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GİRİŞ

Hoşa gitmeyen, sevimsiz olan her türlü sesi gürültü olarak ifade 
etmek mümkündür. Teknolojik gelişmeler, dikey yönde mimari furyası, 
iş yerlerinin neredeyse yaşam alanlarımız ile bütünleşmiş olması, he-
men her yerde kullandığımız elektronik makine ve cihazlar gibi pek çok 
faktör sebebiyle gürültü ve onun zararlı etkileri ile karşı karşıya kal-
maktayız. Çağımız insanı yaşamının büyük kısmını kapalı ortamlarda 
geçirmektedir. Ev, iş, otomobil ve seyahatlerde yaşam ağırlıklı olarak 
kapalı mekânlarda geçmektedir. Teknolojik seviyesi yüksek pek çok ma-
kine-teçhizat yaşamımıza girmiş en yakınımızda ki vazgeçilmezlerimiz 
haline gelmişlerdir. Tüm bu elektrikli, motorlu ve yüksek performans 
ile çalışan cihazlar niteliğine bağlı olarak az yâda çok ses çıkarmakta-
dırlar. İnsan sağlığı ve iş verimi üzerinde ciddi anlamda olumsuz etkisi 
bulunan gürültünün kapalı ortamlardan mutlaka izole edilmesi gerek-
mektedir. Yapılmış pek çok çalışmaya göre; gürültüden yalıtılmış bir 
ortamda çalışanların verimliliklerinin ve iş tatminlerinin yüksek olduğu 
buna bağlı olarak meslek hastalıkları ve iş kazaları oranlarının da önem-
li derecede düştüğü gösterilmiştir. 

Ulusal ve uluslararası pek çok yönetmelik ve standartta gürültü ile 
mücadele prosedürleri belirlenmiştir. Şüphesiz gürültü ile mücadelede 
öncelikli konu gürültüye sebep olan faktörlerin belirlenmesidir. Daha 
sonra gürültünün zararlı etkilerini tolerans aralıklarına getirmek, ya-
lıtım özelliklerini geliştirmek, maruziyet süresini azaltmak veya daha 
hoş bir ses ile maskelemek gibi yöntemler kullanılarak izolasyon sağla-
nabilir. 

Gürültü, gürültüye sebep olan kaynakta, yayıldığı ortamda ve or-
tam sınırında olmak üzere üç şekilde kontrol altına alınabilmektedir 
(Erol, 2019). Sesi kaynağında izole etmek için genellikle ses yalıtıcı 
malzemeler ile kaplamak veya ses bariyerleri ile çevrelemek suretiyle 
yansıma sürelerini azaltmak yada kaynağın yapısı üzerinde değişiklikler 
yapmak, oturduğu yüzey ve montaj yöntemini kontrol etmek şeklinde 
yapılabilmektedir (Cowan, 2007). Çoğu zaman gürültü hava ve yapı ele-
manları aracılığı ile taşınmaktadır. Hava ile iletimin olduğu ortamlarda 
ideal yöntem ses yalıtımı ve akustik düzenlemedir. Yapı elemanları ile 
aktarılan gürültü için ise sönümleme ve titreşimi azaltıcı izolasyon ted-
birleri gerekmektedir (Turan, 2005). 

Akustik düzenlemeden kastedilen sesin rahatsızlık vermeyecek bir 
düzeye getirilmesidir. Rahatsız edici ses, bulunduğu ortamdaki mobilya 
ve demirbaşın yalıtım kabiliyetine, iç mekânda kullanılan tasarım ve 
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kaplama malzemelerinin niteliğine ve mekânın hacmine bağlıdır (OWA-
coustic, 2019). Gürültü yalıtımında tekstil esaslı yüzeylerin kullanımı 
yaygın olmakla birlikte yalıtım amaçlı yeni ve yalıtım kapasitesi yüksek 
pek çok materyal de üretilmektedir. Bir kısmı seri üretime geçmemiş 
olsa da özellikle geri dönüşüm malzemeler ile ilgili çalışmalar araştır-
macıların ilgilisini çekmektedir.

Bu çalışmanın amacı, gürültünün zararlı etkilerini sınırlamak ama-
cıyla kullanılan ses yalıtım materyallerini ve özelliklerini analiz etmek-
tir. Bu kapsamda literatürde dile getirilen ses yalıtım amaçlı kullanılan 
tekstil esaslı malzemelerin üretim şekilleri, kullanıldıkları yerler, ses 
yutum ve yalıtım kapasiteleri ile üstün özellikleri araştırılmış ve elde 
edilen veriler çerçevesinde konu değerlendirilmiştir. 

1. Kapalı Mekânlarda Gürültü ve Kaynakları

Kapalı alanlarda işitsel konforu sağlayan önemli parametreler; ses 
kalitesi, anlaşılabilir nitelikte konuşma, ortamda ki döşeme kumaşların 
özellikleri ve kullanılan malzemelerdir. Ancak bu faktörlere ilave ola-
rak yapı tasarlanırken kullanılan teknik-tesisat, değişik ihtiyaçlar için 
kullanılacak makineler ile insan ve haberleşme kaynaklı gürültülerin de 
projelendirme süreçlerinde düşünülmesi gerekmektedir. Şekil 1’de ka-
palı mekânlarda karşılaşılan başlıca gürültü kaynakları görülmektedir.

 Fazlaca zaman geçirdiğimiz bir diğer kapalı mekân ise taşıtlardır. 
Araç üretici ve tasarımcıları dış görünüş, hızlanma, güvenlik, düşük 
maliyet ile seyahat ettirebilme gibi önemli özellikler yanında, artık ses 
yalıtımı açısından da üstün performansa sahip üretimler yapmayı amaç-
lamaktadırlar. Tüketicilerin araç dışında ki sesi duymak istememeleri 
son derece haklı bir konudur.  Zira uzun süreli seyahatlerde yolcunun 
konforunu bozarken, sürücünün ise dikkatinin dağılmasına, daha çabuk 
yorulmasına ve kaza riskinin artmasına sebep olabilmektedir.

Çevresel gürültü yönetimi yönetmeliğinin 20. Maddesine göre yer-
leşim yerlerinde bulunan yapılarda iç mekân gürültü düzeyinin Leq dBA 
cinsinden maksimum sınır değerleri; tiyatro, sinema, konferans salonları 
ile turizm yerleşme alanlarında 30; sağlık ve eğitim tesisi alanlarında 
35; arkeolojik ve sit alanlarında 55 ve ticari yapıların olduğu yerlerde ise 
60 olarak belirlenmiştir (Gürültü yönetmeliği, 2005). Bu değerleri aşan 
gürültülerin mutlaka izolasyonunun yapılması gerekmektedir.
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Şekil 1. Kapalı alanlarda karşılaşılan başlıca gürültü kaynakları (Erol, 2019).

2. Ses Yutumu ve Ses Yalıtımı

Ses yutumu ve ses yalıtımı kavramları çokça karıştırılan önemli iki 
kavramdır. Ses yalıtımı logaritmik bir kavram olup ses geçiş kaybı ile 
ilgilidir. Yani gürültünün olduğu bir ortamdan başka bir ortama sesin 
geçişinin azaltılmasını ifade etmektedir. Ses yutumu ise lineer bir kav-
ramdır ve çınlama süresi ve yankı ile ilişkilidir (Bonus Wooler, 2014). 
Yani boş bir kapalı mekânın yankı-çınlama süresinin eşyalarla dolu bir 
mekâna göre farkı, ses yutma özelliği olan gözenekli malzemelerden 
oluşan eşyalardan kaynaklanmaktadır. 

Gözenekli malzemeler, ses yutum için, yansıtıcı ve özellikle ma-
sif malzemeler ise ses yalıtımı amacıyla kullanılması durumunda çok 
iyi sonuçlar verebilirler (Kocatepe, Erol & Paşayev, 2018). Genel olarak 
havayı geçiren bir malzemenin sesi de geçirebileceğini söylemek doğ-
ru olacaktır. Öte yandan ses yutumu yüksek olan bir malzemenin aynı 
düzeyde sesi yalıtması da mümkün değildir. Bu sebeple yutumu yüksek 
olan bir malzeme düşük yoğunluklu olup yüksek hava geçirimine sa-
hiptir (Erol, Kocatepe & Paşayev, 2018). Sandviç yapıda bir materyalin 
merkez katmanına yutum özelliği yüksek bir malzeme kullanılması du-
rumunda yalıtım kabiliyeti önemli oranda artacaktır. Gözenekli ve kalın 
bir malzemenin ses yutumu genellikle yüksektir. Ancak gözenekli mal-
zeme kalın bile olsa hava geçirimli olduğundan ses geçiş kaybı düşük 
olacaktır (Paşayev & Erol, 2018). 



Müslüm Erol, Hüsnü Aydemi̇r174 .

3. Ses Yalıtımında Kullanılan Malzemelerin Sınıflandırılması

Genel olarak her malzemenin az ya da çok ses yutma veya yansıt-
ma özelliği bulunmaktadır. Dolayısı ile ses yalıtımında kullanılan mal-
zemelerin hem yutma hem de yansıtma kabiliyeti vardır. Malzemenin 
hangi özelliği daha fazla ise niteleme ona göre yapılmaktadır. Arenas 
ve Crocker’a göre, yapısal açıdan birbirine zıt olacak kadar farklı hava 
boşlukları olan ve katı maddelerin birleşimi şeklinde bir araya gelmesi 
ile üretilen malzemelerin ses yutum kabiliyetleri daha yüksek olacak-
tır (Arenas & Crocker, 2010). Yani zıt yapısal özelliklere sahip malze-
melerden efektif yutucu malzeme elde etmek mümkün olacaktır. Bu 
materyaller gözenekli, dispers, ince kılcal çapa sahip ve karışık yapıda 
olabilirler. Ses yutum için en yaygın olarak kullanılan grubu gözenekli 
malzemeler oluşturmaktadırlar. Bu malzemelerde ki katı madde miktarı 
toplam hacmin çok az kısmını oluşturmakta ve toplam hacim içerisinde 
homojen olarak dağılmaktadır. Katı maddenin bu homojen dağılımı se-
bebiyle birbirine kanallar ile bağlanmış çok sayıda boşlukların oluşması 
söz konusu olmuştur (Osipov, Bobylev &Borisov, 2004).

Gözenekli ses yutum malzemelerini sert ve esnek yapıya sahip ol-
mak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Sert yapıya sahip olan malzeme-
lerde; ses dalgaları ortam yüzeyine basınç uygularken gözenek içindeki 
boşluklarda bulunan havayı da harekete geçirerek birbirine ve kanal du-
varlarına çarpması suretiyle oluşan sürtünme sebebiyle sönümlenirler. 
Esnek yapıda ki gözeneklilerde ise bu durumlara ilave olarak yapının 
elastikliği sebebiyle de ekstra enerjinin emilmesi mümkün olmaktadır. 
Dolayısı ile üretim şartları ve tekniği değiştirilerek istenilen perfor-
mansta yutucu malzeme üretmek mümkündür. Ses yalıtımında kullanı-
lan malzemeler Şekil 2’de gösterilmiştir. 

Şekil 2. Ses yalıtımında kullanılan malzemeler (Erol, 2019).



175.Mühendislik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler

Buna göre gözenekli yutucular; tanecikli (perlit, vermikülit, ser-
met), lifsi (dokusuz yüzeyler, kumaş, cam ve taş yünü), karışık (pomza-
tik perlit) ve odacıklı (gazbeton, poliüretan köpüğü) olarak ayrılmakta-
dırlar. Hammadde açısından yutucular mineral kökenli (mineral yünler 
ve matlar, alçıpan), organik (hayvan yünü, ahşap yünü, organik köpük-
ler), kompozit ve metalik olmak üzere dört gruba ayrılmaktadırlar. Men-
şei açısından ise doğal, suni ve sentetik olarak ayılırlar. 

4. Malzemelerin Akustik Performansını Etkileyen Parametreler

Malzemelerin akustik performansını etkileyen pek çok faktör bu-
lunmaktadır. Malzemelerin kalınlığı, içindeki hava boşluk miktarı, ha-
cimsel yoğunluğu, gözenekliliği, hava akış direnci, lif yapısı, lif içeriği 
ve yönlenmesi ile bağlayıcı materyal gibi parametrelere dayalı olarak 
değişebilmektedir. 

Malzemenin kalınlığı ve yoğunluğun ses yutumuna etkisi Şekil 3’te 
gösterilmiştir. Buna göre, malzeme kalınlaştıkça ses yutumu artmak-
tadır (Küçük & Korkmaz, 2012). Ayrıca çok düşük yoğunlukta yutum 
düşük olacağı gibi yoğunluk arttıkça malzemeden ses geçemeyeceği için 
yansıma oranı artacaktır. Malzeme yoğunluğunun akustik özelliklere et-
kisini gösteren pek çok araştırma bulunmaktadır (Koizumi, Tsujiuchi & 
Adachi, 2002).  

Şekil 3. Gözenekli malzeme kalınlığının (a) ve malzeme yoğunluğunun (b) ses 
yutum katsayısına etkisi [6].

Malzeme yüzeyinde ki gözenek tipi, büyüklüğü ve sayısı ses yutumu 
açısından çok önemlidir. Gözenekli ses yutucu malzemelerin yapısında 
%90 oranında hava bulunmaktadır. Ses enerjisi bu hava içerisine girer 
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ve orada yutulur. Ancak düşük frekanslarda malzeme içine giremeyen 
ses dalgaları gözeneklerin sert duvarlarından yansımaya uğrayabilmek-
tedir. Hava akış direnci ve gözenekliliğin akustik performans üzerinde 
önemli etkileri bulunmaktadır (Seddeq, 2009; Zent & Long, 2007).

Lifin inceliği, geometrisi, enine kesiti ve içeriği akustik kabiliyeti 
etkilemektedir. İnce ve farklı enine kesitte ki liflerden üretilen malze-
melerin birim ağırlığında daha fazla lif olduğundan ve yüzey alanı art-
tığından ses yutumu artmaktadır (Tascan & Vaughn, 2008). İnce liflerin 
kullanıldığı yapılarda yoğunluğun arttırılması ile paralel olarak lifler 
birbirine dolanacağından ses geçişi engellenecektir [Shahani, Soltani & 
Zarrebini, 2013; Lee & Joo,2004;  Tascan, Vaughn, Stevens & Brown, 
2011; Ballagh, 1996).

İçi boş liflerin kullanıldığı materyallerde ki ses yutumunun yüksek 
olduğu ifade edilebilir. Polyester ve içi boş polyester lifleri karışımından 
(Huang, Lin, Lou & Tsai, 2013; Abdelfattah, Ghalia & Eman, 2011), es-
tabragh lifleri ile polipropilen liflerin kombinasyonundan (Hasani, Zar-
rebini & Hassanzadeh, 2014), kapok lifinin doğal boşluklu içyapısı kul-
lanılarak (Liu, Yan & Zhang, 2015) ve atık bir materyal olan tavuk tüyü 
liflerinin boşluklu içyapısından istifade edilerek üretilen malzemelerin 
akustik performansı çok yüksek çıkmıştır (Erol, Kocatepe & Paşayev, 
2018; Paşayev & Erol, 2018).  

Ses yutum kabiliyetini etkileyen diğer bir önemli faktör ise bağla-
yıcı maddedir. Bağlayıcı maddenin belli bir sınır değere kadar artışı-
nın ses yutumunu artırdığı ancak yapının sert ve kırılgan hale gelmesi 
durumunda ses yutumunun azalıp yansıtma artacaktır (Demiryürek & 
Aydemir, 2017). Ayrıca kullanılan bağlayıcı türüne dayalı olarak mal-
zemede farklılıklar olabilmektedir. Suda çözünen bağlayıcıların kulla-
nılması ile ses yutumu artmaktadır (Stanciu, Curtu, Cosereanu, Lica & 
Nastac, 2012). 

5. Akustikte Kullanılan Ses Yalıtım Esaslı Malzeme Örnekleri

5.1. Lifsi Yapıya Sahip Gözenekli Malzemeler 

Sentetik, mineral ve metalik birçok malzeme ses yalıtımı için kul-
lanılmaktadır. Fakat hafifliği, kolay üretilebilmesi, gözenekli yapısı ve 
düşük maliyetli olması sebebiyle lifli malzemeler daha fazla talep gör-
mektedir. Dokuma ve örme kumaşlar, halılar ile dokusuz yüzeyler bu 
alanda yaygın kullanılmaktadırlar. Duvar kaplamalarında kullanılan 
püsküllü halılar (Shoshani & Wilding, 1991) ve döşemelik kumaşlar (Za-
firova & Uzunovich, 1998) ile otomotiv tavan, bagaj, kapı panelleri ile 
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koltuk yüzeylerinde kullanılan örme kumaşların kapalı alanda ki sesi 
önemli derecede yuttuğu bilinmektedir (Dias, Monaragala, Needham & 
Lay, 2007). Bu kumaşların kalınlığına, sıklığına, lif içeriğine ve kumaş 
konstrüksiyonuna bağlı olarak yalıtım kabiliyetleri değişebilmektedir 
(Soltani & Zerrebini, 2012 ). 

Ayrıca mikrofiber kumaşların ses yutumunun aynı kalınlık ve ağır-
lıkta ki dokuma ve örme kumaşlara göre daha yüksek olduğu ifade edil-
mektedir. Çalışma kapsamında en yaygın olarak kullanılan cam yünü, 
taş yünü, ahşap yünü ve seramik yünü gibi dokusuz yüzeylerin ses yu-
tum (Tablo 1) ve ses yalıtım (Tablo 2) özelliklerini belirlemek amacıyla 
bazı ölçümler yapılmış ve elde edilen verilerden grafikleri oluşturulmuş-
tur (Şekil 4 ve Şekil 5). Öte yandan malzeme biliminde ki gelişmelere ve 
değişen ihtiyaçlara paralel olarak bazı atık materyallerden geliştirilmiş 
keçe, tavuk tüyünün sap (rachis) kısmından bağlayıcı polimerler kullan-
mak suretiyle üretilen kompozitler gibi inovatif tekstil esaslı ses yalıtım 
malzemeleri de incelenmiş ve performans düzeyleri ortaya konulmuştur. 
Özelliklerini araştırıp karşılaştırdığımız ses yalıtım materyallerine ait 
bazı görseller ise Şekil 6’da verilmiştir.  

Taş Yünü; Mineral kökenli olup, %97 oranında doğal elyaf içeren, 
endüstriyel alanlarda 760°C’ye kadar olan sıcaklıklarda yangına karşı 
dayanıklı, su itici özelliği olan ısı ve ses yalıtım malzemesidir. Ortamda 
ki negatif unsurlara karşı dirençli olması sebebiyle zamanla küflenme-
yen, paslanmaya sebep olmayan ve yüksek frekanslarda iyi ses yutum 
kabiliyeti gösteren bir malzemedir (Aterstore, 1996). 

Cam Yünü; yerli olarak temin edilen, inorganik silis kumunun çe-
şitli işlemler sonunda üretilen lifli dokusuz yüzey bir malzemedir. Kul-
lanıma bağlı olarak şilte, levha ve boru şeklinde üretilebilen ısı yalıtımı 
ve akustik dizaynlarda kullanılan bir malzemedir (İzocam, 1965). Sa-
nayi boruları, kalorifer tesisatı ve merkezi ısıtma tesisatı, güneş enerjisi 
tesisatı borularının terlemeye ve donmaya karşı korunmasında kullanıl-
maktadır. Ortamın nem ve rutubet gibi zararlı etkilerine karşı dirençli 
bir malzemedir.

Ahşap Yünü; Ahşap lifi ve magnezit bağlayıcının çeşitli işlemler-
den geçirilmesi ile elde edilen dokusuz yüzey malzemedir. Ses yalıtımı 
ve bina dış cephe mantolama işlerinde kullanılabilir. Sinema ve tiyatro 
salonları başta olmak üzere toplu kapalı yaşam alanlarında duvar ve ta-
van kaplaması yada bölme duvar maksatlı kullanılabilirler (Teknoakus-
tik, 2016).



Müslüm Erol, Hüsnü Aydemi̇r178 .

Tavuk tüyü; Değişik kaynaklara göre tavuk eti üretiminden dünya-
da yıllık ortalama 6 ila 15 milyon ton civarında tüy açığa çıkmaktadır. 
Erol, yaptığı çalışmalarda sadece ülkemizde yıllık 100bin tonun üzerin-
de tüyün açığa çıktığını ifade etmektedir. Bu tüyün ortalama %8-10’u 
verimli kullanılırken geri kalan kısmı atık olarak ya gömülmekte yada 
yakılmaktadır (Erol, 2019). Tüyün merkezinde bulunan sap (rachis) kıs-
mından sakal denilen liflerin ayıklanması ile tavuk tüyü lifi elde edile-
bilmektedir. Gözenekli içyapısı sebebiyle ses yutumunda önemli sonuç-
lar verdiği görülmektedir (Şekil 4 ve Şekil 5).

Tablo 1. Bazı geleneksel ses yutum materyallerinin frekanslara göre ses 
yutuculuk katsayıları

Malzemeler Frekanslara göre ses yutum katsayı değerleri

63 100 160 250 400 630 1000 1600 2500 4000 6300

Cam Yünü 0,01 0,03 0,04 0,06 0,11 0,23 0,4 0,55 0,69 0,94 1

Taş Yünü 0,1 0,06 0,05 0,07 0,08 0,26 0,35 0,46 0,65 0,91 0,99

Keçe 0,07 0,06 0,06 0,09 0,1 0,22 0,34 0,41 0,78 0,93 0,97

Strafor 0,09 0,08 0,06 0,06 0,02 0,04 0,04 0,29 0,14 0,16 0,57

Sünger 0,04 0,07 0,06 0,08 0,11 0,18 0,29 0,29 0,43 0,71 0,75
Tav.Tüy 
Rachis 0,05 0,07 0,06 0,08 0,09 0,25 0,45 0,72 0,87 0,88 0,93

Tablo 2. Bazı geleneksel ses yutum materyallerinin frekanslara göre ses iletim 
kaybı katsayı değerleri

Malzemeler Frekanslara göre ses iletim kaybı katsayı değerleri
63 100 160 250 400 630 1000 1600 2500 4000 6300

Cam Yünü 4,66 4,87 5,13 3,37 4,94 5,83 5,6 5,96 6,32 6,79 7,03
Taş Yünü 4,4 4,78 5,1 5,38 5,11 5,49 5,65 5,89 6,25 6,65 6,4
Keçe 2,69 3,22 1,78 3,21 3,79 4,25 4,68 5,05 5,47 5,96 5
Strafor 4,27 6,5 6,6 8,5 5,5 4,5 6,16 9,5 10,54 8,55 9,15
Sünger 1,99 1,73 2,27 2,5 2,79 3,2 3,26 3,48 3,56 3,77 3,31
Tav.Tüy 
Rachis 6,02 6,7 7,56 9,03 8,11 10,18 10,62 10,95 11,39 11,46 13,28

Gözenekli ses yutum materyallerinin ses yutum katsayı değerleri 
incelendiğinde ortaya çıkan genel kanaate göre; düşük frekanslarda ses 
yutum değerleri oldukça düşük iken orta ve yüksek frekanslarda iyi ses 
yutum kabiliyetine sahiptirler. Düşük frekanslarda ses yutum katsayı-
sı 0,3’ün altında iken, orta frekanslarda 0,7 ve yüksek frekanslarda ise 
0,99-1 değerlerine çıkmaktadır.
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Gözenekli materyallerin farklı varyasyonlarda ve farklı malzemeler 
ile kombinasyonları yapılarak daha geniş bir frekans aralığında yutum 
kabiliyeti geliştirilebilecektir. Şekil 4’te tavuk tüyü sap bölgesi kullanı-
larak elde edilen kompozitin diğer geleneksel yutucu materyallere göre 
daha ince olmasına rağmen orta frekanslarda çok daha iyi ses yuttum 
katsayısına sahip olduğu görülmektedir. Aynı grafikte cam yünü, taş 
yünü ve keçenin yüksek frekanslarda daha iyi sonuçlar verdiği görül-
mektedir.

Şekil 4. Bazı geleneksel ses yalıtım malzemelerinin frekansa bağlı olarak ses 
yutum katsayısı eğrileri
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Şekil 5. Bazı geleneksel ses yalıtım malzemelerinin frekansa bağlı olarak ses 
iletim kaybı eğrileri

5.2. Odacıklı ve Tanecikli Yapıya Sahip Malzemeler

Yukarıda ifade edilen lifsi ses yutum malzemelerinin yanında bitki-
sel kökenli, metalik ya da kuş tüyleri gibi hayvansal esaslı malzemeler-
den tek ya da çift gözenekli olarak üretilen malzemelerde vardır ki bun-
lar tanecikli yutucu malzemeler olarak isimlendirilmektedirler. Bu tarz 
malzemelerin yapısında boşluk fazla olduğundan yoğunlukları düşük ve 
hafif iken ses yutum kabiliyetleri son derece yüksektirler. Otomotiv sek-
törü ve prefabrik yaşam alanları başta olmak üzere pek çok yerde tercih 
edilmektedirler. 

Mantar; Bitkisel kökenli, tanecikli içyapısı ile ses ve darbe izolas-
yon özelliği yüksek olan bir malzemedir Bina yapı elemanları arasına, 
mantolamada, çatı yalıtımında, parke gibi zemin kaplamalarında kulla-
nılırlar. Özellikle kauçuk karışımlı olanlarının jeneratör, hidrofor, kom-
presör gibi titreşime bağlı gürültü potansiyeli yüksek makinelerin yalıtı-
mı için efektiv sonuçlar doğurmaktadır (İlhan sanater, 2016).

Perlit; Isıyla genleşme özelliği olan, genleştirildiğinde çok hafif ve 
gözenekli bir hale geçen, gözenekli, hafif, yanmazlık özelliği yüksek ve 
ses yalıtımında üstün özellikleri olan volkanik karakterli bir maddedir 
(Bilgiustam, 2016). Özellikle inşaat ve yapı sektöründe ısı ve ses yalıtı-
mında yaygın kullanılmaktadır.
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Şekil 6. Akustikte kullanılan lifsi ve tanecikli yapıdaki yutucu malzemeler

Melamin Köpüğü; Melamin reçineden üretilen, düşük yoğunlukta 
8-11 kg/m3, sıcaklığa dayanıklı, sık gözenek yapılı ses yalıtım ve akustik 
düzenlemelerde kullanılması ile birlikte ısı yalıtımına da fayda sağlayan 
sünger levhalardır (Akustikmimarlık, 2016). Özellikle hastane, okul, ti-
yatro, sinema ve toplantı salonu gibi alanlarda iyi ses bariyeri olarak kul-
lanılırlar. Piramit, yumurta, labirent ve düz olarak gri ve beyaz renkte 
üretilmektedirler 

Poliüretan Köpüğü; Kumaş fireleri ve kesimhane atıklarından üre-
tilen keçe yüzeyine veya içerisine  poliüretan (PU) köpük ile işlem ya-
pılması durumunda içerde odacıklı ve boşluklu bir ortam oluşmakta ve 
ses yutumuna önemli katkı sağlayan düşük maliyetli bir malzeme elde 
edilmiş olmaktadır (Lin, Huang, Lin C, Su & Lou, 2011). 

5.3. İnovatif ses yalıtım materyalleri

Malzeme teknolojisinde ki gelişmelere paralel olarak sentetik esaslı 
ses yalıtım malzemeleri (hafif ve seri üretime müsait) yaygın şekilde 
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üretilip kullanılmaktadır. Ancak yüksek maliyetli ve çevresel kirlilikle-
re sebep olması önemli dezavantajlarındandır. Bu sebeple bilim insanla-
rı doğaya atılan bitkisel ve hayvansal menşeili atıkları değerlendirerek 
katma değeri yüksek, düşük maliyetli ve çevreci ürünler üretmek mak-
sadıyla önemli çalışmalar yamaktadırlar. Bu çalışmalarda bitkisel ve 
hayvansal atıklar polimer maddeler ile bir veya birden çok varyasyonda 
karıştırılarak üretilmektedirler. 

Örneğin, pirinç anızı, odun kıymıkları ve çeşitli bağlayıcılar kul-
lanarak ses yalıtım amaçlı kompozit levha (Yang, Kim, D & Kim, H., 
2003), bambu elyaftan lif levha (Thilagavathi, Pradeep, Kannaian & 
Sasikala,  2010 ), çay yapraklarından dokusuz yüzey (Ersoy & Küçük, 
2009), lif kabağı ve doğal çay yaprağı karışımından poliüretan köpük 
(Paşayev, Kocatepe, Maraş, Soylak & Erol, 2017), tavuk tüylerinin lifle-
rinden dokusuz yüzey (Paşayev, Kocatepe & Maraş, 2018) ve rachisten 
kompozit levha üretmişlerdir. Paşayev ve Erol’un çalışmaları incelen-
diğinde tavuk tüyünden ürettikleri kompozit plaka ses yalıtımında tüm 
geleneksel ses yutucularından daha iyi bir performans sergilerken, ses 
yutumu açısından da %40 civarında daha ince bir yapıya sahip olması-
na rağmen orta frekanslarda çok daya yüksek bir performans gösterdiği 
ifade edilmektedir (Paşayev & Erol, 2018).

SONUÇLAR

Kapalı alanlarda insan sağlığını bozacak düzeyde gürültüye sebep 
olan faktörlerin tespit edilip zararsız hale getirilmesi gerekmektedir. 
Gürültünün zararlı etkilerinden sırasıyla gürültü kaynağında, gürültü-
nün yayıldığı ortamda ve alıcıda olmak üzere üç şekilde tedbir alınabil-
mektedir. Evrensel bir kural olarak riskin bertaraf edilmesi süreçlerinde 
toplu korunma tedbirleri kişisel korunma tedbirlerinden daima öncelikli 
gelmektedir. Dolayısı ile gürültünün kaynakta yada bulunduğu ortamda 
yalıtılması ve böylece kişiye ulaşması engellenmelidir. 

Tekstil esaslı lifsi, tanecikli veya kompozit şeklinde üretilmiş mal-
zemeler kullanılarak kapalı mekânlarda önemli düzeyde ses yalıtım 
sağlanırken ortama renk ve estetik açısından da önemli düzeyde değer 
katılmış olmaktadır. Tiyatro, sinema, konferans salonu gibi alanlarda 
kullanılan tekstil esaslı bu yutucular çınlama süresini azaltarak yankıyı 
önlemektedir. Sentetik esaslı yutucuların yüksek maliyetli ve çevreye 
zarar veriyor olması sebebiyle bitkisel ve hayvansal atıklardan üretilen 
düşük maliyetli ses yalıtım materyallerinin kullanımın yaygınlaşması 
ile çevreye ve ülke ekonomilerine önemli önemli katkılar sağlanmış ola-
caktır. 
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