhalar kesilerek tüm döşeme etrafına süpürgelik 
hattınca döşenir. 

       
Resim 1.8: Süpürgelik hattınca döşenecek levha 

 Taşyünü, polietilen, kauçuk köpüğü gibi döşeme ses yalıtım levhalarından 
seçilen yalıtım malzemesi döşeme üstüne serbest olarak ve aralarında boşluk 
kalmayacak şekilde döşenir. 

  
Resim 1.9: Malzemenin boşluksuz döşenmesi 

 Ses yalıtım malzemelerinin birleşim yerleri izolasyon bandı ile bantlanır. 

  
Resim 1.10: Tamamlanmış ses yalıtımı 

 Gerekiyorsa şap dökülmeden önce levhaların üzerine su geçirimsiz bir örtü veya 
nem tutucu serilir. 
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 Yalıtım malzemesi döşendikten sonra üzerine şap uygulaması yapılır. 

 
Resim 1.11: Şap uygulaması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
300 x 200 cm ebatlarındaki bir odaya kauçuk köpüğü ile ses yalıtımı yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Yalıtım yapılacak zemine göre yalıtım 

malzemesini hazırlayınız. 
 Yalıtım işinde kullanılacak malzeme, araç 

ve gereci hazırlayınız. 
 Yüzeyi yağ, toz ve harç atıklarından 

temizleyiniz. 
 Bozuk satıh varsa uygun tamir harçları ile 

tamir ediniz. 
 Döşeme kaplamasında meydana 

gelebilecek darbe ve titreşimin duvarlar 
vasıtasıyla komşu mekâna geçmesine 
engel olmak için, kaplama üst kotuna göre 
belirlenecek kalınlıkta levhalar keserek 
tüm döşeme etrafına süpürgelik hattınca 
döşeyiniz. 

 Yalıtım malzemesini, döşeme üstüne 
serbest olarak ve aralarında boşluk 
kalmayacak şekilde döşeyiniz. 

 Yalıtım malzemesinin birleşim yerlerini 
izolasyon bandı ile bantlayınız. 

 Yalıtım işleminden sonra şap 
uygulamasına geçiniz. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 
 Güvenlik önlemlerini alınız. 
 Temiz ve itinalı olunuz. 
 Disiplinli çalışınız. 
 Kesici aletlerle çalışırken dikkatli 

olunuz. 
 Ölçüleri dikkatli alınız. 
 Yalıtım malzemesini keserken en az  fire 

verecek şekilde kesiniz. 
 İş bitiminde kullandığınız malzeme, araç 

ve gereçleri temizleyip kaldırınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Yalıtım yapılacak zemine göre yalıtım malzemesini hazırladınız mı?   
2. Yalıtım işinde kullanılacak malzeme, araç ve gereci hazırladınız mı?   
3. Yüzeyi yağ, toz ve harç atıklarından temizlediniz mi?   
4. Bozuk satıh varsa uygun tamir harçları ile tamir ettiniz mi?   
5. Döşeme kaplamasında meydana gelebilecek darbe ve titreşimin 

duvarlar vasıtasıyla komşu mekâna geçmesine engel olmak için, 
kaplama üst kotuna göre belirlenecek kalınlıkta levhalar keserek tüm 
döşeme etrafına süpürgelik hattınca döşediniz mi? 

  

6. Yalıtım malzemesini, döşeme üstüne serbest olarak ve aralarında 
boşluk kalmayacak şekilde döşediniz mi? 

  

7. Yalıtım malzemesinin birleşim yerlerini izolasyon bandı ile bantladınız 
mı? 

  

 
 
 
DEĞERLENDİRME 

 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 
1. (   ) Yaşadığımız mekanlarda gürültüye yol açan sesler iki sınıfa ayrılır. Bunlar ortam 

sesleri ve darbe seslerdir. 
 

2. (   ) Katlar arası ses yalıtımı, ortam seslerinin ve darbe seslerinin iki kat arasında 
geçişini önlemeyi ve yaşanılan mekândaki topuk sesini kesmeyi hedefler. 

 
3. (   ) Katlar arası ses yalıtımında malzemenin yoğunluğu, hücresel yapısı ve fiziksel 

dayanımı önemli bir faktör değildir. 
 

4. (   ) Zeminde ses yalıtımı insan sağlığı için oldukça gereklidir. 
 

5. (   ) Ergitilmiş camdan elde edilen ısı ve ses izolasyonunda kullanılan, bükülebilir, 
ateşe dayanıklı cam liflerine polietilen denir. 

 
6. (   ) Hücresel yapı, ses yalıtım malzemelerinin bir özelliğidir. 

 
7. (   ) Ahşap yünü levhalar neme karşı çok dayanıklıdır. 

 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 2 
 
 

 
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında, duvarda 

ses yalıtımını kurallarına uygun yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 

 Binalarda, ses yalıtımının önemini araştırarak sınıfta arkadaşlarınız ve 

öğretmeninizle tartışınız. 

 Duvarlarda ses yalıtımı için üretilmiş yalıtım malzemelerinin broşürlerini 

toplayarak sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. 

 İnternetten duvarda ses yalıtımı ile ilgili bilgi toplayınız. 
 

2. DUVARLARDA SES YALITIMI 
 

2.1. Duvarlarda Ses Yalıtımı  
 

İki daire arasında ses yalıtımı uygulaması yaptırarak komşunuzun gürültüsünü 
engelleyebilirsiniz. Bu amaçla; duvar elemanlarının üzerine yay vazifesi gören, duvardan 
geri yansıyan seslerin yutulmasını sağlayan ses yalıtım malzemeleri profiller arasına 
yerleştirilir veya doğrudan duvar üzerine yapıştırılır ve önlerine kütle oluşturan ikinci bir iç 
yüzey kaplama malzemesi uygulanır. Böylelikle duvar elemanının "kütle-yay-kütle" prensibi 
ile ses iletim performansı iyileştirilebilir. 

 
2.1.1. Duvarlarda Ses Yalıtım Malzemesi Çeşitleri 

 
Duvarda ve döşemede ses yalıtımı için kullanılan yalıtım malzemeleri genellikle aynı 

malzemeler olup duvarda kullanılan malzemeler mahallin amacına göre değişiklik 
gösterebilmektedir.  

 
 Mineral (Çimento) Esaslı Malzemelerle Yalıtım 
 
Sert yüzeyli malzemeler sesi çok az tutarak aynen yansıtmaktadır. Taş yünü ve cam 

yünü gibi hava geçiren ve esnek malzemelerde ses, ısıya dönüştürülerek yok edilmektedir. 
Ses dalgası, malzeme bünyesine ne kadar nüfus ederse yutulan enerjide o kadar fazla 
olmaktadır. Taş yünü esaslı malzemelerle yapılacak ses yalıtımında, yüzey ile yalıtım 
malzemesi arasında hava boşluğu bulunmalıdır. 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Resim 2.1: Mineral (çimento) esaslı ses yalıtım malzemesi 

 Poliüretan Esaslı Malzemelerle Yalıtım 
 
Poliüretan esaslı malzemelerle ses yalıtımı, yüzey temizlenerek yapılmaktadır. Ses bu 

malzemelerce emilerek yansıması önlenir. Poliüretan malzeme için sesin indirgeme değeri 
30 dB’ dir. Ses emici akustik malzemeler, genellikle yüzeyi piramit şekilli, renkli, elastik ve 
poliüretan esaslı bir üründür. Gözenekler içine giren sesler, gözeneklerde şiddetini 
kaybederek sesin yutulmasını sağlar. 

  
Resim 2.2: Poliüretan esaslı ses yalıtım malzemesi 

 Mantar Levhalar 
 
Rulo ve levha mantar; inşaat sektöründe özellikle ısı ve ses yalıtımı uygulamalarında 

kullanılan, mantar meşesi ağacının kabuğunun parçalara bölünmesinden sonra tekrar 
preslenerek dilimlenmesi ile elde edilmektedir. 

 
Resim 2.3: Mantar levha 
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Diğer ses yalıtımı malzemeleri Öğrenme Faaliyeti 1.2’de  “ Zeminde Ses Yalıtım 
Malzemeleri” konusunda verilmiştir. 

 
2.1.2. Yalıtım Malzemesinin Uygulanması 

 
Tek katmandan oluşan yapı elemanları, havada oluşan sesin komşu mekâna geçişine 

kütleleri ile karşı koyar. Buna kütle kanunu adı verilir. Dolayısıyla bir duvarın ağırlığını 
arttırdıkça ses geçiş kaybı da artırılmış olur. Ancak bu yöntemle ses yalıtımı sağlamak, 
taşıyıcı sisteme getireceği aşırı yük, ses köprüleri oluşumu ve o duvarın kalınlaşmasından 
dolayı ortaya çıkacak yer kaybı gibi nedenlerle ekonomik ve fonksiyonel olmaz. Bu tür tek 
katmanlı bölme duvarlara alternatif olarak günümüzde çift cidarlı hafif bölme duvarlar 
kullanılıyor. Bu duvarlar, taşıyıcı bir konstrüksiyon arasına yerleştirilen ses yutucu 
malzemeler ve iki yüzüne tespit edilen ince kaplamalardan oluşur. Mevcut binalarda içeriden 
yapılacak uygulamalarda ses yalıtım malzemesi, yapı elemanına profillerle veya 
yapıştırılarak tespit edilir ve üzerine kaplama yapılır. 

 
Ses yalıtım uygulaması bina içi veya bina dışından yapılabilir. Uygulama şekli ise 

profilli ses yalıtımı uygulaması veya yapıştırma tekniklerinden birisi ile yapılır. 
 
 Mevcut Duvar Üzerine Profilli Ses Yalıtımı Uygulaması  

 
• Duvar ölçülerine göre döşeme ve tavana monte edilecek "U" profilleri 

kesilerek uygulamaya hazırlanır. 

 
Resim 2.4: Duvar tipi U profil 

• Kesilen U profillerinin  tavan ve döşeme ile temas edilecek taban 
kısımlarına ses köprüleri oluşmaması için akustik bant yapıştırır. 

 
Resim 2.5: Akustik bant 
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• Tavan ve zemin U profillerinin monte edileceği yerler çizgi çizilerek 
işaretlenir. 

• U profiller, şartnamede yapılan tanımlamalara uygun şekilde, boşluklu 
veya boşluksuz olarak çizilen çizgilere göre mekanik olarak monte edilir. 

  
Resim 2.6: Profillerin montajı 

• Zemin ve tavana U profilleri monte ettikten sonra düşey taşıyıcı profilleri 
(C profil) duvar yüksekliğine göre kesilerek uygulamaya hazırlanır 

 
Resim 2.7: C profil 

• Tavandaki ve zemindeki konstrüksiyon arasına uygun aralıklarla dikey 
olarak taşıyıcı profiller döşenir. 

• Ses yalıtım malzemeleri, dikey taşıyıcı profiller arasında boşluk 
kalmayacak şekilde yerleştirilir. 

• Düşey taşıyıcı profillerin iç ortama bakan yüzeylerine akustik bant 
yapıştırılır. 

 
Resim 2.8: Yalıtım malzemesinin döşenmesi 
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• İç yüzey kaplaması akustik bant üzerinden dikey taşıyıcı profillere 
vidalanır. 

• Alçıpan levhalar vidalanır ve sabitlenir. 
• Birleşim yerlerine derz bandı yapıştırılır ve derz alçısı çekilir. 

   
Resim 2.9: Derz bandı ve derz alçısı çekme 

 Mevcut Duvar Üzerine Yapıştırmalı Ses Yalıtımı Uygulaması  
 
Genellikle bina dış yüzeylerinin mimari özelliklerinin korunmak istenildiği ya da 

apartman yaşantısında, ısı ve ses yalıtımı üzerine ortak karar verilemediği durumlarda, daire 
sahiplerinin en azından kendi dairelerine içeriden mantolama yapmakla ısı ve ses yalıtımı 
sorununa çözüm getirebilmek amacıyla uygulanabilen yöntemidir. 

 
Şekil 2.1: Yalıtım detayı 

• Uygulamaya başlamadan önce yüzey temizliği yapılır. 
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• Gerekli olan malzeme, araç ve gereçler hazırlanır. 
• Yapıştırmalı ses yalıtım uygulamalarında yüzeyin düzgünlüğüne göre 

uygun yapıştırma tekniği belirlenir. 
• Alçı veya çimento esaslı yapıştırıcı üreticisinin tavsiyeleri doğrultusunda 

hazırlanır. 

   

Resim: 2.10: Yapıştırma harcının hazırlanması 

• Yapıştırıcı, levha kenarlarında kesintisiz çerçeve ve levha ortasında 
öbekler halinde ses yalıtım levhalarına uygulanır. 

 
Resim 2.11: Yapıştırıcının levhaya uygulanması 

• Ses yalıtım levhaları aralarında boşluk kalmayacak şekilde duvara 
yerleştirilir. 

• Yüzeye tespit ettirilen malzemenin yapışma mukavemetini arttırmak için 
kullanılan malzeme, uygun dübeller ile duvara sabitlenir. 

 
Resim 2.12: Levhaların dübelle duvara sabitlenmesi 

• Kaplama üzerine yapılacak sıva üreticinin tavsiyeleri doğrultusunda 
hazırlanır ve fileli sıva uygulaması yapılır. 
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Resim 2.13: Fileli sıva uygulaması 

Ayrıca duvar ve döşeme elemanlarını delip geçen tesisat elemanlarının (boru, kanal 
vb) titreşim ile gürültü iletmesini önlemek için, döşemeyle/duvarla birleşim yerlerine ses 
yalıtım malzemeleri (taşyünü, camyünü, kauçuk, polietilen vb.) uygulanmalıdır. 

 
2.2. Uygulama Hataları 
 

Her işin kendine özgü yapılış kuralları ve tekniği vardır. Bu kurallara uyulmadığı 
takdirde birçok sorunla karşı karşıya kalına bilir. Zamanında kuralına uygun olarak 
yapılmayan işler sonradan hem büyük zaman kaybı hem de maliyetli tamiratlar şeklinde 
karşımıza çıka bilir. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için yapılan yalıtım işlerini kuralına 
göre yapmak gerekir.  

Aşağıda bazı uygulama hataları maddeler halinde verilmiştir. 
 
 Ses yalıtımı için uygun malzeme kullanılmaması 
 Uygulanacak mahalde önceden ses şiddetinin ölçülmemesi 
 Yapıştırma harcının kural dışı levhalarda uygulanması 
 Bina rüzgar yüklerinin dikkate alınmaması sonucu eksik dübel kullanımı 
 Isı ve ses yalıtım levhasının sıvasının ince yapılması sonucu sıvada dökülme 

problemleri 
 Isı ve ses yalıtım levhalarının şaşırtma metodu ile yerleştirilmemesi 
 Donatı filesinin kalitesiz olması, alkali dirençli olmaması 
 Donatı filesi uygulamasında file bindirmelerinin yapılmaması, 
 Isı ve ses yalıtım levhalarının arasında 2-4 mm. boşluk bulunması halinde bu 

boşluğun harç veya sıva ile doldurulması 
 Su yalıtımı ile ısı ve ses yalıtımının birleşim detaylarının iyi çözülmemesi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 Öğretmeninizin belirleyeceği 250 cm yüksekliğinde 300 cm genişliğinde bir duvara 

profilli ses yalıtımını uygulayınız. 
 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Duvar ölçülerine göre döşeme ve tavana 

monte edilecek "U" profillerini kesiniz. 
 Kesilen U profillerine akustik bant 

yapıştırınız. 
 Tavan ve zemin U profillerinin monte 

edileceği yerleri çizgi çizilerek 
işaretleyiniz. 

 Profilleri duvara kuralına göre 
sabitleyiniz. 

 Düşey taşıyıcı C profilleri monte ediniz. 
 Yalıtım malzemesini, aralarında boşluk 

kalmayacak şekilde döşeyiniz. 
 Yalıtım malzemesinin birleşim yerlerini 

izolasyon bandı ile bantlayınız. 
 Yalıtım malzemesini profillere 

vidalayınız. 
 Alçıpan levhaları sabitleyiniz. 
 Birleşim yerlerine derz bandı yapıştırıp 

derz alçısı çekiniz. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 
 Güvenlik önlemlerini alınız. 
 Temiz ve itinalı olunuz. 
 Disiplinli çalışınız. 
 Kesici aletlerle çalışırken dikkatli 

olunuz. 
 Ölçüleri dikkatli alınız. 
 Yalıtım malzemesini keserken en az  fire 

verecek şekilde kesiniz. 
 İş bitiminde kullandığınız malzeme, araç 

ve gereçleri temizleyip kaldırınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Duvar ölçülerine göre döşeme ve tavana monte edilecek "U" 

profillerini kestiniz mi? 
  

2. Kesilen U profillerine akustik bant yapıştırdınız mı?   
3. Tavan ve zemin U profillerinin monte edileceği yerleri çizgi çizilerek 

işaretlediniz mi? 
  

4. Profilleri duvara kuralına göre sabitlediniz mi?   
5. Düşey taşıyıcı “C” profilleri monte ettiniz mi?   
6. Yalıtım malzemesini, aralarında boşluk kalmayacak şekilde döşediniz 

mi? 
  

7. Yalıtım malzemesinin birleşim yerlerini izolasyon bandı ile bantladınız 
mı? 

  

8. Yalıtım malzemesini profillere vidaladınız mı?   
9. Alçıpan levhaları sabitlediniz mi?   
10. Birleşim yerlerine derz bandı yapıştırıp derz alçısı çektiniz mi?   

 
 

 
DEĞERLENDİRME 

 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 
1. (   ) Duvarda ve döşemede ses yalıtımı için kullanılan yalıtım malzemeleri genellikle 

aynı malzemelerdir. 
 

2. (   ) Sert yüzeyli malzemeler sesi çok iyi tutarak son derece sağlıklı bir yalıtım yapar. 
 

3. (   ) Mantar levhalar, poliüretan levhalar gibi petrol türevi malzemelerden imal edilir. 
 

4. (   ) Ses yalıtım uygulaması bina içi veya bina dışından yapılabilir. 
 

5. (   ) Alçı veya çimento esaslı yapıştırıcı üreticisinin tavsiyeleri doğrultusunda 
hazırlanır. 

 
6. (   ) Hava alması amacıyla duvara yapıştırılan malzemelerin arası 5 cm açık 

bırakılmalıdır. 
 

7. (   ) Isı ve ses yalıtım levhaları şaşırtma metodu ile yerleştirilmelidir. 
 

8. (   ) Ses yalıtımı bölme duvarlarda uygulanmamalıdır. 
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 3 
 
 
 
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında, gürültü 

odaklı ses yalıtımını kurallarına uygun yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 Gürültü odaklı ses yalıtımının nerelerde uygulandığını araştırınız. 
 Gürültü odaklı yalıtım malzemeleri hakkında bilgi toplayınız. 
 İnternetten ses yalıtı ile ilgili bilgi toplayınız. 
 

3. GÜRÜLTÜ ODAKLI SES YALITIMI 
 

3.1. Gürültü Odaklı Ses Yalıtımı 
 
Gürültü odaklı ses yalıtımı genelde eğlence yerleri, jeneratör daireleri, asansör makine 

daireleri, hidrofor daireleri v.b. gibi yerlerde uygulanmaktadır. 
 
3.1.1. Tanımı 

 
Herhangi bir ses kaynağından yayılan gürültü niteliğine sahip sesleri, kabul edilebilir 

seviyeye indirmek, akustik özelliğini değiştirmek, etki süresini azaltmak, hoşa giden veya 
daha az rahatsız eden bir başka ses ile maskelemek gibi yöntemlerle zararlı etkilerini 
tamamen veya kısmen yok etmek için yapılan işlemlere gürültü odaklı ses yalıtımı denir. 

 
Gürültü düzeyi yüksek mahallerde, özel ebatlarda ve yüzeyi profilli gürültü 

sönümleyici levhalar, toz tutmayan, su geçirmeyen, yanmaz kumaş kaplamalı gürültü 
perdeleri ve paneller, gürültü emici sabit ve hareketli paneller kullanılarak gereksinimlere ve 
koşullara uygun gürültü azaltıcı çalışmalar yapılmaktadır.  

 
Dış ortamda yapılan çalışmalarda ise gürültü emici sabit ve hareketli paneller, su 

geçirmeyen, yanmaz kumaş kaplamalı gürültü perdeleri gibi malzemeler kullanılarak değişik 
çözümler üretilebilmektedir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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3.1.2. Çeşitleri 
 
Kullanılan ses izolasyon malzemelerinin uygulamaları üç şekilde olur. 
 
 Yapıştırma İle Yapılan Ses İzolasyonu  
 
Ses yalıtım malzemelerinin özel alçı, çimento esaslı yapıştırıcı harçları veya yangına 

dayanıklı sıvı yapıştırıcı ile yüzeye uygulanmasıdır. 

 
Resim 3.1: Asansör makine dairesi 

 Profillerle Yapılan Ses İzolasyonu 
 
Kaplama yapılacak yüzeyi, çelik veya alüminyum profillerle donatılıp bu profiller 

üzerine yalıtım malzemesinin sabitlenmesi şeklinde uygulanır. 
 
 Püskürtme Metodu İle Yapılan Ses İzolasyonu 
 
Selüloz esaslı malzemelerden elde edilen, içerisinde bor tuzları barındıran, ısı, ses ve 

yangın izolasyon malzemesinin özel püskürtme makineleri ile yüzeye püskürtülmesi 
yöntemidir. 

 
Resim 3.2: Püskürtme metodu ile yalıtılmış jeneratör dairesi 
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3.2. Gürültü Odaklı Ses Yalıtımı Uygulamalarının Yapımı 
 

Gürültü odaklı ses yalıtımı yapılmadan önce ilk iş olarak yalıtılacak mahalin en çok 
ses topladığı yeri tespit etmek gerekmektedir. Bu işlem yapılırken ses desibelini ölçen sıfır 
hassasiyetteki dijital ölçüm cihazları kullanılmaktadır. 

 
Resim 3.3: Ses seviye ölçüm cihazı 

 Gürültü odaklı ses yalıtımında kullanılan akustik sünger ile ses yalıtımı 
işlem basamakları 

 
• Yalıtım yapılacak mahale uygun olarak ses yalıtım malzemesi belirlenir. 

 
Resim 3.4: Akustik sünger 

• Ses şiddetinin fazla yoğun olduğu yerler belirlenir. 
• Kolon ve kirişler binayı ayakta tutan başlıca yapı birimi olup, içi demirle 

dolu olduğundan sesi önce onlar iletir. Bu yüzden mekânda bulunan 
kolon ve kirişler belirlenir. 

• Yapıştırma yapılacak yüzeyler kir, toz, yağ ve inşaat atıklarından 
temizlenir. 

• Yalıtım yapılacak yüzey net olarak ölçülür. 
• Net ölçümlere göre akustik sünger kesilir. 
• Yangına dayanıklı bir sıvı yapıştırıcı kullanılır. 
• Sıvı yapıştırıcı, her 1m² ye 300 – 350 gram gelecek kadar kullanılmalıdır. 
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• Yapıştırma işlemi yapılırken önce akustik sünger ve yapıştırılacak yüzeye 
ince bir film tabakası şeklinde yapıştırıcı sürülür. 

 
Resim 3.5: Yüzeye sıvı yapıştırıcı sürülmesi 

• Yapıştırıcının kuruması için 5 – 10 dk. beklenir. 
• Bu işlemden sonra akustik süngerler yüzeye el ile hafif baskı yapılarak 

yapıştırılır. 

 
Resim 3.6: Akustik süngerin yapıştırılması 
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• Akustik ses süngerleri döşenirken kesinlikle aralarında boşluk 
bırakılmamalıdır. 

 
Resim 3.7: Yalıtımı bitmiş bir jeneratör odası 

 Dış Cephede Gürültü Odaklı Ses Yalıtımı Uygulama Aşamaları 
 
Bazı durumlarda gürültü seviyesi yüksek mahaller ayrı bir bina olabilir. Örneğin bir 

öğrenci yurdunun enerjisini sağlayan jeneratör veya ısınma ihtiyacını karşılayan kalorifer 
dairesi ayrı bir bina olarak inşa edile bilir. Bu durumda makinelerin gürültüsünü ortadan 
kaldırmak için dış cephede ses yalıtımı yapmak gerekebilir. 

 
• Dış cephe kaplaması yapılacak olan yüzey, yalıtımı olumsuz yönde 

etkileyecek olan her türlü nesneden arındırılır.  
• İzolasyon ve yalıtım uygulanacak cepheye yapıştırıcı harç sürülür. Bu 

işlem bilindik sıva uygulama işlemi gibi itina ile yapılır. Yapıştırıcı harç 
her bir bölgeye temas edecek şekilde sıvanır. Yapıştırıcı harç sıvandıktan 
sonra yalıtım tabakasının daha sağlam tutması açısından yapıştırıcıya 8–
10 mm lik tarak çekilir. Tarak çekme işlemi sayesinde ise yalıtım 
malzemesi, uygulanacak zemine daha sağlam oturur ve hava kanalları 
sayesinde malzeme nerdeyse cepheden sökülemeyecek kadar sağlam bir 
şekilde yer edinir.  

• İsteğe bağlı olarak seçilmiş yalıtım malzemesi, şaşırtmalı dizim 
dediğimiz metodik dizim yöntemi ile dış cepheye dizilir. Şaşırtmalı dizim 
sayesinde her bir yalıtım tabakası diğer bir tabakaya kenetlenir.  

• Bina cephe köşe kısımları veya diğer tüm köşe kısımlarda özel plastik 
fileli köşebent kullanılır. 

• Şaşırtmalı dizim işlemi sağlam ve itinalı bir şekilde bittikten sonra 
dübelleme işlemi uygulanır.  

• Yalıtım uygulanacak yüzeye dübelleme işlemi uygulandıktan sonra sert 
plastik fileyi yapıştırmak için alt ince sıva uygulanır. Hemen ardından file 
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gergin bir şekilde yapıştırılır ve daha sonra ikinci kat sıva atılır. Islak 
sünger vasıtasıyla file üstü sıva zemini sonraki aşama olan dekorasyon 
için pürüzsüz hale getirilir.  

 
Şekil 3.1: Dış cephede ses yalıtımı detayı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Öğretmeninizin belirleyeceği boyutları 300 X 300 cm ve kat yüksekliği 280 cm olan,  

hidrofor odası olarak kullanılması düşünülen bir odaya akustik sünger ile ses yalıtımı 
yapınız. 

 
İşlem Basamakları Öneriler 

 Yalıtım yapılacak alandaki kolon ve 
kirişleri belirleyiniz. 

 Yapıştırma yapılacak yüzeyleri kir, toz, 
yağ ve inşaat atıklarından temizleyiniz. 

 Yalıtım yapılacak yüzeyi net olarak 
ölçünüz. 

 Kullanılacak yapıştırıcı malzemenin 
yangına dayanıklı bir sıvı yapıştırıcı 
olmasına dikkat ediniz. 

 Yapıştırıcıyı her 1m² ye 300 – 350 gram 
gelecek kadar kullanınız. 

 Yapıştırıcıyı bir rulo veya yapıştırıcı 
fırçaları ile uygulayınız. 

 Yapıştırma işlemi yapılırken hem akustik 
süngere hemde yapıştırılacak yüzeye ince 
bir film tabakası şeklinde yapıştırıcı 
sürünüz. 

 Yapıştırıcının kuruması için 5 – 10 dk. 
bekleyiniz. 

 Bekleme süresinden sonra akustik süngeri 
yapıştırılacak yüzeye el ile hafifçe 
bastırarak yapıştırınız. 

 Döşeme işlemi yaparken malzemeler 
arasında boşluk kalmamasına dikkat 
ediniz. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 
 Güvenlik önlemlerini alınız. 
 Yapıştırıcı malzemeden etkilenmemek 

için maske kullanınız. 
 Temiz ve itinalı olunuz. 
 Disiplinli çalışınız. 
 Kesici aletlerle çalışırken dikkatli 

olunuz. 
 Ölçüleri dikkatli alınız. 
 Yalıtım malzemesini keserken en az  fire 

verecek şekilde kesiniz. 
 İş bitiminde kullandığınız malzeme, araç 

ve gereçleri temizleyip kaldırınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Yalıtım yapılacak alandaki kolon ve kirişleri belirlediniz mi?   
2. Yapıştırma yapılacak yüzeyleri kir, toz, yağ ve inşaat atıklarından 

temizlediniz mi?   

3. Yalıtım yapılacak yüzeyi net olarak ölçtünüz mü?   
4. Kullanılacak yapıştırıcı malzemenin yangına dayanıklı bir sıvı 

yapıştırıcı olmasına dikkat ettiniz mi?   

5. Yapıştırıcıyı her 1m² ye 300 – 350 gram gelecek şekilde kullandınız 
mı?   

6. Yapıştırıcıyı bir rulo veya özel yapıştırıcı fırçaları ile uyguladınız mı?   
7. Yapıştırma işlemi yapılırken hem akustik süngere hemde yapıştırılacak 

yüzeye ince bir film tabakası şeklinde yapıştırıcı sürdünüz mü?   

8. Yapıştırıcının kuruması için 5 – 10 dk. beklediniz mi?   

9. Bekleme süresinden sonra akustik süngeri yapıştırılacak yüzeye el ile 
hafifçe bastırarak yapıştırdınız mı?   

10. Döşeme işlemi yaparken malzemeler arasında boşluk kalmamasına 
dikkat ettiniz mi?   

 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 
1. (   ) Gürültü odaklı ses yalıtımı genelde eğlence yerleri, jeneratör daireleri, asansör 

makine daireleri, hidrofor daireleri v.b. gibi yerlerde uygulanmaktadır. 
 

2. (   ) Gürültü odaklı ses yalıtımında kullanılan paneller ne kadar ağır olursa o kadar 
başarılı yalıtım sağlanır. 

 
3. (   ) Ses yalıtım malzemelerinin özel alçı, çimento esaslı yapıştırıcı harçları veya 

yangına dayanıklı sıvı yapıştırıcı ile yüzeye uygulanmasına Yapıştırma ile yapılan ses 
yalıtımı denir. 

 
4. (   ) Püskürtme yöntemi ile yapılan izolasyonlar ses yalıtımına karşı etkili değildir. 
 
5. (   ) Dış cepheye ses yalıtımı uygulanırken kullanılan yapıştırıcı harcı sıvı yapıştırıcı 

olmalıdır. 
 
6. (   ) Dış cepheye döşenen yalıtım malzemesi şaşırtma metodu ile yapıştırılmalıdır. 
 
7. (   ) Dübelleme işlemi yapıştırma harcı sürülmeden önce uygulanmalıdır. 

 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 4 
 
 
 
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında, akustik ses 

yalıtımını kurallarına uygun yapabileceksiniz. 
 
 
 

 Akustik ses yalıtımının nerelerde uygulandığını araştırarak sınıfınızda tartışınız. 

 Akustik ses  yalıtım malzemeleri hakkında bilgi toplayınız. 

 Çevrenizde bulunan yalıtım üreticilerini ziyaret ederek bilgi toplayınız. 

4. AKUSTİK YALITIM 
 

4.1. Akustik Yalıtım 
 
Gürültünün kendi kaynağında yok edilmesi mümkün olmadığı zaman, ortamda 

yayılmasını engellemek için gerekli önlemler alınır. Bu önlemler, sesin yayıldığı ortama 
engel, panel veya duvar yapılması ile sağlanır. Aşağıda akustik yalıtım ile ilgili bilgiler 
verilecektir. 

 
4.1.1. Tanımı 

 
Akustik, sesin oluşumu, duyulması ve dağılımıyla ilgilenen bir bilim dalıdır. Ses 

dalgaları, bulunduğu ortam koşullarına göre uygun hareket etmektedir. Boş ve kapalı bir 
mekânda duvarlardan yansıyarak yankılanmaya sebep olurken, uygun döşenmiş ortamlarda 
net bir şekilde duyulur hale gelmektedir. Bunun içinde mimari ortamlardaki yankılanmayı, 
gürültüyü, duyma problemlerini ortadan kaldırmak, mekândaki insanların eşit olarak sesten 
faydalanmasını sağlamak ve içerdeki sesin dışarıyı rahatsız etmemesi için yapılan yalıtım 
çeşidine “Akustik Yalıtım” denir. 

 
Resim 4.1: Akustik yalıtım 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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4.1.2. Akustik Yalıtımlı Mekânlar 
 

Uygulama mekanının özelliklerine, ses kaynağının durumuna ve uygulama 
imkanlarına akustik yalıtım yapılabilecek yerler şöyle sıralana bilir; 

 
 Ev  
 Stüdyo 
 Ses kayıt stüdyosu 
 TV ve radyo stüdyoları 
 Dış cephe  
 Makine odaları,  jeneratör odaları 
 Asansör odaları, hidrofor dairesi, kazan dairesi 
 Sunum odası, sinema odası, home theatre (ev sineması)  
 Toplantı odası, konferans salonu  

 
Resim 4.2: Akustik yalıtımlı toplantı salonu 

4.1.3. Malzemeleri 
 

Akustik ses yalıtımında kullanılan malzemeler kullanım yerlerine göre çeşitlilik 
göstermektedirler. Cam yünü, taş yünü petrol türevi yalıtım ürünleri haricinde akustik 
yalıtım için üretilen diğer ürün çeşitlerinden bazıları şunlardır, 

 
 Piramitler 

 
Piramit formlu köpükler gözenekleri açık, ses yutma özelliği olan ve uluslararası 

yanmazlık standartlarına uygun ses yalıtım malzemeleridir. Piramit yüzeyleri sayesinde her 
yüzde aynı seviyede termal yalıtım ve ses emme seviyesine sahiptirler.  

 
Görünen iç mekanların yüzey uygulamalarında, endüstriyel alanlarda, radyo ve kayıt 

stüdyolarında, eğlence yerlerinde, konferans salonlarında, jenaratör dairelerinde, 
kompresörlerde, bekleme salonlarında vb. çok geniş kullanım alanlarına sahiptir. 

 
Resim 4.3: Akustik yalıtım piramitleri 
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 Akustik Köpükler 
 
Havadan gelen sesi yüksek düzeyde emme gücüne sahip, çok kaliteli bir poliüretan 

ester veya eter köpüktür. Makina çevreleri, yolcu gemilerinin motor bölümlerinde, 
havalandırma kanallarında, tesisat borularında, elektronik cihazlarda vb. kullanım alanlarına 
sahiptir. 

 
Resim 4.4: Akustik köpük 

 Akustik Tavan Panelleri 
 

Hem dekoratif hemde ses yalıtımı için uygun olan ahşap veya plastik malzemeden 
imal edilen panellerdir. 

 
Resim 4.5: Akustik tavan paneli 

 Akustik Duvar Panelleri 
 
Derzli akustik paneller, ahşap panelin arka tarafına belirli aks aralıklarıyla deliklerin 

açılması, ön tarafına da deliklere uygun akslarla derzlerin açılmasıyla akustiklik özelliğini 
kazanan panellerdir. Bu paneller üzerindeki derzlerin sıklığı ve delik sayısı, panelin 
akustiklik özelliğini belirler. 

 
Resim 4.6: Akustik duvar paneli 
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 Akustik Kumaşlar 
 
Akustik kumaşlar, sesi belli oranlarda emen özel olarak imal edilen ürünlerdir. 

Dekoratiflik yönünden diğer yalıtım malzemelerine göre avantajları vardır. 

 
Resim 4.7: Akustik kumaş ile ses yalıtımı 

4.2. Akustik Yalıtım Uygulamaları  
 
Akustik yalıtım uygulamaları diğer yalıtım uygulamaları ile aynı olup profilli, 

yapıştırma veya püskürtme şeklinde yapılmaktadır. Bu uygulamalar yapılırken dikkat 
edilmesi gereken husus, uygulama yapılacak yerin kullanım amacı ve ses şiddetine göre 
yalıtım şeklinin belirlenmesidir.  

 
Akustik yalıtım uygulamalarında işlem basamakları; Öğrenme Faaliyeti 1 

Döşemelerde Ses Yalıtımı, Öğrenme Faaliyeti 2 Duvarlarda Ses Yalıtımı ve Öğrenme 
Faaliyeti 3 Gürültü Odaklı Ses Yalıtımı, uygulamaları ile benzerlik gösterdiğinden ilgili 
faaliyetin uygulamaları aynı şekilde kullanılabilir. 

        
Resim 4.8: Profilli, yapıştırma ve püskürtme yöntemleri 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Öğretmeninizin belirleyeceği boyutları 300 X 300 cm ve kat yüksekliği 280 cm 

olan,  müzik odası olarak kullanılması düşünülen bir odaya akustik sünger ile ses 
yalıtımı yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Yalıtım yapılacak alandaki kolon ve 

kirişleri belirleyiniz. 
 Yapıştırma yapılacak yüzeyleri kir, toz, 

yağ ve inşaat atıklarından temizleyiniz. 
 Yalıtım yapılacak yüzeyi net olarak 

ölçünüz. 
 Kullanılacak yapıştırıcı malzemenin 

yangına dayanıklı bir sıvı yapıştırıcı 
olmasına dikkat ediniz. 

 Yapıştırıcıyı her 1m² ye 300 – 350 gram 
gelecek kadar kullanınız. 

 Yapıştırıcıyı bir rulo veya yapıştırıcı 
fırçaları ile uygulayınız. 

 Yapıştırma işlemi yapılırken hem akustik 
süngere hemde yapıştırılacak yüzeye ince 
bir film tabakası şeklinde yapıştırıcı 
sürünüz. 

 Yapıştırıcının kuruması için 5 – 10 dk. 
bekleyiniz. 

 Bekleme süresinden sonra akustik süngeri 
yapıştırılacak yüzeye el ile hafifçe 
bastırarak yapıştırınız. 

 Döşeme işlemi yaparken malzemeler 
arasında boşluk kalmamasına dikkat 
ediniz. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 
 Güvenlik önlemlerini alınız. 
 Yapıştırıcı malzemeden etkilenmemek 

için maske kullanınız. 
 Temiz ve itinalı olunuz. 
 Disiplinli çalışınız. 
 Kesici aletlerle çalışırken dikkatli 

olunuz. 
 Ölçüleri dikkatli alınız. 
 Yalıtım malzemesini keserken en az  fire 

verecek şekilde kesiniz. 
 İş bitiminde kullandığınız malzeme, araç 

ve gereçleri temizleyip kaldırınız. 

 
 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Yalıtım yapılacak alandaki kolon ve kirişleri belirlediniz mi?   
2. Yapıştırma yapılacak yüzeyleri kir, toz, yağ ve inşaat atıklarından 

temizlediniz mi?   

3. Yalıtım yapılacak yüzeyi net olarak ölçtünüz mü?   
4. Kullanılacak yapıştırıcı malzemenin yangına dayanıklı bir sıvı 

yapıştırıcı olmasına dikkat ettiniz mi?   

5. Yapıştırıcıyı her 1m² ye 300 – 350 gram gelecek şekilde kullandınız 
mı?   

6. Yapıştırıcıyı bir rulo veya özel yapıştırıcı fırçaları ile uyguladınız mı?   
7. Yapıştırma işlemi yapılırken hem akustik süngere hemde yapıştırılacak 

yüzeye ince bir film tabakası şeklinde yapıştırıcı sürdünüz mü?   

8. Yapıştırıcının kuruması için 5 – 10 dk. beklediniz mi?   
9. Bekleme süresinden sonra akustik süngeri yapıştırılacak yüzeye el ile 

hafifçe bastırarak yapıştırdınız mı?   

10. Döşeme işlemi yaparken malzemeler arasında boşluk kalmamasına 
dikkat ettiniz mi?   

 
 
 
DEĞERLENDİRME 

 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Gürültünün kendi kaynağında yok edilmesi mümkün olmadığı zaman, ortamda 
yayılmasını engellemek için gerekli önlemler alınır. 

 
2. (   ) Akustik, ısı ve nem ile ilgilenen bir bilim dalıdır. 
 
3. (   ) Boş ve kapalı ortamlarda ses daha çok yankı yapar. 
 
4. (   ) Akustik ses yalıtımı, stüdyolarda, sinemalarda, dershanelerde, toplantı ve seminer 

odalarında yapılmalıdır. 
 
5. (   ) Akustik tavan panelleri nem yalıtımında kullanılan bir malzemedir. 
 
6. (   ) Derzli akustik paneller, ahşap panelin arka tarafına belirli aks aralıklarıyla 

deliklerin açılması, ön tarafına da deliklere uygun akslarla derzlerin açılmasıyla 
akustiklik özelliği kazanan panellerdir. 

 
7. (   ) Akustik yalıtım uygulamaları, profilli, yapıştırma ve püskürtme yöntemleri ile 

yapılmaktadır. 
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 5 
 
 
 
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında, titreşim 

yalıtımını kurallarına uygun yapabileceksiniz. 
 
 

 

 Titreşime yol açan ve yalıtılması gereken nesneleri araştırarak sınıfınızda 

tartışınız. 

 Titreşimi engelleyen yalıtım malzemeleri hakkında bilgi toplayınız. 

 Çevrenizde bulunan yalıtım üreticilerini ziyaret ederek bilgi toplayınız. 

 

5. TİTREŞİM YALITIMI 
 

5.1. Titreşim Yalıtımı 
 
Modern binalarda titreşim ve titreşimin neden olduğu gürültü şikâyetleri her geçen 

gün artmakta ve günlük yaşamın içinde çok da fark edilmeyen ancak sağlık açısından 
rahatsızlıklara yol açabilen bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Sinsi ses kirliliği ile 
birlikte kontrol edilemeyen titreşimin yarattığı malzeme yorulmaları yok edilmesi gereken 
bir sorun haline gelmiştir. Çözüm ise mekanik tesisatın statik ve dinamik yük özellikleri ile 
her biri kendi içinde karmaşık ve çok sayıda parametrenin dikkate alınarak belirlenmesi 
gereken titreşim izolatörleridir. 

 
Bir binada bulunan jeneratör, hidrofor veya asansör boşluklarından gelen sesleri nasıl 

izole edeceğimizi önceki faaliyetlerimizde öğrenmiştik. Bu öğrenme faaliyetinde titreşime 
yol açan bina içi makinelerin ürettikleri titreşim ve olumsuz etkilerini ortadan kaldırma 
yöntemlerine değineceğiz. 

 
5.2. Titreşimi Yok Eden Malzemeler 

 
Mekanik ekipmanların, yapılarda yarattığı gürültü problemlerine çözüm sağlamak için 

ve sismik koruma maksadıyla kullanılan malzemelerdir. 
 
Titreşim izolasyonu için amaca göre farklı malzeme ve formdaki yaylar kullanılır. İç 

sönümlemesi yüksek yaylar arasında doğal malzemeden mantar ve doğal kauçuk sayılabilir. 
Sentetik kauçuk veya özel plastikten imal edilmiş yayların ise iç sönümlemeleri daha 
büyüktür. Yaylardan sık sık titreşim sönümleme ve izolasyon işlemlerinde yararlanılır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Gerek yaşam mahallerinde gerekse endüstriyel mahallerde sıkça rastlanan titreşim 
sorununu çözmek için titreşim önleyici veya etkisini en aza indirgeyici malzemeler 
üretilmektedir. 

 
Öncelikle kullanılacak malzeme belirlenmeden önce izolasyonu yapılacak alan veya 

makinelerin, titreşim değerlerini ölçmek gerekir. Bunun amacı her titreşim yalıtım 
malzemesinin farklı özelliklere sahip olmasındandır. 

 
 Titreşim Takozları 

 
Normal vibrasyonlu her türlü sistemlerde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

Kompresör, jeneratör, hidrofor soğutma grupları, eksantrik ve hidrolik preslerin oluşturduğu 
titreşimi azaltmak için kullanılır. Yay ve lastik dizaynı enerji sönümleme esasına göre çalışır.  

   
Resim 5.1: Vibrasyon takozu 

 Halatlı Titreşim Takozları 
 
Halatlı vibrasyon elemanları,  hassas cihaz ve ünitelerin hem titreşimlerini engelleyip 

yapıya zarar vermesini engellemek hem de kendi çalışma sistemlerini korumak amacıyla 
kullanılır. 
 

  
Resim 5.2: Halatlı titreşim takozu 
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 Yaylı Titreşim Takozları 
 
Özel yaylar ve hidrolik sistemlerle yapılan, titreşimi %90 oranında azaltan titreşim 

takozlarıdır. Genellikle endüstriyel makinelerin titreşim izolasyonlarında kullanılır.  

   
Resim 5.3: Yaylı titreşim takozları 

 Kauçuk Titreşim Önleyiciler 
 
Özel kauçuklardan üretilen genellikle daha hafif ağırlıkta olan makinelerin yapıya ve 

insanlara zarar vermemesi için kullanılır. 

 
Resim 5.4: Kauçuk titreşim önleyiciler 

 Mantar Levhalar 
 

Mantar, içi hava dolu hücreleriyle önemli bir yastıklama kabiliyetine sahiptir ve 
vibrasyon (Titreşim) izolasyonu temin edilmesini sağlar. Genellikle titreşimin yoğun olduğu 
döşemelerde kullanılır. 

 
Resim 5.5: Titreşim önleyici mantar 
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 Havalı Süspansiyonlar 
 

Bilinen körük prensibiyle çalışan titreşim izolatörleridir. Hava basıncından 
yararlanılır. Bu sistemlerde titreşimin yoğunluğuna göre hava basıncı ayarlana bilmektedir.  

 
Resim 5.6: Havalı süspansiyonlar 

5.3. Titreşim Yalıtımı Uygulamaları 
 
Titreşim yalıtım uygulamaları için aşağıdaki işlem basamaklarına dikkat edilmesi 

gerekmektedir 
 İşletme halindeki makinaların oluşturdukları titreşimlerin ana konstrüksiyona 

aktarılmaması için, yüzer kaide detayları ve titreşim izolatörleri kullanılır. Ağır 
makinelerin titreşim yalıtımı, proje sırasında göz önünde bulundurulmalıdır. 
Makine kaidesi olarak, yerinde dökme donatılı beton kaide yerine, prekast 
(prefabrik olarak üretilen kaideler)  kaide yapılarak döşeme levhası üzerine 
yerleştirilmesi daha uygun olacaktır. Öncelikli olarak istenen, titreşime maruz 
kalacak döşemelerde kullanım amacına göre yüzer döşemeler yapılmasıdır. 
Titreşim kaidesinin yapımında dikkat edilmesi gereken konu, yüzeyin düz ve 0 
(sıfır) eğimde olmasıdır. 

 
Şekil 5.1: Titreşim kaidesi detayı 
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 Titreşime yol açacak makinelerin montajı yapılırken ister bodrum ister ara kat 
isterse çatı katına yerleştirilsin mutlaka bina statiğine uygun kaide betonu 
atılması gerekmektedir. Makinelerin yerleştirileceği yer mutlaka düz olmalıdır. 
Zemin düz değil ise tesviye betonu atılarak düzgün bir yüzey sağlanmalıdır. 
Titreşime yol açacak makineler ile kaide betonu arası izolasyon mutlaka 
yapılmalıdır. Aksi takdirde makinelerin çalışmasından dolayı oluşan titreşim 
tüm zemine oradan da tüm binaya iletilmesi söz konusu olur. Zeminin 
düzgünlüğü mastar ve su terazisi yardımıyla kontrol edilmelidir. 

 
Şekil 5.2: Zemin yüzey düzgünlüğünün kontrolü 

 Zemin kir ve tozdan iyice arındırıldıktan sonra kullanılacak makinenin 
özelliğine göre makinenin oturma alanına 10–15 cm yükseklikte kalıp çıtaları 
çakılır. Tesviye betonunun düzgünlüğü, kalıp çıtalarının terazisinde olmasına 
bağlıdır. Bu nedenle çıtalar çakılırken su terazisi yardımıyla yan ve üst 
yüzeylerinin düzgünlüğüne dikkat edilmelidir. 

 
Şekil 5.3: Tesviye betonunun mastarlanması 
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 Yeni sertleşen beton çok naziktir, özenle korunması gerekir. Özellikle bir hafta 
içinde beton kurumamalı, donmamalı ve sarsıntıya maruz kalmamalıdır. 
Dökülen tesviye betonunun açık yüzeylerinin belirli zamanlarda sulanması ve 
bu sulama süresinin 7 ile 14 gün arasında tutulması gerekir. 

 Titreşim izolasyonunda kaidelerin oluşturulmasından sonra montaj sürecine 
geçilir. Bu süreç de ağır makinelerin montajında genellikle mekanik vinçler 
kullanılır. Bazı makineler, oluşturulan kaidelerdeki montaj yerlerine 
sabitlenirken bazı makinelerin montajında ise yukarıda belirtilen “5.2. Titreşimi 
Yok Eden Malzemeler” konusundaki malzemelerden yararlanılır. 

 
Resim 5.7: Ayakları izole edilmiş kompresör 

 Titreşim izolatörlerinin yerleştirilme sırası şu şekildedir. 
 

• Makinelerin tek bir ayağına gelen yük miktarına göre hesaplanarak 
izolatör seçimi yapılmalıdır. 

• Titreşim izolatörleri, kullanılacak makinelerin her bir ayağına konacak 
şekilde ayarlanmalıdır. 

• İzolatörler belirlendikten sonra makinenin ağırlığına göre mekanik 
vinçlerden yararlanılarak izolatör yüksekliğince kaldırılmalıdır. 

• İzolatörler, makinenin her bir ayağına yerleştirilir ve özel cıvata – somun 
takımlarıyla sabitlenir. 

• Tekrar vinç yardımı ile izole edilen makine indirilir. 
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Resim 5.8: Titreşim izolatörleri yerleştirilmiş bir makine 



 

50 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Öğretmeninizin belirleyeceği bir alanda, küçük çaplı bir jeneratör için gerekli 

olan makine kaidesinin yerini hazırlayarak beton döküm işlemine hazırlayınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
 İşe başlamadan önce projede belirtilen 

kaide plan ve detaylarını inceleyiniz. 
 Zeminin düzlüğünü mastar ve su terazisi 

ile kontrol ediniz. 
 Zemini kir, toz, inşaat atığı vb. den 

temizleyiniz. 
 Kullanılacak makinenin özelliğine göre 

belirlediğiniz yükseklikte kalıp çıtalarını 
çakınız. 

 Kalıp çıtalarını çakarken her defasında su 
terazisi ile düzgünlüklerini kontrol ediniz. 

 Sınırlarını kalıp çıtaları ile 
oluşturduğunuz alana yüzer döşeme 
levhasını yerleştiriniz. 

 Levha üzerine su geçirgenliğini önlemek 
için su yalıtım malzemesi koyunuz. 

 Projede belirtilen makineye göre 
makinenin ayaklarına uygun olarak 
montaj bağlantı demirlerini belirleyiniz. 

 Yaptığınız işlemleri kontrol ederek en son 
beton döküm işlemine hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 
 Güvenlik önlemlerini alınız. 
 Temiz ve itinalı olunuz. 
 Disiplinli çalışınız. 
 Ölçüleri dikkatli alınız. 
 Yalıtım malzemesini keserken en az  fire 

verecek şekilde kesiniz. 
 İş bitiminde kullandığınız malzeme, araç 

ve gereçleri temizleyip kaldırınız. 

 
 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. İşe başlamadan önce projede belirtilen kaide plan ve detaylarını 
2. İncelediniz mi?   

3. Zeminin düzgünlüğünü mastar ve su terazisi ile kontrol ettiniz mi?   
4. Zemini kir, toz, inşaat atığı vb. den temizlediniz mi?   
5. Kullanılacak makinenin özelliğine göre belirlediğiniz yükseklikte kalıp 

çıtalarını çaktınız mı?   

6. Kalıp çıtalarını çakarken her defasında su terazisi ile düzgünlüklerini 
kontrol ettiniz mi?   

7. Sınırlarını kalıp çıtaları ile oluşturduğunuz alana yüzer döşeme 
levhasını yerleştirdiniz mi?   

8. Levha üzerine su geçirgenliğini önlemek için su yalıtım malzemesi 
koydunuz mu?   

9. Projede belirtilen makineye göre makinenin ayaklarına uygun olarak 
montaj bağlantı demirlerini belirlediniz mi?   

10. Yaptığınız işlemleri kontrol ederek en son beton döküm işlemine 
hazırladınız mı?   

 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

 
 



 

52 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Mekanik ekipmanların, yapılarda yarattığı gürültü problemlerine çözüm getirmek 
ve sismik koruma maksadıyla kullanılan malzemelere titreşimi yok eden malzemeler 
denir. 
 

2. (   ) Sentetik kauçuk veya özel plastikten imal edilmiş yayların iç sönümlemeleri daha 
küçüktür. 
 

3. (   ) Titreşim izolasyonu yapılmadan önce makinelerin titreşim değerleri 
hesaplanmalıdır. 
 

4. (   ) Halatlı vibrasyon elemanları,  hassas cihaz ve ünitelerin hem titreşimlerini 
engelleyip yapıya zarar vermesini engellemek hem de  kendi çalışma sistemlerini 
korumak amacıyla kullanılır. 
 

5. (   ) Genellikle titreşimin yoğun olduğu döşemelerde mantar levhalar 
kullanılmamalıdır. 
 

6. (   ) Titreşim izolasyonunda titreşimi önleyecek makine kaidelerinden 
yararlanılmalıdır.  
 

7. (   ) Titreşime yol açacak makineler ile kaide betonu arası izolasyon yapılmasına gerek 
yoktur. 
 

8. (   ) İzole edilecek makinelerde montaj sırasında mekanik vinçler kullanılmalıdır. 
 
 
 
DEĞERLENDİRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki uygulamaları öğretmeninizin gözetiminde yapınız 
 
300 x 200 cm ebadındaki döşeme üzerine mineral yün ile ses yalıtımı yapınız. 
Öğretmeninizin belirleyeceği 250 cm yüksekliğinde 300 cm genişliğinde mevcut 

bir duvar üzerine yapıştırmalı ses yalıtım uygulaması yapınız. 
 
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz  
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
DÖŞEMELERDE SES YALITIMI 
1. Yalıtım yapılacak zemine göre yalıtım malzemesini hazırladınız 

mı?   

2. Yalıtım işinde kullanılacak malzeme, araç ve gereci hazırladınız 
mı?   

3. Yüzeyi yağ, toz ve harç atıklarından temizediniz mi?   
4. Bozuk satıh varsa uygun tamir harçları ile tamir ettiniz mi?   
5. Döşeme kaplamasında meydana gelebilecek darbe ve titreşimin 

duvarlar vasıtasıyla komşu mekâna geçmesine engel olmak için, 
kaplama üst kotuna göre belirlenecek kalınlıkta levhalar keserek 
tüm döşeme etrafına süpürgelik hattınca döşediniz mi? 

  

6. Yalıtım malzemesini, döşeme üstüne serbest olarak ve aralarında 
boşluk kalmayacak şekilde döşediniz mi?   

7. Yalıtım malzemesinin birleşim yerlerini izolasyon bandı ile 
bantladınız mı?   

DUVARLARDA SES YALITIMI 
8. Uygulamaya başlamadan önce yüzey temizliği yaptınız mı?   
9. Gerekli olan malzeme, araç ve gereçler hazırladınız mı?   
10. Yapıştırmalı ses yalıtım uygulamalarında yüzeyin düzgünlüğüne 

göre uygun yapıştırma tekniği belirlediniz mi?   

11. Alçı Alçı veya çimento esaslı yapıştırıcı üreticisinin tavsiyeleri 
doğrultusunda hazırladınız mı?   

12. Yapıştırıcı, levha kenarlarında kesintisiz çerçeve ve levha ortasında 
öbekler halinde ses yalıtım levhalarına uygulanır.   

13. Ses yYalıtım levhaları aralarında boşluk kalmayacak şekilde duvara 
yerleştirdiniz mi?   

14. Yüzeye tespit ettirilen malzemenin yapışma mukavemetini 
arttırmak için kullanılan malzeme, uygun dübeller ile duvara 
sabitlediniz mi? 

  

15. Kaplama üzerine yapılacak sıva üreticinin tavsiyeleri doğrultusunda 
hazırlanır ve fileli sıva uygulaması yaptınız mı?   

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 
2 Doğru 
3 Yanlış 
4 Doğru 
5 Yanlış 
6 Doğru 
7 Yanlış 

 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 
2 Yanlış 
3 Yanlış 
4 Doğru 
5 Doğru 
6 Yanlış 
7 Doğru 
8 Yanlış 

 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 
2 Yanlış 
3 Doğru 
4 Yanlış 
5 Yanlış 
6 Doğru 
7 Yanlış 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4 ’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 
2 Yanlış 
3 Doğru 
4 Doğru 
5 Yanlış 
6 Doğru 
7 Doğru 

 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-5 ’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 
2 Yanlış 
3 Doğru 
4 Doğru 
5 Yanlış 
6 Doğru 
7 Yanlış 
8 Doğru 
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