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ÖZET 
 
Mekânların akustik açıdan değerlendirmesi yapılırken, sesin şiddeti dışında birçok diğer parametre 
insan algısını etkilemektedir. Örneğin belirli işlevlere sahip mekanlarda olması beklenen çınlama 
süreleri literatürde mevcuttur. Bununla birlikte; gürlük, keskinlik, pürüzlülük ve dalgalanım kuvveti gibi 
psikoakustik parametrelerin, mekân fonksiyonuna bağlı olarak tahmin edilebilir aralıklarda olup 
olmadığı kesinliğe kavuşmuş bir konu değildir. Bu bildiride, İYTE merkezi yemekhanesinde yapılan 
ölçümler üzerinden, yemek yeme eylemi esnasında çıkan konuşma, çatal – bıçak, sandalye ve 
benzeri seslerin oluşturduğu ses peyzajı, psikoakustik parametreler açısından değerlendirilmiştir. Aynı 
zaman aralığında ve farklı günlerde yapılan ölçümler ile yapılan kayıtlarda, sabit bir aralıkta kalan 
değerler olup olmadığı gözlemlenmiştir. Daha sonra yemekhane ölçümleri, kütüphanede yapılan 
ölçüm serisi ile kıyaslanarak psikoakustik parametreler incelenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Mimari Akustik, Psikoakustik, Ses Peyzajı. 
 
 
 
 
ABSTRACT  
 
Besides sound pressure level, many other parameters affect human perception while evaluating 
spaces in terms of acoustics. As an example, recommended reverberation times are defined for 
certain space functions. However, generally accepted value ranges for psychoacoustic parameters 
like loudness, sharpness, fluctuation strength and roughness do not exist. This paper presents a set of 
recordings during lunch hours in the main dining hall and working hours in the library at Izmir Institute 
of Technology. Both soundscapes are investigated in terms of psychoacoustic parameters.   
 
Keywords: Architectural Acoustics, Psychoacoustics, Soundscape. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Kapalı kamusal alanlarda kullanıcı konforu, mimarlık için en önemli değerlendirme kriteridir. Kullanıcı 
konforu, bir mekânın tercih edilmesinde rol oynayan etkenlerin başında gelmektedir. Mekânların ses 
peyzajlarını incelerken, psikoakustik parametreler karmaşık sesleri değerlendirmede bir araç olarak 
kullanılmaktadır. Mühendislik alanlarında, makine gürültüleri değerlendirilirken, bu parametreler 
üzerinden insan algısını tahmin etmek üzere formüller oluşturulmuş, farklı parametreler farklı 
oranlarda formüllere dâhil edilerek farklı değerlendirme yöntemleri ortaya konmuştur. Ancak mimarlık 
alanında, karmaşık ses peyzajlarında bu parametreler için belirli aralıklar ve formüller, henüz genel 
geçer biçimde ortaya konmamıştır ama araştırmalar sürmektedir. Bu çalışma, kapalı ortak kullanım 
alanlarından yemekhanelere ait karakteristik psikoakustik değer aralıkları olup olmadığını incelemek 
üzere yapılmıştır.  
 

Evaluation of a Dining Hall Soundscape in Terms of Psychoacoustic Parameters 
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2. LİTERATÜR 
 
2.1. Yemek mekânlarında yapılmış çalışmalar 
 
Kapalı ve açık mekânların ses peyzajı ve mimari akustik açısından değerlendirilme çalışmaları 
literatürde sıkça karşımıza çıkmaktadır [1, 2]. Bu araştırmalarda parklar, caddeler, meydanlar, yollar 
gibi açık alanlar ve kütüphane, yemekhane, derslik, alışveriş merkezleri, tüneller gibi kapalı alanlar, 
ses peyzajı açısından incelenmiştir.  Kapalı alanlar arasında özellikle restoran, kafe ve benzeri yemek 
yenen mekânların akustik açıdan incelendiği çalışmalar da yapılmıştır [3-10].  
 
Soyer ve Houdet’in 12’si akustik olarak düzenlenmiş, diğer 6’sı akustik olarak düzenlenmemiş toplam 
18 adet okul yemekhanesinde yaptığı çalışmada, akustiği iyileştirilmiş yemekhanelerin 77-82 dBA 
arasında, akustik açıdan düzenleme görmemiş yemekhanelerin ise 81-85 dBA aralığında LAeq 
değerlerine sahip olduğu gözlemlenmiştir [3]. Akustik düzenleme gören yemekhanelerde çınlama 
süresinin ortalama 0,8 saniye değerlerinde olduğundan ve bunun kabul edilebilir bir değer olduğundan 
bahsedilmiştir. 
 
Astolfi ve Filippi’nin çalışmasında, ortalama çınlama süreleri 0,4 ve 0,8 saniye arasında değişen 5 
yemek mekânında ölçümler gerçekleştirilmiştir [4]. “Restoranlarda sessiz alanlar” adını verdikleri 
araştırma programının verilerine dayanarak, iyi bir sözlü iletişimin mümkün olması için restoranlardaki 
çınlama süresinin 0,5 – 0,6 saniyeyi geçmemesi gerektiği ve Leq değerinin 60 dBA’nın altında olması 
gerektiğini belirtmektedirler.  
 
Kang; tren istasyonları, alışveriş merkezleri, kütüphaneler, açık planlı ofisler, futbol stadyumları, 
yüzme havuzları, yemek mekânları ve kiliseleri “akustik olmayan” kamusal alanlar olarak tanımlamıştır 
[5]. Bir restoranda yaptığı ölçümlerde, ortalama ses basınç düzeyini fon müziği yokken 61 dB, fon 
müziği varken 80 dB olarak belirlemiştir. Bunun dışında, restoran ses peyzajında bulunan sesleri ve 
düzeylerini tanımlarken; buzdolabını 63-68 dBA, çatal-bıçağı 68-75 dBA, tezgâh konuşmalarını 63-75 
dBA, sandalyeleri düzenlemeyi 75-82 dBA, çalışanların konuşma ve yürüme seslerini 70-88 dBA 
olarak ölçmüştür. Restoran doluyken ortalama ses düzeyi 80-90 dBA arasındadır. Çınlama süresinin 
ise bir restoran için düşük bir değer olan 0,4 saniye olduğu belirtilmiştir [5].  
 
Hodgson ve arkadaşlarının çalışmasında, hacimleri 176 – 1176 m3 ve çınlama süreleri 0,5 – 1,5 
saniye arasında değişen 10 yemek mekânı anket ve ölçümler aracılığıyla akustik açıdan 
değerlendirilmiştir [6]. Anketlerde bulunan çalışan ve müşteri sorularının cevapları, mekânlardaki A 
ağırlıklı eşdeğer sürekli ses düzeyleri, çalışanların vardiyalarına göre maruz kaldıkları ses düzeyleri, 
mekânın boyutları, sandalye sayısı ve çınlama süreleri değerlendirilmiştir.  
 
Yemek mekânları için Rindel’in yaptığı çalışmada, akustik kapasite terimi öne sürülmüştür [7]. Akustik 
kapasite, bir yemek mekânında yeterli sözel iletişimin sağlanabilmesi için içeride olmasına izin 
verilebilecek en yüksek kişi sayısıdır. Eşitliği, V hacim ve T çınlama süresi olmak üzere, aşağıdaki 
şekilde belirtilmiştir: 

Nmax = V / 20 T  (1) 
Battaglia’nın 11 restoranda yapılan çalışmasında ise, fon gürültüsü, çınlama süresi, mekânın boyutları, 
akustik kapasite, sandalye sayısı ile sessizlik, iletişim, mahremiyet ve konfora dair anket soruları 
değerlendirilmiştir [8]. Çalışmada incelenen mekânların çınlama süreleri 0,4 ile 1,5 arasında 
değişmektedir. 70-84 dBC arasında değişkenlik gösteren fon gürültüsü ölçümleri ile akustik konfor 
değerlendirmeleri arasında bir ilişki bulunamamıştır. 0,5 ve 0,7 saniye arasında kalan dar bi çınlama 
süresi aralığının müşterilere akustik konfor sağladığı ve anket değerlendirmelerinin yaş gruplarına 
göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 25 yaş ve altı müşterilerin 0,7 saniyelik bir çınlama süresinde 
akustik olarak konforda oldukları, 25 yaş üzerindeki müşterilerin ise çınlama süresi arttıkça akustik 
konforu daha düşük olarak değerlendirdikleri görülmüştür.  
 
Svensson ve arkadaşlarının çalışmasında yemek mekânlarında akustik konfor tahmini için bir model 
araştırılmıştır [9]. İnceleme, hacmi 1700 m3 değerinden yüksek 5 adet mekânda gerçekleştirilmiştir. 
Akustik konfor, anlaşılabilirlik, mahremiyet, diğer masalardaki konuşmalardan rahatsızlık, gürültüden 
rahatsızlık ve çınlamaya dair anket soruları; hacim, yükseklik, ortalama yutuculuk katsayısı gibi 
mekanın fiziksel özellikleri, çınlama süresi T30, erken düşme süresi EDT, sesin netliği C80, 
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konuşmanın belirginliği D50, konuşma iletim indeksi STI ve A ağırlıklı eşdeğer sürekli ses düzeyi LAeq 
gibi nesnel değerlerle karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Sonuçta akustik konfor, sandalye kapasitesi 
ile negatif ilişkili olarak bulunmuştur. Ayrıca korelasyon matrisine göre akustik konfor, çınlama süresi 
ve hacimle doğru orantılı olarak bulunmuştur ve bu durumun örneklemin darlığından ve beş yemek 
mekanının çınlama sürelerinden birinin 0,6 olması ve diğer dördünün ise 1,05 ile 1,08 saniye arasında 
değişmesi ve birbirine çok yakın olmasından kaynaklanabileceği belirtilmiştir.  
 
Zelem ve arkadaşlarının çalışmasında, 1775 m3 hacminde bir öğrenci yemekhanesinin akustiği 
değerlendirilmiştir  [10]. Kişi sayısı, genel ses düzeyi, mekânın boyutları, ortalama ses yutuculuğu, 
çınlama süresi ve bu faktörlerin akustik üzerinde etkileri incelenmiştir. Mekânın çınlama süresinin 2 
saniyeden yüksek olmasının rahatsız edici olabileceğinden bahsedilmiştir.  
 
2.2. Psikoakustik parametreler 
 
Mühendislik alanında makine gürültülerinin ses açısından değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılan 
gürlük veya ses yüksekliği (loudness),  keskinlik (sharpness), dalgalanım kuvveti (fluctuation strength) 
ve pürüzlülük (roughness) psikoakustik parametreleri [11-13], mimari akustik değerlendirmelerinde de 
yer almaya başlamıştır. 
 
Psikoakustik parametrelerden gürlük (loudness), bir sesin diğer bir sesin kaç katı daha sesli olarak 
algılandığını belirtir. Ölçü birimi olarak sone kullanılmaktadır. Ses basınç düzeyleri logaritmik bir 
ölçekle karşılaştırılırken, sone birimine sahip gürlük değeri doğrusal olarak algılanan sesin yüksekliğini 
kıyaslamayı mümkün kılmaktadır. Karmaşık seslerin gürlük değerleri, DIN 45631/A1, ISO 532 ve ANSI 
S3.4 standartlarında belirtilen algoritmalar aracılığıyla hesaplanabilmektedir [14-17]. Bu algoritmalar, 
kulağın yapısı sebebiyle ortaya çıkan çeşitli maskeleme etkilerini hesaba dahil etmektedir. Fastl - 
Zwicker, Stevens ve Moore – Glassberg tarafından tanımlanmış hesap yöntemleri kullanılmaktadır 
[18-20]. 
 
Keskinlik (sharpness), ses peyzajında yüksek frekanslı seslerin oranını gösteren bir parametredir. 
Ölçü birimi olarak acum kullanılır. Keskinlik hesap yöntemi, DIN 45692 Alman standardında 
belirlenmiştir [21]. Aşağıdaki grafikte bulunan ağırlık katsayısı fonksiyonuna (g’(z)) bağlı olarak, 16. 
kritik banttan sonra, diğer bir deyişle 2700 Hz ve yukarısındaki frekanslar giderek artan oranlarda 
keskinlik değerini arttırmaktadır. Keskinlik; Von Bismarck, Aures ve Zwicker - Fastl tarafından önerilen 
yöntemlerle hesaplanmaktadır [22, 23, 18]. Keskin sesler, siren sesi gibi uyarıcı ve rahatsız edici 
seslerdir. 
 

 
 

Şekil 1: Keskinlik ağırlık fonksiyonu g’(z) [21]. 
 

Pürüzlülük (roughness – birimi asper) ve dalgalanım kuvveti (fluctuation strength – birimi vacil), düşük 
frekanslı genlik kiplenimleri olduğu durumlarda artar. Bu psikoakustik parametreler henüz 
standartlaştırılmamıştır. Pürüzlülük değeri belirlenirken incelenen genlik kiplenim aralığı 15 – 300 Hz 
iken, dalgalanım kuvvetinde bu değer 20 Hz ve aşağısındaki daha yavaş kiplenimleri içerir. Fastl – 
Zwicker, Sottek ve Aures tarafından tanımlanmış yöntemlerle hesaplanırlar [18, 24, 23]. Pürüzlü 
sesler, uyarı sinyalleri gibi hoşa gitmeyen seslerde kullanılır ve ses peyzajlarında bulunması tercih 
edilmez.  
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Havalandırma ve iklimlendirme derneği AMCA, psikoakustik parametrelerden gürlük değerlerine ait bir 
sınıflandırma önermiştir [25]. Buna göre okul kütüphaneleri için gürlük 2 ile 6 sone arasında olmalıdır. 
Yemek mekânları ile ilgili sınıflandırmaları ise aşağıdaki tabloda verimiştir. Buna göre, yemekhanelerin 
büyük yemek salonu kategorisine gireceği düşünüldüğünde 8 ile 24 sone değerleri arasında olması 
beklenmektedir. 
 
Tablo 1: Mekan türlerine göre olması beklenen gürlük değeri aralıkları [25]. 
 

Mekan türü Gürlük 
(sone) 

Restoran 4 - 12 
Kafeterya 6 - 8 

Kokteyl salonu 5 - 15 
Sosyal kulüp 3 - 9 
Gece kulübü 4 - 12 

Büyük yemek salonu  8 - 24 
Yemek mekânlarının incelenmesinde psikoakustik parametreleri kullanan araştırmalardan biri olan 
Lindborg’un çalışması, 112 restoran üzerinden psikoakustik, fiziksel ve algısal değerlendirmelerde 
bulunmaktadır [26]. Ölçülen tüm mekânların ortalama gürlüğü 20,8 sone, keskinliği 1,27 acum, 
pürüzlülüğü 0,05 asper olarak verilmiştir. Çalışmada, dalgalanım kuvveti hesaplamasında ve biriminde 
değişiklikler önerildiğinden, bu değeri kıyaslamak mümkün olmayacaktır. Bu çalışmanın sonucunda şu 
sonuçlara ulaşılmıştır: Restoranlar daha sesli olmaya başladıkça, seslerin pürüzlülüğü artmaktadır ve 
ses seviyeleri daha geniş bir aralıkta değişmektedir. Ölçülen yüksek sesli restoranların daha kalabalık 
olduğu, bu mekânlarda doğadan seslere kıyasla insan seslerinin yoğunlukta olduğu ve ses peyzajı 
olarak daha rahatsız edici olarak değerlendirildikleri belirtilmektedir. Daha pahalı restoranların daha 
sessiz ve görsel olarak daha tercih edilen yapılı çevrelerinin olduğu ortaya konmuştur. Daha keyifli 
olarak değerlendirilen restoranların, insanlar tarafından algılanan daha az çeşit ses kaynağı içerdikleri 
belirtilmiştir.  
 
Aynı işleve sahip mekânlarda akustik açısından bazı parametrelerin belirli aralıklarda olması beklenir. 
Örneğin belli bir hacme sahip bir konser salonunun istenen çınlama süresi aralığını, daha önceki 
deneyimlerin değerlendirmelerinden oluşan tablolar aracılığıyla bulabiliriz (Şekil 2). Benzer şekilde, 
yönetmeliklerle belli işlevlere sahip mekânlarda kabul edilebilecek en üst ses basınç düzeyleri 
belirlenmiştir. Bir mekânın akustik olarak yeterli özelliklere sahip olup olmadığı, konser salonu, kayıt 
stüdyosu, konferans salonları gibi sesin ön planda olduğu hacimlerde öznel (samimilik, canlılık, 
sıcaklık, direkt sesin yüksekliği, yansımış sesin yüksekliği, belirlilik ve açıklık, parlaklık, yaygınlık, 
dengeleme, harmanlama, birliktelik, yanıt çabukluğu, doku, yankıdan bağımsızlık, gürültüden 
bağımsızlık, dinamik aralık, tonal kalite, düzgün yayılmışlık) [27] ve nesnel (erken düşme süresi, 
konuşmanın belirginliği, sesin açıklığı – netliği, zamansal ağırlık merkezi, ses yüksekliği, yanal enerji 
oranı, ilk ulaşım gecikmesi, kulaklar arası karşılıklı ilişki katsayısı) parametrelerle tanımlıdır [28].  

 
 

Şekil 2. Çınlama süresinin optimum değerleri [28, 27, 29]. 
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Ortak kullanılan kapalı kamusal alanlarda ise bu parametreler ve kullanıcı konforu açısından olması 
beklenen değer aralıkları henüz belirginleşmemiştir. Psikoakustik değerlerin, ses kaynağının 
özelliklerinden mi yoksa çınlama süresi veya varlık kriteri gibi mekanın özelliklerinden mi daha çok 
etkilendiğini incelemek, bu çalışmanın temel hedefidir. Bu parametreleri değerlendirmek üzere, farklı 
birçok ses kaynağını aynı anda barındıran ortak kullanım alanlarındaki ses peyzajı değerlendirilmiştir, 
Önce yemekhane incelenmiş sonra kıyaslamak üzere kütüphanede bilgisayarlı çalışma salonu ele 
alınmıştır.  
 
 
 
 
3. ÖLÇÜMLER 
 
3.1. Donanım 
 
Çınlama süresi ölçümleri Brüel & Kjaer – Omni Power 4292 (çok yönlü hoparlör), Brüel & Kjaer – 2260 
Investigator (ses seviyesi ölçer) ve Brüel & Kjaer – 2716 (güç yükselteci) ile 125 – 4000 Hz değerleri 
arasında gerçekleştirilmiştir. Ses kayıtları ise, G.R.A.S. 40AE 1/2" mikrofon, G.R.A.S. 26CA 1/2'' ön 
amplifikatör ve 01dB dB4 4 kanallı ses kayıt cihazı ile yapılmış, bilgisayara aktarılan verilerin 
psikoakustik parametreleri dBSonic v.4.6.4.155 yazılımıyla değerlendirilmiştir. 
 
3.2. Yöntem 
 
İncelenmek üzere, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü merkezi yemekhanesi (Şekil 3) belirlenmiştir. 
Haftanın 5 iş günü boyunca, her gün saat 12:00 – 12:30 arası yarımşar saatlik ses kayıtları üzerinden 
değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir. Her iki dakikada bir içerideki kişi sayısı kapıda yapılan sayımla 
belirlenmiştir. Ses kayıtları her gün yemekhanenin aynı noktasında yapılmıştır ve masada yemek 
yiyen bir öğrencinin kulak yüksekliğine (1,2 m) yerleştirilmiş bir mikrofon ile kaydedilmiştir. Çınlama 
süresi ölçümleri ise, yemekhane boşken gerçekleştirilmiş ve beş ayrı noktada yapılan ölçümlerin 
ortalama değeri belirlenmiştir. Yemekhane içerisinde fon müziği yayını bulunmamaktadır. İçerideki ses 
ortamını genel olarak insan konuşması, çatal – bıçak, sandalye ve havalandırma sesleri 
oluşturmaktadır.  

 
Şekil 3. İYTE yemekhanesi. 

Daha sonra, İYTE kütüphanesinin bilgisayar salonunda yine haftanın 5 iş günü olmak üzere, her gün 
yarımşar saatlik kayıtlar yapılmış ve bu kayıtlara ait psikoakustik değerler, yemekhanedekiler ile 
karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.  
 

 
 

Şekil 4. İYTE kütüphane bilgisayar salonu. 
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3.3. Ölçüm sonuçları 
 
3.3.1. Yemekhane ölçümleri 
 
Yemekhanenin hacmi 1724 m3 ve ortalama çınlama süresi 1,6 saniye olarak ölçülmüştür. Frekanslara 
göre elde edilen çınlama süreleri aşağıdaki grafikte verilmiştir. Daha önce yapılan çalışmalara göre, 
ortalama çınlama süresinin bir yemek mekânı için yüksek olduğu söylenebilir. 
 

 
 

Şekil 5: Yemekhanede frekanslara göre çınlama süreleri. 
 

Beş gün boyunca yapılan yarım saatlik ölçümlerde iki dakikalık zaman aralıklarında kullanıcı sayısı ve 
ses seviyesindeki değişimler aşağıdaki tabloda verilmiştir. LAeq değerleri 68,5 ve 74,9 dBA arasında 
değişmektedir. Rindel’in formülüne göre bu yemekhanenin akustik kapasitesi 62 olarak hesaplanmıştır 
[7]. Beş gün boyunca 12:00 – 12:30 saatleri arasında içerideki insan sayısının 39 ile 152 arasında 
değiştiği göz önünde bulundurulursa, ölçüm yaptığımız yemekhanede kapasitenin çoğunlukla aşıldığı 
ve mekanın konuşma için problemli olacağını söyleyebiliriz. 
 
Tablo 2. Yemekhanede yapılan kayıtlar sırasındaki kişi sayısı ve LAeq değerleri. 
 

 
Kullanıcı sayısı LAeq 

Za
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 1
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7 
12

 2
01
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8 
12

 2
01

6 

9 
12

 2
01
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12
 1

2 
20

16
 

13
 1

2 
20

16
 

00 02 83 88 68 39 111 69,8 72,4 67,5 65,2 71,6 
02 04 83 84 67 43 108 72 71,6 69,9 66,9 70,4 
04 06 83 88 63 47 107 71,6 70,6 70,9 68 70 
06 08 88 99 61 53 111 69,3 72,1 70,2 68,6 71,6 
08 10 91 101 60 57 113 69,9 72,1 68,3 67,9 73,2 
10 12 91 107 61 68 108 68,9 75,2 69,2 68,7 70,4 
12 14 87 109 58 79 102 69 74,2 69,3 68,4 71 
14 16 92 98 58 86 94 70,3 73,7 69,6 69,2 69,8 
16 18 106 97 66 88 99 71,6 73,1 69,7 69,4 69,2 
18 20 118 101 70 80 108 72,7 73,3 71,8 66,7 71,2 
20 22 123 101 73 78 102 71,7 77,1 70,8 67,6 71,4 
22 24 126 105 79 81 102 72,8 78 71,2 68,3 69,7 
24 26 131 111 78 90 111 74,7 77,1 70,2 70,5 68,9 
26 28 141 120 78 95 129 71,7 78,6 69,9 69,6 70,4 
28 30 152 127 83 95 147 72,5 73,3 69,4 69,2 72,4 
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Kayıtlara ait psikoakustik parametreler dBSonic yazılımında değerlendirilmiştir. Buna göre, gürlük 
22,81 ve 28,62 sone değerleri arasında değişmektedir. Keskinlik parametresi, 1,18 ve 1,22 acum 
olmak üzere, dar bir aralıkta değişkenlik göstermektedir. Dalgalanım kuvveti, 0,27 ve 0,46 vacil 
değerleri arasındadır. Pürüzlülük değeri de, 0,32 ve 0,34 asper olmak üzere, yine dar bir aralıkta 
değişmektedir. Günlere ait tüm ortalama değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
 
Tablo 3. Yemekhane kayıtlarına ait psikoakustik değerler. 
 

İYTE 
Yemekhane 

LAeq Gürlük Keskinlik Dalgalanım 
kuvveti 

Pürüzlülük 

Tarih dBA sone (GD) acum vacil asper 

7 12 2016 71,6 26,67 1,22 0,33 0,34 

8 12 2016 74,9 28,62 1,18 0,46 0,34 

9 12 2016 70,1 23,16 1,18 0,37 0,33 

12 12 2016 68,5 22,81 1,22 0,27 0,32 

13 12 2016 71,0 26,50 1,20 0,28 0,34 

Ortalama 71,2 25,55 1,20 0,35 0,33 

 
Yemekhanelerde gürlük değerlilerinin 8 – 24 sone arasında olması istenmektedir [25]. İYTE 
yemekhanesi, 9 ve 12 Aralık tarihlerinde yapılan ölçümlerde bu değerler içerisinde kalırken; 7, 8 ve 13 
Aralık’ta ise 24 sone değerinin üzerine çıkmıştır. 
 
 
3.3.2. Kütüphanene ölçümleri 
 
İYTE kütüphanesinde bulunan bilgisayar odasında haftanın 5 günü yarım saatlik kayıtlar yapılmıştır. 
LAeq değerleri 47,32 ve 53,95 dBA arasında değişkenlik göstermiştir. Yapılan kayıtlara ait ölçüm 
değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre, gürlük 5,21 ve 6,76 sone arasında değişmektedir. 
Keskinlik 1,23 ile 1,33 acum arasında ve dalgalanım kuvveti 0,14 ile 0,26 vacil arasında değişkenlik 
göstermektedir. Pürüzlülük parametresi ise 0,23 ile 0,26 asper arasında dar bir aralıkta değişmektedir.  
 
Tablo 4. Kütüphane kayıtlarına ait psikoakustik değerler. 
 

İYTE 
Kütüphan
e 

LAe
q 

Gürlük Keskinlik Dalgalanı
m kuvveti 

Pürüzlülü
k 

Tarih dBA sone (GD) acum vacil asper 

7 12 2016 52,5 6,76 1,23 0,26 0,26 

8 12 2016 52,2 6,05 1,33 0,24 0,25 

9 12 2016 51,2 5,62 1,28 0,14 0,23 

12 12 2016 47,3 5,21 1,32 0,14 0,23 

13 12 2016 54,0 5,92 1,31 0,23 0,25 

Ortalama 51,4 5,91 1,29 0,20 0,24 

 
Kütüphanelerde gürlük değerlerinin 2 – 6 sone arasında olması beklenmektedir [25]. İYTE 
kütüphanesi bilgisayar salonunda gürlük, üst değer olan 6 sone değerine yakındır. 
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4. SONUÇ 
 
Yemekhane ve kütüphane değerlerini karşılaştırdığımızda, ses basınç düzeylerinin yemekhanede 
yüksek olduğu açıktır. Gürlük, bir dinleyici tarafından bir sesin diğer ses göre kaç kat algılandığını 
gösteren bir parametre olduğundan, ortalama değerleri kıyasladığımızda yemekhanenin kütüphanenin 
4,3 katı sesli algılandığını söyleyebiliriz. Dalgalanım kuvveti ve pürüzlülük değerleri kütüphane 
ölçümlerinde daha düşüktür. Keskinlik değerleri ise küçük bir farkla, kütüphanede biraz daha yüksek 
çıkmıştır. Tüm parametrelerin ortalama değerleri aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak verilmiştir.  
 
Tablo 5. Yemekhane ve kütüphane kayıtlarına ait psikoakustik değer ortalamaları. 
 

Ortalama 
değerler 

LAe
q 

[dBA] 

Gürlük 
[sone] 

Keskinlik 
[acum] 

Dalgalanım 
kuvveti 
[vacil] 

Pürüzlülük 
[asper] 

Yemekhan
e 

71,2 25,55 1,20 0,35 0,33 

Kütüphane 51,4 5,91 1,29 0,20 0,24 

 
Kütüphanedeki LAeq değerlerinin ve gürlüğün düşük olması beklenen bir durumdur. Keskinlik 
değerlerinin kütüphanede çok az farkla daha yüksek çıkması, iki farklı fonksiyona sahip mekanın ses 
peyzajının, insan işitmesinin yüksek frekansları algılaması açısından benzer etkilere sahip olduğunu 
göstermektedir. Dalgalanım kuvveti ve pürüzlülük değerleri ise beklenildiği üzere yemekhanede daha 
yüksek çıkmış olmakla beraber, her iki mekânda da yüksek değerlere sahip değildirler. Bu ortalama 
veriler aşağıdaki grafiklerde görsel olarak karşılaştırılmıştır.  
 

 
Şekil 7 ve 8: Yemekhane ve kütüphane değerlerinin karşılaştırılması 

 
Yemekhane ve kütüphanede yapılan ölçümlere ait psikoakustik değerlerin ve A ağırlıklı eşdeğer 
sürekli ses düzeyinin verildiği örnek grafik aşağıdadır. Grafikte 13.12.2016 tarihinde yapılan kayıtların 
analizleri görülmektedir. 30 dakikalık her iki kayıt, kendi içinde ikişer dakikalık parçalara ayrılmış ve 
ortaya çıkan bu 15 parça değerlendirilmiştir. Keskinlik değerlerinin çok dar bir aralıkta değiştiği 
görülebilir. Diğer parametrelerin aksine, kesinlik değerleri kütüphanede yemekhaneye oranla daha 
yüksektir. 
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Şekil 6. 13.2.2016 tarihli ölçümlere göre psikoakustik parametrelerin 2 dakikalık dilimlerde değişimi. 
 
Yemekhanede yapılan kayıtlara ait ortalama keskinlik ve pürüzlülük parametreleri, çok dar bir aralıkta 
değişkenlik göstermektedir. Bu veriler, mekânların belli aralıklarda psikoakustik değerlere sahip olduğu 
ve bu şekilde tanımlanabilecekleri fikrini desteklemektedir. Fakat bu çalışma tek başına yetersizdir. 
Daha çok mekânda daha fazla sayıda ölçüm yapılmalıdır.  
 
Bunun yanında, optimum değerlerin belirlenebilmesi için ölçümlerin yanı sıra anket çalışması da 
yapılmalı, psikoakustik değerler, öznel değerlendirmelerle kıyaslanarak incelenmelidir.  
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