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İçerik 

 Temel ses bilgileri 

 Ses du zeyi, desibel kavramı ve sesin yo nelmesi 

 Frekans analizi 

 Kulag ın yapısı ve sesin algılanması 

 Sesin açık alanda yayılması ve yutum 

 Sesin kapalı alanlarda yayılması ve yankılanım 

 Endu striyel Gu ru ltu  Kaynakları 

 Duvar, hu cre ve bariyerle gu ru ltu  denetimi 

 Akustik malzemeler ve elemanlar 

 Titreşimlerin yalıtımı ile gu ru ltu  denetimi 

Amaç 

 Katılımcılara akustig in temel prensiplerini açıklamak, 

 Akustik o lçu m sistemlerinin çalışma ilkelerini ve kullanım alanlarını anlatmak, 

 HVAC sistemlerinde gu ru ltu  kontrolu ne ilişkin temel bilgileri vermek, 

 Gu ru ltu nu n insan u zerindeki etkilerini vurgulamak ve bu konuda geçerli olan 

ulusal ve uluslararası yo netmelikleri anlatmaktır. 



                          KATILIMCI BİLGİSİ 

Adı / Soyadı  

Dog um Tarihi  

Mesleg i  

Çalıştıg ı Firma  

Çalıştıg ı Birim / 

U nvan 

 

Çalışma Su resi  

E-posta Adresi  

GSM No 
 

Telefon No  

                                  FİRMA BİLGİLERİ 

Firma Adı  

Firma Adresi  

Firma Unvanı  

Telefon / Faks No  

E-posta Adresi   

Fatura Adresi  

Vergi Dairesi No  

BAŞVURU FORMUBAŞVURU FORMUBAŞVURU FORMU   
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KAYIT İŞLMELERİ ÖDEME BİLGİSİ 

Eg itim katılım formu ve banka dekontunun eg itim tarihinden o nce ( Başvurular dog -

rultusunda tarih belirlenecek ve katılımcılara duyurulacaktır. )   iskav@iskav.org.tr 

adresine mail ile go nderilmesi ile kesin kayıt yapılmaktadır. Eg itime katılım belirlene-

cek olan tarihten o nce o demenin aşag ıdaki hesap numarasına yapılması ve o deme de-

kontunun Eg itim Başvuru Formu ile birlikte ISKAV’a e-posta yoluyla veya faksla go n-

derilmesi gerekmektedir. O demeyi yaparken banka dekont açıklamasında firma, katı-

lımcı adı ve eg itim adının belirtilmesine o zen go sterilmesini rica ederiz. 

I PTAL / DEG I ŞI KLI K 

ISKAV’ın eğitimleri iptal etme ve/veya tarihlerini değiştir-

me hakkı saklıdır. 

ISKAV gerçekleşebilecek deg işikliklerle ilgili olarak en geç 4 iş 

gu nu  o nce kayıt yaptıran kişi ya da firmalara bilgi verir.  

Herhangi bir sebep ile katılımın gerçekleşmemesi durumunda, 

eg itim tarihinden 1 hafta o nce haber verilmesi takdirde eg itim 

u creti iade edilmektedir. Dig er durumlarda kayıt işlemi başka 

bir programda kullanılmak u zere açık hale do nu ştu ru lu r. Eg i-

tim gu nu nden 1 hafta o nce bildirilen katılımcı deg işiklig i kabul 

edilmektedir. 
  

DETAYLAR 

Eğitime katılım, eğitim katılım formunun doldurulup gönderil-

mesi ve eğitim katılım bedelinin eğitimden önce ilgili hesap nu-

maralarına yatırılması sonucunda kesinlik kazanır. 

U cretlendirmelerimizde KDV %18 olarak hesaplanmaktadır 

Eg itim su resi 09.00-16.00 arasındadır. 

Katılım belgesi verilmektedir. 

ISKAV, eg itimlerini, katılımcı durumuna go re erteleyebilir veya 
iptal edebilir. Yapılan deg işiklikler katılımcılara yazılı ve so zlu  
olarak bildirilir. 

Doldurmuş olduğunuz formu; imzalı ve kaşeli olarak ilgili bölüm yetkilisine mail veya faks yoluyla iletilmesi 

ve teyit alınması önemle rica olunur.  

Detayları okudum ve şartları kabul ediyorum 

Firma Kaşesi / İmza / Tarih 

ISITMA SOĞUTMA KLİMA ARAŞTIRMA ve EĞİTİM VAKFI 
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BAŞVURU FORMUBAŞVURU FORMUBAŞVURU FORMU   

Doldurmuş olduğunuz formu; imzalı ve kaşeli olarak ilgili bölüm yetkilisine mail veya faks yoluyla iletilmesi ve teyit alınması önemle rica olunur.  

Detayları okudum ve şartları kabul ediyorum. 

Firma Kaşesi / İmza / Tarih 

  

O DEME DETAYLARI 

Program Bedeli 

Akustik Eğitimi: 600,00 TL + KDV 

ISKAV İktisadi İşletme Banka Bilgileri 

Şirket Unvanı   :   

Isıtma Soğutma Klima araştırma ve Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi  

Banka : Garanti Bankası  

Şube   : Taksim Meydan  (028) 

Hesap   028 - 6293022 TL 

IBAN    TR78 0006 2000 0280 0006 2930 22 

 

 

 

 

ISKAV 

Ömer Avni Mah. Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya Sk. İzim Apt. No:15 Daire:11 34427 

Gümüşsuyu, Beyoğlu İstanbul 

Tel: +90 212 2850040 

Faks: +90 212 2850029 

iskav@iskav.org.tr 

Barbaros DI NÇER 

barbaros@iskav.org.tr 

Proje Uzmanı-Project Specialist 

Cem DURSUN 

cem@iskav.org.tr 

Teknik Proje Uzmanı-Technical Project Specialist 
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