Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık
olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle
“iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir
parçası olmalı” derim.

x: akustik
There is no acoustics without architecture, and there
is no architecture without acoustics! Architecture and
acoustics go hand in hand, and I often say that “fine
acoustics is not there to be seen, it should become
part of the architecture”.

Eckhard Kahle
Kahle Acoustics
• Akustik, içinde hangi alt bileşenleri barındırıyor? Akustik ve mimaride
akustik deyince aklımıza ne gelmeli?

• What are the elements of acoustics? What should come to our
minds when acoustics and acoustics in architecture is mentioned?

Konforun
Üç Bilinmeyenli
Denklemi 2016
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Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi - x: akustik

• Akustik açıdan iyi mekânlar oluşturmak neden önemli bir konu?
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• Why it is an important issue to make acoustically good spaces?

Bir binanın genel olarak başarılı olması
için sadece büyük “görsel mimari”ye
değil, kültürel veya toplumsal kullanım
amacına göre optimize edilmiş iyi bir
akustiğe sahip olması şart.
For a building to be an overall success it
must have good acoustics - acoustics
that are optimized for its uses,
culture and community - not
just great ‘visual architecture’.
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Bütün akustik ve mühendislik unsurlarının
kesintisiz olarak mimari tasarıma entegre
olduğu bütüncül tasarımın en iyi tasarım
olduğuna inanıyoruz. Birçok insan “iyi
akustik”in duvarlara paneller asılması veya
asılı akustik yansıtıcılar ile başarılabileceğine
inanıyor gibi görünüyor. Tadilatlar veya
akustik ayarlama teşebbüslerinde bunlar
kesinlikle birer seçenek iken en iyi sonuçlar
mimari ve akustik iç içe olduğunda alınır.

• In which stage and how acoustics should be handled in newly
constructed buildings?

• Yeni yapılan binalarda akustik hangi aşamada ve nasıl ele alınmalı?

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi - x: akustik

• Yenileme aşamasından geçen binalarda akustik tasarım süreci nasıl
olmalı?
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• How should acoustics design process be for buildings under
renovation?

We believe that the best design is holistic,
where all acoustical and engineering aspects
are seamlessly integrated into the architectural
design. Many people seem to think that ‘good
acoustics’ can be achieved by hanging panels on
the walls or suspending acoustic reflectors. While
in renovations or acoustic tuning interventions
these are definitely options, the best results are
when architecture and acoustics are one.
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Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi - x: akustik
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Yenileme projeleri, salonun içinin tamamen
değiştirilmesinden, hafif dokunuşlu (ama
genellikle çok önemli) akustik iyileştirmelere
veya bir tadilat sırasında çok değerli
bir konser salonunu emniyete almaya
kadar olan bir aralıkta yer alabilir. Her tip
yenilemenin kendine özgü zorlukları vardır
fakat hepsi mevcut yapının akustiğini
tümüyle anlamakla başlar.

Renovation projects can range from a
complete reworking of the interior of a venue,
to light-touch acoustical improvements, to
safeguarding a beloved concert venue during
a refurbishment. Each type of renovation has
its own challenges, but they all begin with
thoroughly understanding the acoustics of the
existing building.

• Akort/Müdahale projeleri de portfolyonuzda önemli bir yer tutuyor.
Akustik tasarımının bu yönünün nasıl gerçekleştirildiğinden bahseder
misiniz?

• Tuning/Interventions projects are also an important part of your
portfolio. Will you please tell us how this aspect of acoustics design
is realized?
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• Yakın dönemde tamamlanan Philharmonie de Paris projenizden
bahseder misiniz? Nasıl bir tasarım süreci oldu?

• Please tell us about your recently completed project of Philharmonie
de Paris. How was the design process?

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi - x: akustik

• Akustik konusunda geçmişten bugüne ulaşan yöntemler dışında,
teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan yeni malzemeler ve uygulamalar
neler? Bunların projelere etkisinden bahseder misiniz?
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• Aside from methods coming from past to date in acoustics field
what are the new materials and applications that come out by
technological developments?
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• Yakın dönemde akustik açıdan en başarılı bulduğunuz proje/mekân
hangisi? Neden?

• Recently which project/ space is the most successful one from the
viewpoint of acoustics? Why?

• Son dönem projelerinizde ve gelecekteki hedeflerinizden bahseder
misiniz?

• Will you please tell us about your recent projects and future aims?
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