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Şehirler bağırlarında yüzyılların birikimini taşırlar. Sahip
oldukları tarihi miras bütün insanlığın ortak değeridir.
Dolayısıyla şehirlerimizdeki tarihi mirasın korunması hepimizin
sorumuluğudur. Yerel yönetimler olarak var olan bu tarihi
mirasın korunması noktasında çok önemli çalışmalar
yürütmekteyiz.
Benzersiz doğal güzelliklere ve eşsiz tarihi mirasa sahip
olan ülkemizdeki pek çok şehre baktığımızda, maalesef
hak ettiği şekilde korunamamış olduklarını görüyoruz.
Tarihi değerlerimizin plansız büyüme ve çarpık şehirleşme
neticesinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldığı
gerçeğini biliyoruz. Bu gerçeğin arkasında şehirlerimizin
imarı konusuna gereken önemin verilmemesi ve tarihi
mirasımıza sahip çıkma bilincinin yetersizliği gibi sebepler
yatmaktadır.
Şehirleri şehir yapan, yapıların arasında dolaşan ve
görünmeyen duygulardır, tarihtir, sosyal dokudur, estetiktir.
Onları sahip olduğu kimlikten koparmadan, tarihi ve doğal
yapılarını muhafaza ederek, çağı yakalayan modern
yerleşim birimleri haline getirmek için çalışmalıyız.
Bu amaçla İstanbul’da ve ülkemiz genelinde kurulmuş
bulunan Koruma, Uygulama ve Denetim Müdürlükleri
(KUDEB’ler) tarihi ve kültürel mirasımızın korunması
noktasında vatandaşlarımıza hizmet etmektedirler. Tarihi
eserlerin geri kazanılması yönünde gerekli teknik hizmetleri
sunmaktadırlar.
KUDEB Restorasyon ve Konservasyon Laboratuarımız ile
Ahşap Eğitim ve Taş Koruma Atölyelerimiz, gerek İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, gerekse tüm ilçe belediyelerimizde
görevli restoratör mimar, mimar, inşaat mühendisi, şehir
plancısı, arkeolog, konservatör, koruma kimyageri, jeolog
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gibi teknik elemanlarımıza süreli kurslar düzenlemektedir.
Konusunda uzman danışmanlarımızın görev aldığı bu
kurslarda, KUDEB olarak tescilli yapılarda uygulamasını
üstlendiğimiz “Bakım Onarım İzinleri” hakkında eğitim
verilmektedir.
Bu hizmetin tamamlayıcı ve kalıcılığını sağlamak amacıyla
bu değerli kitapçığı istifadenize sunmuş bulunuyoruz.
Kitapçık, “Kudeb Yönetmeliği”nin yanısıra “Bakım Onarım
İzinleri Kriterleri, Önerileri” ile “Tespit Raporları” ve “Onarım
ve Korumada Evrensel İlke Kararları” nı içermektedir.
“Geçmişimiz
için bir gelecek ” umudu ile yaptığımız
bu yayının çalışmalarınıza önemli katkılar sağlayacağına
inanıyorum. Bu vesileyle gelecek kuşaklara neler
bırakacağımızı
düşünerek
gerçekleştireceğiniz
çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

							
			

Kadir TOPBAŞ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Tarihi Miras Hepimizin
İstanbul’un kendine özgü mimari kimliğini oluşturan parçalardan en önemlileri, tarihi yapılardır. Tarihi sivil mimarlık
örneği yapılar sokakları, dolayısıyla semt dokusunu
oluştururken aynı zamanda belli bir dönemin yapı geleneği,
ustalığı, beğenileri, kültürü, yaşam biçimi ile bütün sosyal
hayatını yansıtır. Yakın bir tarihe kadar varlığını koruyan bu
örneklerin bozulma süreci ne yazık ki devam etmekte, sokaklar geleneksel doku ve sürekliliğini yitirdikçe semtlerin
mimari kimliği de zedelenmektedir. Tarihi yapıların bozulma
sürecini hızlandıran en önemli iki etken: hatalı restorasyon
ve bilinçsiz kullanımdır. Buna karşılık, onarımların denetimi
ve yapı kullanıcılarından onarımda çalışan ustalara kadar
konuyla ilgili tüm kişilerin koruma konusunda bilgilendirilmesi, acil olduğu kadar uzun vadede gerekli uygulamalardır.
Koruma Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili işlemleri ve
uygulamaları yürütmek ve en önemlisi denetimlerini yapmak üzere kurulmuştur. Restorasyon uygulamalarının sürekli
denetimi ve tarihi yapıların korunması için kullanıcıya verilecek hizmetler, KUDEB’lerin görev alanını oluşturmaktadır.
Süleymaniye’deki Kayserili Ahmet Paşa Konağı’nda
çalışmalarına devam eden Müdürlüğümüz; bünyesinde
Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı, Ahşap Eğitim
ve Taş Koruma Atölyeleri ve Proje Bürosu gibi çeşitli birimleri barındırmaktadır. Bu birimlerde meslek içi eğitimler, usta
ve öğrenci yetiştirme programları yürütülmekte; kullanıcı
eğitimleri gibi çeşitli programlar da planlanmaktadır.
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Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı tarafından,
tarihi yapıların onarımlarında kullanılabilecek öneriler
geliştirilmekte,
evrensel
standartları
takip
eden bilimsel araştırmalar ile koruma yöntemleri
belirlenmektedir. Düzenlenen mesleki eğitimler ile, kurumlar arasında ortak bir ilkesel altyapı ve koruma bilinci
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, bilgi ve deneyimler, yayınlar yoluyla meslektaşlarımız ile paylaşılacaktır.
KUDEB’lerin temel görev alanı olan “Bakım Onarım
İzinleri’nin değerlendirilmesi için kriterler”, Laboratuvar’ımız
bünyesinde çıkarılan yayınlardan ilkidir. Yayınlarımızın
çalışmalarınızda faydalı olacağını umut ediyor, şehrimizin
mimari mirasının korunması için gerçekleştirdiğimiz ortak
çalışmalarda kolaylıklar diliyorum.

M.Şimşek DENİZ
İBB Koruma, Uygulama ve Denetim Müdürü

Koruma Politikalarımız
Türkiye’de 1973 yılında yasal olarak başlayan gayrimenkul
eski eserlerin korunması çalışmaları, 1996 yılına kadar
evrensel kriterlere uygun olarak gelişememiştir. 1996’dan
günümüze kadar geçen sürece yasal düzenlemeleri
yeterlilik ve uygunluğa karşın, uygulamalarda, yasalara
uygun bir koruma pratiği genel anlamda görülememektedir.
Öte yandan koruma kurullarının yükleri giderek artmış ve
bakım onarım, cephe temizliği gibi basit görünen aslında
form, malzeme, doku korunmasında önemli, temel
konservasyon ve restorasyon bilgilerini gerektiren konular
teknik olarak araştırma ve uygulama denetimi olmadan
kararlara bağlanmıştır. Oysa konservasyon araştırmalarının
kapsamındaki geleneksel yapı malzemelerinin bozulma
morfolojileri, bozulma nedenlerinin ve süreçlerinin
anlaşılması, temizleme, sağlamlaştırma, bütünleme,
kozmetik onarım, yüzey koruma gibi müdahalelerin teknik
olarak tanımlanmaları ve projelendirilmeleri gerekmektedir.
Tarihi yapılara yapılabilecek müdahale dereceleri endirekt
koruma, mevcut korunmuşluk durumunun stabilizasyonu,
sağlamlaştırma,
restorasyon,
rehabilitasyon
ve
rekonstrüksiyon şeklindedir. Yani restitüsyon/restorasyon
gerektirmeyecek ve taşıyıcı sistemleri makul ölçüde
süreklilik gösteren yapılarda ilk üç müdahale derecesi
söz konusudur ve KUDEB yasasında bakım/onarım olarak
tanımlanmaktadır. Basit gibi görünen bu konular aslında
tarihi yapıların korunmasında temel kısmı kapsamakta,
mimari yüzeylerin form, tasarım, malzeme, işçilik ve
taşıyıcı sistem açılarından
anlaşılmasını, müdahale
malzeme ve tekniklerinin belirlenmesini gerektirmektedir.
Restorasyon tarihi yapılara yapılabilecek tek müdahale
derecesi olmadığı gibi; “yenileme” yi değil, özgün olanın
karakterizasyonu, korunması ve belirli ölçütlere göre
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bütünlenmesine dayanmaktadır. Koruma çalışmalarının
önemli bir bölümü de geleneksel yapı malzemelerinin ve
işçiliklerin tanınması ve yeniden canlandırılmasıdır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi KUDEB Restorasyon ve
Konservasyon Laboratuvarı, Ahşap ve Taş Koruma Atölyeleri
ve Restitüsyon Bürosu ile sorunların saptanması ve denetim
konularında uygulamalara yardımcı olurken, bir yandan
da uluslararası koruma kavramları, tüzükler, kültürel miras
korunması mevzuatı, konservasyon kuramı ve laboratuvar
deney programları konularında ilgili meslektaşlarımıza
eğitim vermektedir.
Koruma politikalarımızdaki bu önemli değişiklik, adeta
devrim için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ ne teşekkürlerimi
bildirmeyi borç kabul ediyorum.

Prof. Dr. Ahmet ERSEN
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KURULUŞ AMACI
Madde 1
Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve Bakanlıkça izin verilen belediyeler bünyesinde,
korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili
işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak
üzere kurulan koruma, uygulama ve denetim büroları ile il
özel idareleri bünyesinde kurulan proje bürolarının ve eğitim
birimlerinin kuruluş, çalışma, usul ve esasları ile Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresindeki taşınmaz kültür varlıklarının tadilat ve tamiratlarına ilişkin esasları düzenlemektir.
KAPSAMI
Madde 2
Bu Yönetmelik, koruma, uygulama ve denetim büroları ile
proje büroları ve eğitim birimlerinin kuruluş, izin, çalışma,
usul ve esasları ile Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresindeki
taşınmaz kültür varlıklarının tadilat ve tamiratlarına ilişkin
esasları kapsar.
YASAL DAYANAĞI
Madde 3
Bu Yönetmelik 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 10, 11 ve 57. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
YÖNETMELİKTEKİ TANIMLAR
Madde 4
Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
Kanun: 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanununu,
Koruma Yüksek Kurulu: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulunu,
KTVKK: Kültür ve tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarını,
Koruma Bölge Kurulu: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulunu, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü: Kültür ve

16
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Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünü,
İlgili idare: İl Özel İdaresi, Büyükşehir Belediyesi ve
Belediyeyi,
Koruma, uygulama ve denetim bürosu (KUDEB): İl özel
idareleri, büyükşehir belediyeleri ve Bakanlıkça izin verilen
belediyeler bünyesinde bu Yönetmelik kapsamında
kurulacak olan koruma, uygulama ve denetim bürolarını,
Proje bürosu: İl özel idareleri bünyesinde kültür varlıklarının
korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon
projeleri ile bunları tamamlayan raporları hazırlayacak ve
uygulayacak proje bürolarını,
Eğitim birimi: İl özel idareleri bünyesinde sertifikalı yapı
ustalarını yetiştirecek eğitim birimlerini,
Taşınmaz kültür varlıkları: Tarih öncesi ve tarihi devirlere ait
bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih
öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş
bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde,
yer altında veya su altındaki bütün taşınmaz varlıkları,
Taşınmaz tabiat varlıkları: Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve
tarihi devirlere ait olup ender bulunmaları veya özellikleri
ve güzellikleri bakımından korunması gerekli, yer üstünde,
yer altında veya su altında bulunan değerleri,
I.Grup yapılar: Toplumun dini, sosyal, ekonomik ve kültürel
ortak gereksinimlerini karşılayan, yapıldıkları dönemin
mimari ve sanat anlayışını yansıtan, simgesel anı, anıtsal,
izlenim gibi değerleriyle korunması gereken yapıları,
II.Grup yapılar: Kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan ve
yöresel yaşam biçimini yansıtan korunması gerekli yapıları,
Tadilat ve
amaçlayan;

tamirat:

Yapıların

yaşamını

sürdürmeyi

a) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21 inci
maddesi uyarınca ruhsata tabi olmayan: derz, iç ve dış
sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ile
mimari öge olarak ve sanat tarihi açısından özellik arz
18
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etmeyen tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri
ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yörenin özelliğine
göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde
belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen müdahaleleri,
b) (a) bendinde belirtilen müdahaleler sırasında yapıdaki
ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş gibi çürüyen ya da
bozularak eksilen mimari öğelerin özgün biçimlerine
uygun olarak aynı malzeme ile değiştirilmesini, bozulan
iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu
sağlanarak özgün biçimlerine uygun olarak yenilenmesini,
Esaslı onarım: Tadilat ve tamirat dışında kalan ve bilimsel
esaslara göre hazırlanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon
projelerine dayalı uygulamaları,
İnşai ve fiziki müdahale: Esaslı onarım, tesisat, sondaj, kısmen
veya tamamen yıkma, yakma, kazı ve benzeri işleri,
Onarım ön izin belgesi: Tadilat ve tamiratların içeriğini
belirten, uygulamadan önce KUDEB tarafından verilecek
belgeyi,
Onarım uygunluk belgesi: Tadilat ve tamiratların onarım
ön izin belgesine uygun tamamlandığına dair ilgili idare
tarafından verilecek belgeyi,
Kullanma izin belgesi: Yapının inşaatı ya da onarımının
koruma bölge kurulu kararları doğrultusunda yapıldığının
saptanmasından sonra, ilgili idare tarafından verilecek
belgeyi ifade eder.
Madde 5
İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri ve Bakanlıkça izin
verilen belediyeler bünyesinde taşınmaz kültür ve tabiat
varlıkları ile ilgili işlemler ve uygulamaları yürütmek ve
denetimlerini yapmak üzere KUDEB kurulur.
KUDEB’ler İl Özel İdareleri’nde imar ile ilgili daire
başkanlığı veya müdürlük, büyükşehir belediyelerinde imar
daire başkanlığı ve diğer belediyelerde imar müdürlüğü
bünyesinde görev yapar.

19
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Bünyelerinde KUDEB kurulmasını isteyen belediyeler,
Bakanlığa müracaat ederek Kanun uyarınca talepte
bulunurlar. Bakanlıkça, belediye sınırları içindeki kültür
ve tabiat varlıklarının yoğunluğu göz önüne alınarak
belediyenin talebi değerlendirilir, uygun bulunursa izin verilir.
Tescilli kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının yoğun
olduğu büyükşehir belediyeleri sınırları içinde kalan ilçe
belediyelerine, bünyelerinde KUDEB’in kurulmasına ilişkin
büyükşehir belediyesi tarafından yetki verilmesi halinde,
Bakanlıkça ilgili ilçe belediyesine gerekli izin verilir.
KUDEB’in, büyükşehire bağlı ilçe belediyeleri bünyesinde
kurulamaması halinde görevler, Büyükşehir Belediyesi
bünyesinde kurulan KUDEB tarafından yürütülür.
İl ve ilçe belediyelerince KUDEB kurulmadığı veya
kurulamadığı takdirde bu belediyelerin sınırları ve mücavir
alanların içinde yer alan tarihi yapılarla ilgili yetkilerin
kullanılması ve görevlerin yapılması, Bakanlık tarafından o
ilin özel idaresine devredilebilir.        
İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve Bakanlıkça
izin verilen belediyeler bünyesinde kurulan KUDEB’lerde
mimarlık, şehir planlama, mühendislik, sanat tarihi meslek
alanlarından en az birer uzman; arkeolojik sit alanının
bulunması halinde alanın özelliğine göre en az bir
arkeoloğun görev alması zorunludur.
KUDEB’in faaliyete geçebilmesi için gerekli mekan ve
uzman sağlandıktan sonra, ilgili idarece Bakanlığa bildirilir.
KUDEB’lerde görevlendirilen uzmanlar üç ay süre ile ilgili
koruma bölge kurulu müdürlüğünde staj yaparlar.
Staj bitiminden sonra KUDEB çalışmalarına fiilen başlanır.
Başvurular, bu Yönetmelik hükümlerine göre KUDEB’e
yapılır.
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KUDEB’LERİN KURULUŞU
KUDEB, 11 Haziran 2005 Tarihli Resmi Gazete (Sayı: 25842)
de yayınlanan ve yayınlandığı gün yürürlüğe giren
yönetmelikle kurulmuştur.
Açılımı, “Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları” dır.
Madde 5
İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri ve Bakanlıkça izin
verilen belediyeler bünyesinde taşınmaz kültür ve tabiat
varlıkları ile ilgili işlemler ve uygulamaları yürütmek ve
denetimlerini yapmak üzere KUDEB kurulur.
KUDEB’ler il özel idarelerinde imar ile ilgili Daire Başkanlığı
veya müdürlük, Büyükşehir Belediyelerinde imar daire
başkanlığı ve diğer belediyelerde imar müdürlüğü
bünyesinde görev yapar.
Bünyelerinde KUDEB kurulmasını isteyen belediyeler,
Bakanlığa müracaat ederek Kanun uyarınca talepte
bulunurlar. Bakanlıkça, belediye sınırları içindeki kültür
ve tabiat varlıklarının yoğunluğu göz önüne alınarak
belediyenin talebi değerlendirilir, uygun bulunursa izin
verilir.
Tescilli kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının yoğun
olduğu büyükşehir belediyeleri sınırları içinde kalan ilçe
belediyelerine, bünyelerinde KUDEB’in kurulmasına ilişkin
Büyükşehir Belediyesi tarafından yetki verilmesi halinde,
Bakanlıkça ilgili ilçe belediyesine gerekli izin verilir.
KUDEB’in, büyükşehire bağlı ilçe belediyeleri bünyesinde
kurulamaması halinde görevler, büyükşehir belediyesi
bünyesinde kurulan KUDEB tarafından yürütülür.
İl ve ilçe belediyelerince KUDEB kurulmadığı veya
kurulamadığı takdirde bu belediyelerin sınırları ve mücavir
alanların içinde yer alan tarihi yapılarla ilgili yetkilerin
kullanılması ve görevlerin yapılması, Bakanlık tarafından o
ilin özel idaresine devredilebilir.        
İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve Bakanlıkça
izin verilen belediyeler bünyesinde kurulan KUDEB’lerde
mimarlık, şehir planlama, mühendislik, sanat tarihi meslek
alanlarından en az birer uzman; arkeolojik sit alanının
22
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bulunması halinde alanın özelliğine göre
arkeoloğun görev alması zorunludur.

en az bir

KUDEB’in faaliyete geçebilmesi için gerekli mekan ve
uzman sağlandıktan sonra, ilgili idarece Bakanlığa bildirilir.
KUDEB’lerde görevlendirilen uzmanlar üç ay süre ile ilgili
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nde staj yaparlar.

f) Koruma Bölge Kurulları tarafından onaylanmış rölöve,
restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin uygulamaları
denetlemek, projesine uygun tamamlanan uygulamalar
için kullanma izin belgesi düzenlemek,

KUDEBLER’İN GÖREVLERİ

g) Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma
alanlarında Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları,
koruma bölge kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak
yapılan inşaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında,
plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar
hakkında imar mevzuatına göre gerekli işlemleri yapmak,
uygulamayı durdurarak konuyu belgeleriyle Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü’ne iletmek,

Madde 7
KUDEB’ ler, mevzuatta belirlenen kurallar ve süreçlere uymak koşuluyla aşağıdaki görevleri yerine getirirler:

h) Tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam olmaları halinde
can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli işlemleri
yaparak durumu Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne
iletmek,

Staj bitiminden sonra KUDEB çalışmalarına fiilen başlanır.
Başvurular, bu Yönetmelik hükümlerine göre KUDEB ’e
yapılır.

a) Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan
tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek
ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği onarım ön
izin belgesini düzenlemek,

i) Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını
gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili
idarelerce yapılacak mali yardımlar ile ilgili düzenlemeleri
gerçekleştirmek,

b) Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma
alanları ve sit alanlarında, tadilat ve tamiratların; özgün
biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini
denetlemek, uygun bulunanlara onarım uygunluk belgesi
düzenlemek,

j) Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını
gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili
idarelerce yapılacak teknik eleman yardımında doğrudan
görev almak ya da bu görevi üstlenenleri denetlemek,

c) Tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan onarımlarda
esaslı onarım gereğinin saptanması durumunda onarımı
durdurarak konuyu belgeleriyle Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü’ne iletmek,

k) (30.03.2006 tarih ve 26124 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan “Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları,
Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul
ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

d) Taşınmaz kültür ve tabiat varlığı parseline bitişik
parsellerde ve koruma alanlarında yer alan ve yürürlükteki
yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz
taşınmazlardaki tadilat ve tamirat uygulamalarına, varsa
koruma amaçlı imar planı koşulları da dikkate alınarak izin
vermek ve denetlemek,

l) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar
Kanununa aykırı uygulamaların tespiti halinde ilgili
idareye bildirimde bulunmak.

e) Koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma
amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde
uygulanmasını denetleme

24
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KUDEB’DE GÖREV ALACAK UZMANLARIN NİTELİĞİ
Madde 6
KUDEB’lerde mimarlık, şehir planlama, mühendislik, sanat
tarihi ve arkeoloji meslek alanlarında uzmanlaşmış kişiler
görev alır. Uzmanların nitelikleri ve sayıları, KUDEB’in görev
alanındaki taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının niteliği ve
yoğunluğu göz önüne alınarak belirlenir.
Mimarlık meslek alanından gelen uzmanın taşınmaz kültür
varlıklarının onarımına ilişkin çalışmalarda görev almış olması
tercih edilir.
Şehir planlama meslek alanından gelen uzmanın korunması
gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına
yönelik planlama çalışmalarında görev almış olması tercih
edilir.
Mühendislik meslek alanlarından gelen uzmanın öncelikli
olarak inşaat mühendisi olması tercih edilir.
Görevlendirilen uzmanların KUDEB’lerde çalışabilmesi
için üç ay süre ile ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nde
staj yapması zorunludur.
KUDEB’lerde hizmetleri yürütmek üzere ilgili idarelerce
yeterli personel ile gerekli araç ve gereç bulundurulur.
Bu maddede adı geçen uzman personel tamamlanmadan
KUDEB
faaliyete
geçemez.
KUDEB
uzmanlarının eksilmesi halinde üç ay içerisinde tamamlanmazsa yetki koruma bölge kurullarına geçer. Eksik
üyenintamamlanması halinde KUDEB’in yetkisi devam eder.
KUDEB’LERİN ÇALIŞMA ŞEKLİ
Madde 8
KUDEB, 2863 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre hazırlanarak
çıkarılmış yönetmelikler, Koruma Yüksek Kurulunun ilke
kararları ile Koruma Bölge Kurulu’nun almış olduğu kararları
göz önüne alarak çalışmalarını yürütür.
Tadilat ve tamiratlar için verilen izinler bir yıl geçerlidir. Bu
süre içinde uygulamanın yapılmaması halinde ilgili kişi ya
da kuruluş KUDEB’ e yeniden başvurmak zorundadır
26

kitapbaski.indd 26-27

KUDEB, tescilli I. grup yapıların tadilat ve tamiratlarına izin
vermeden önce Koruma Bölge Kurulu’ndan görüş alır.
Alınan görüşe uyulması zorunludur.
Tescilli taşınmaz kültür varlıklarında tadilat ve tamirat
gerektiren uygulamalarda, uygulamayı gerçekleştirecek
olan kişi ya da kuruluş; mülkiyet durumu ile ilgili belge, yapının
mevcut durumunun fotoğrafları ve yapacağı uygulamaya
ilişkin açıklayıcı bilgiyi içeren başvurusunu KUDEB’e verir. Bu
başvuru, KUDEB’in en az iki uzmanı tarafından incelenir. Bu
uzmanlardan birinin mimar olması zorunludur. İnceleme
sonrasında tadilat ve tamirat öncesi durum fotoğraf
gibi belgelerle tespit edilir, yapılacak uygulamaya ilişkin
koşulların belirtildiği bir izin belgesi düzenlenir.
Tadilat ve tamirat uygulaması tamamlandıktan sonra,
yapılan uygulamalar KUDEB uzmanlarınca incelenir.
Uygulama, izin belgesi doğrultusunda tamamlanmış ise
onarım uygunluk belgesi düzenlenir.
Tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan uygulamalarda
esaslı onarım gerektiğinin tespit edilmesi halinde, uygulama
durdurulur ve konu belgeleriyle birlikte Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü’ne bildirilir.
Taşınmaz kültür varlığı parseline bitişik parsellerde, koruma
alanları ve sit alanlarında yer alan ve yürürlükteki mevzuata
göre ruhsatı bulunan tescilsiz yapılardaki tadilat ve
tamiratlarda bu maddenin dördüncü fıkrası kapsamında
gerçekleştirilir.
Koruma amaçlı imar planı bulunmayan sit alanlarında
tadilat ve tamiratlar dışında tüm uygulamalar için Koruma
Bölge Kurulu’ndan izin alınması zorunludur.
Koruma Bölge Kurulları tarafından onaylanmış rölöve,
restitüsyon ve restorasyon projelerine aykırı uygulamalar
KUDEB tarafından Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne
bildirilir. Koruma Bölge Kurulu’ndan karar gelinceye kadar
onarım uygulaması KUDEB tarafından durdurulur.
Koruma Bölge Kurulları tarafından uygun görülen koruma
amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde
uygulanması
sürecinde,
plan
hükümlerine
aykırı
uygulamalar KUDEB tarafından saptanır ve uygulamalar
27
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Koruma Bölge Kurulu tarafından karar alınıncaya kadar
durdurulur. Bu konuda hazırlanan tutanak Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü’ne gönderilir.
Taşınmaz kültür varlıklarından depreme maruz kalan yapılar
ile ilgili uygulamalar Koruma Yüksek Kurulu’nun ilke kararları
ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak
yürütülür.

3
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KUDEB PROJE BÜROLARININ KURULUŞU
Madde 9
İl özel idareleri bünyesinde, kültür varlıklarının korunmasına
yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerini ve
raporlarını hazırlayacak ve uygulayacak proje büroları
kurulur. İl Özel İdareleri bünyesinde kurulan proje bürolarının
bağlı olacağı birim ve birim amirinin niteliği ve sorumluluğu
ilgili Vali tarafından belirlenir.
GÖREV ALACAK UZMANLARININ NİTELİĞİ
Madde 10
Proje
bürolarında
mimar ve inşaat mühendisi
bulundurulması zorunludur.
İnşaat mühendisinin daha önce benzer işlerde hizmet
vermesi tercih nedenidir.
Gereksinim duyulması halinde diğer meslek gruplarının
katılımı ilgili idare tarafından sağlanır.
PROJE BÜROLARININ GÖREVLERİ
Madde 11
Proje bürolarının görevleri şunlardır:
a) İlgili idare tarafından belirlenecek programlar
çerçevesinde; İl Özel İdaresi mülkiyet ve denetiminde
bulunan, maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının
onarımını gerçekleştirecek mali yeterliliğe sahip olmayan
maliklerin mülkiyetinde bulunan ve İl Genel Meclisi’nce
belirlenen taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon ve
restorasyon projelerini hazırlamak,
b) Bu süreçte özel uzmanlık gerektiren konularda üniversite
ve araştırma kurumları ile işbirliği yapmak,
c) Hazırlanan projelerin, ilgili idarelerdeki izin ve onay
süreçlerine katılmak ve süreçlerin tamamlanmasını takip
etmek,
d) İl özel idaresi mülkiyet ve denetiminde bulunan
taşınmazların koruma bölge kurullarınca onaylanan
projelerinin uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamak,
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e) Taşınmaz

kültür
varlıklarının korunması
ve
değerlendirilmesi için oluşturulan taşınmaz kültür varlıklarının
korunmasına “Katkı Payı” kapsamında belediyelerce kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla
hazırlanan projeleri değerlendirerek valiye görüş vermek.
PROJE BÜROLARININ ÇALIŞMA ŞEKLİ
Madde 12
Proje büroları, 2863 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre
hazırlanarak çıkarılmış yönetmelikler, Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları ile koruma bölge kurulunun almış olduğu
kararları göz önüne alarak çalışmalarını yürütür.

4
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VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN
GERÇEKLEŞTİREBİLECEĞİ TADİLAT VE ONARIMLAR
Madde 15
Vakıflar Genel Müdürlüğü idare ve denetiminde olan mazbut vakıfların veya mülhak vakıfların mülkiyetindeki taşınmaz
kültür varlıklarının tadilat ve tamiratları özgün biçim ve
malzemeye uygun olarak Vakıflar Genel Müdürlüğünce
yaptırılır.
Tescilli l. grup yapıların tadilat ve tamiratlarında, Vakıflar
Genel Müdürlüğünde kültür varlıklarının onarımları konusunda uzmanlaşmış bir heyet tarafından uygulamaya
ilişkin koşulların belirlendiği bir ön izin belgesi düzenlenerek uygulamaya izin verilir.
Bu uygulamalar 2863 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre
hazırlanarak çıkarılmış yönetmelikler, Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları ve Koruma Bölge Kurulu’nun almış
olduğu kararlar çerçevesinde yürütülür.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tadilat ve tamirat gerektiren
uygulamalarda yapılacak müdahaleleri avan ölçeğin
gerektirdiği nitelikte hazırlanacak rölöve projesi üzerinde
belirtir. Bu proje ile yapının mevcut durumunun fotoğrafları
ve uygulama raporu koruma bölge kurulu müdürlüğüne
gönderilir.
Tadilat ve tamirat uygulaması tamamlandıktan sonra,
yapılan uygulamalar uzmanlarca yerinde incelenir, uygulama öncesi belgelerle karşılaştırılarak yapılan uygulamanın
düzeyi belirlenir. Hazırlanan uzman raporları ve diğer belgeler Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bildirilir.
Tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan uygulamalarda,
esaslı onarım gerektiğinin tespit edilmesi halinde uygulama
Vakıflar Genel Müdürlüğünce durdurulur ve konu belgeleri
ile birlikte koruma bölge kurulu müdürlüğüne bildirilir.
KURUMLAR ARASI EŞGÜDÜM
      
Madde 16
Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve onarımına ilişkin
olarak bu Yönetmelikte belirlenen hizmetlerin etkin bir
34
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şekilde yürütülmesi ve ortak bir program çerçevesinde
hizmetlerin önceliklerinin belirlenmesi amacıyla, koruma,
uygulama ve denetim büroları, proje büroları ile ilgili kurum
ve kuruluşlar arasındaki eşgüdüm İl Özel İdareleri ve belediyelerce sağlanır.
SON HÜKÜMLER
Madde 17
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BÖLÜM.2

Yürütme
Madde 18
Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ile Kültür ve Turizm
Bakanı yürütür.

BAKIM ONARIM İZNİ
KRİTERLERİ VE ÖNERİLERİ
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BAKIM ONARIM BAŞVURULARININ
DEĞERLENDİRME SÜRECİ
BAKIM ONARIMIN TANIMI
ONARIM ÖN İZİN BELGESİ İÇİN GEREKLİ
BAŞVURU BELGELERİ
BELGELERİN İNCELENMESİ
VE TAMAMLANMASI
YERİNDE TESPİT
TESPİT RAPORU VE ONARIM ÖN İZİN
BELGESİ HAZIRLIĞI
YERİNDE TESPİT ÖNERİLERİ
TESCİLLİ AHŞAP KARKAS YAPILARDA ,
BAKIM ONARIM ÖN İZNİ İÇİN TESPİT
FORMU
DOLDURULMUŞ TESPİT FORMU ÖRNEĞİ
TESCİLLİ KAGİR YAPILARDA
BAKIM ONARIM ÖN İZNİ İÇİN TESPİT
FORMU
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KUDEB YÖNETMELİĞİ’NİN 4. MADDESİNE GÖRE
BAKIM ONARIMIN TANIMI*
Yapıların yaşamını sürdürmeyi amaçlayan;
a) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar kanunu’nun 21.
maddesi uyarınca ruhsata tabi olmayan: derz, iç sıva ve
dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme
ile mimari öğe olarak ve sanat tarihi açısından özellik arz
etmeyen tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri
ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yörenin özelliğine
göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen müdahaleleri,
b) (a) bendinde belirtilen müdahaleler sırasında yapıdaki
ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş gibi çürüyen ya da
bozularak eksilen mimari öğelerin özgün biçimlerine
uygun olarak aynı malzeme ile değiştirilmesini, bozulan
içi ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu
sağlanarak özgün biçimlerine uygun olarak yenilenmesi
gibi müdahaleler “Bakım Onarım” kapsamına girmektedir.

ONARIM ÖN İZİN BELGESİ İÇİN GEREKLİ BAŞVURU
BELGELERİ
• Başvuru Dilekçesi
Başvuru dilekçesinde, yapı sahibi tarafından, “bakım
onarım” altında yapılması planlanan her türlü iş kalemi
ya da çözümü beklenen sorun, açıklanarak belirtilmeli ve
imzalanmalıdır.
• (Varsa) Tescil/ Grup Kararı
Onarım ön izin belgesi başvurusunun KUDEB’de işleme
alınabilmesi için, yapının mutlaka II. Grup olarak tescil
edilmiş olması gereklidir.
• Güncel Fotoğraflar
Yapının görünen bütün cephelerini ve iç mekanlarından
birkaçını gösteren fotoğraflar eklenmelidir.
• (Varsa) Eski Fotoğraflar
• Tapu Fotokopisi
Tapuda adı geçen tüm hak sahiplerinin vekaleti alınmış
olmalıdır.
* KUDEB Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş İzin, Çalışma Usul ve
Esaslarına Dair Yönetmelik’in 4. maddesinde tanımlanan “ tadilat ve tamiratlar “bu kitapta kısaca “ bakım onarım” olarak adlandırılmıştır.
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BELGELERİN İNCELENMESİ VE TAMAMLANMASI

Yapının yerinde tespitinden önce dosyaya eklenerek
tespit ekibi tarafından incelenmesi gereken ek belgeler
şunlardır:
•

Tescil/ Grup Kararı

Yapıya ait tescil ve grup kararının mutlaka dosyada
bulunması gereklidir. Bu belge, başvuru sahibinden temin edilememiş ise, yapının KTVKK* Arşivi’ndeki dosyası
araştırılmalıdır. I.Grup olarak tescil edilmiş olan ya da grup
kararı bulunmayan yapılar, KUDEB’in yetki alanı dışında
kalmaktadır. Grup kararı bulunmayan yapılar için ilgili
yazı ile KTVKK’ya başvurulmalı, alınan grup kararına göre
işleme devam edilmelidir. Ayrıca, taranan KTVKK Arşivi
dosyasında, yapıya dair yazışmalar ya da daha önceki
tarihlerde alınan başka kararlar olabilir, bu nedenle ilgili
belgelerin kopyaları da başvuru dosyasına eklenmelidir.
I.Grup Olarak Tescilli Anıt Eserlerde,
KUDEB’in yetki alanı:
-KTVKK onaylı karar- projeye göre uygulamanın denetimi
-KTVKK’nın izni ile, KUDEB Restorasyon Ve Konservasyon
Lab. bünyesinde, malzeme ve konservasyon raporu
hazırlanması ya da müelliflere konservasyon projesinde
gerekli veri ve yöntem sağlanması
-Gerekli görülen durumlarda konservasyon projesinin
hazırlanması ve KTVKK’ya sunulması ile sınırlıdır.
• Halihazır Harita
Yapının, çevresiyle birlikte konumunu gösteren 1/1000
ölçekli harita, ilgili dosyaya eklenmeli ve tespite gidecek
ekibin yanında bulunmalıdır.
• Eski Fotoğraflar
Yapının özgün durumunu, geçirdiği değişimleri ve restitüsyon sorunlarını anlayabilmek için eski fotoğrafların incelenmesi ve bugünkü durumla karşılaştırılması önemlidir.
KTVKK Arşivleri, Abdülhamit Albümleri, Alman Arkeoloji Enstitüsü Arşivi, basılı kaynaklar, vb. arşivler taranarak, varsa
bulunan eski fotoğrafların kopyaları dosyaya eklenmelidir.

YERİNDE TESPİT
Yerinde tespit, yapıdaki hasar ve sorunların belirlenmesi ile, incelemelerin yazılı ve görsel olarak belgelenmesini içine almaktadır; bu nedenle müdahale derecesinin
saptanmasında en önemli adımdır. “Tespit Ekibi”nde:
Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar, Mimar ve/veya
Restoratör mutlaka bulunmalıdır.
Özellikle sanat / mimarlık tarihi açısından önem taşıyan
19.yy kagir yapıları ve nitelikli ahşap sivil mimarlık örneklerinde:
- Mutlaka Restorasyon ve Konservasyon Lab.’ından
bir uzman, (İstanbul il sınırları ile Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı bulunan yerlerde)
- Sanat Tarihçisi,
- Gerektiğinde Arkeolog, İnşaat mühendisi gibi uzmanlar
da ekibe katılmalıdır.
Koruma ; farklı disiplinlerin ve çeşitli uzmanlık alanlarının
bir arada çalışması ile mümkündür.
(Bk. Venedik Tüzüğü-madde 2)
Yapının yerinde tespitinde göz önünde bulundurulması
önerilen basit onarım kriterler 2. başlıkta ayrıntılı olarak
tanımlanmaktadır. Ayrıca; yapının mevcut durumunun
tanımlanması ve ihtiyaçlarının belirlenmesi için, tespit ekibine yol gösterecek ve kolaylık sağlayacak örnek bir liste
oluşturulmuştur. Bu listedeki sıralama takip edilerek, yapının
tümünün bakım onarım kriterlerine göre değerlendirilmesi
ve gerekli müdahale derecesinin saptanması mümkün
olmaktadır.
Yapılan değerlendirmelerin yerinde düzenli ve eksiksiz
olarak not edilebilmesi için, tespite giden ekiplerin ortak
bir tespit formu ile çalışması önerilmektedir. Bu nedenle,
“Ahşap Yapılar” ve “Kagir Yapılar” için birer örnek form
hazırlanmıştır. (bk. sayfa:46-51)

* KTVKKK: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
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Böylelikle, yapılan gözlemlerin;
1. Doldurulan tespit formu
2. Eklenen, yapıya özgü açıklamalar/ önemli olduğu düşünülen notlar (örnek olarak, yapıda yaşayanların vereceği
bilgiler, şikayetleri, vs.)
3.Fotoğraf çekimi
yoluyla belgelenmesi sağlanacak ve rapor hazırlama aşamasına geçilebilecektir.
TESPİT RAPORU VE ONARIM ÖN İZİN BELGESİ HAZIRLIĞI
Sonuç aşamasında, başvuruda belirtilen talepler ile binanın
ihtiyaçları karşılaştırılarak yapıya ait “Tespit Raporu” oluşturulmaktadır. Tespit raporunda,
a. Tespit tarihi ve tespit ekibi,
b. Yapının yeri ve adresi,
c. Yapının mimari özellikleri,
d. Tespit edilen sorunlar, hasarlar ve nedenleri,
e. Yapılan gözlem, inceleme ve değerlendirmeler,
f. Belirlenen müdahale derecesi ve koşulları/ gerekçeleri
belirtilmeli;
g. Varsa gerekli görülen ek bilgilere de yer verilmelidir.
h. Tespit raporuna, yapının gerekli görülen dış, iç ve detay
fotoğraflarından oluşan birkaç sayfalık bir fotoğraf albümü
mutlaka eklenmelidir. Özellikle, müdahale derecesinin saptanmasında etkili olan tespitlerin, fotoğraflarla desteklenmesi önemlidir
Tespit raporunda:
Bakım onarım kapsamına girebilecek yapılarda, uygulamanın çerçevesi net olarak çizilmeli; bakım onarımı aşan
yapılarda ise, kararın gerekçeleri ve yapının öncelikli ihtiyaçları açıkça belirtilmelidir.

Tespit raporu, yapının belirli bir tarihteki durumunu belgelediğinden, ilerideki olası incelemeler için de kaynak teşkil
edecektir.
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Bakım Onarım başvuruları değerlendirilirken; yapılan tespitler ve alınan kararlar, yönetmelik çerçevesinde, aynı ilkesel
altyapıya dayanmalıdır. Söz konusu ilkesel altyapı:
1. Ekteki uluslararası belge ve tüzükler ile tanımlanmıştır.
2. Evrensel Koruma İlkeleri çerçevesinde oluşturulan ve bölüm 2’de önerilen basit onarım kriterlerini içine almaktadır.

Tespit edilen her yapının kendine özgü koşulları olduğu unutulmamalı; ilkeler doğrultusunda ve yönetmelik çerçevesinde her yapı kendi koşul ve verileri ile değerlendirilmelidir.
Yapının tespit edilen durumu ile dilekçede belirtilen onarım
talepleri uygun görülürse;
Yapı için “Bakım Onarım Ön İzin Belgesi” düzenlenmektedir. Dilekçede tanımlanan iş, bakım onarım kriterlerine aykırı
değil ise; yapının ihtiyaçlarının öncelik sırasına göre, içeriği,
sınırları ve koşulları net olarak tanımlanmış bir basit onarım
ön izin belgesi hazırlanır.
Yapının tespit edilen durumu ile dilekçede belirtilen onarım
talepleri uygun görülmez ise ya da yapı basit onarım kriterlerine aykırı ise;
Yapı için bakım onarım izni verilmemelidir. Böyle durumlarda, yapının ihtiyaçları ile talep edilen uygulamaların neden
örtüşmediği raporda açıkça belirtilmelidir. Ayrıca, yapının
uzman tarafından tespit edilen durumu ve kararın gerekçeleri, başvuru sahibine sözlü olarak da aktarılmalı; kullanıcılar, yapının ihtiyaçları ve gerekli uygulamaların öncelik
sırası konusunda bilgilendirilmelidir. Böylece, yapı sahibine,
bütçesini doğru uygulamalara yönlendirmesi konusunda
yol gösterilmiş ve daha uzun süreli ve kaliteli bir koruma
yaklaşımı sağlanmış olacaktır.
Yapılan tespitlere göre, gerekli görülen durumlarda,
uygulamanın tanımı ve denetimi için,KUDEB tarafından bir
müellif (Mimar/ Y. Mimar) talep edilebilir.
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İlgili yapı sahibi ya da müellif/ teknik uygulama sorumlusu
ile yapılacak sözleşmede;
1. İşin tanımı ve sınırları
2. İşin süresi (verilen onarım izninin süresi 1 yıldır.)
3. Kullanılacak malzeme ve yapım tekniğine ilişkin bilgiler:
3.a. Özellikle kagir/ ahşap 19.yy mimarlık örneği yapılarda,
uzman tarafından gerekli görülür ise, Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı’ndan görüş alınmalı ve Malzeme
Raporu ya da Konservasyon Raporu* istenmelidir.
(Buna örnek oluşturabilecek bazı durumlar V.Madde’de
verilmiştir.)
İlgili analiz ve öneri raporları:
- Malzemenin (taş, harç, sıva, ahşap, vb.) cinsi ve
dayanımı,
- Bozulmanın şekli ve derecesi,
- Onarımda kullanılacak malzeme ve yöntemler (temizleme, sağlamlaştırma, vb.) gibi bilgileri içermektedir.
3.b. Gerekli görülen detayların hazırlanması ve belgelenmesi, ilgili Müellif’in sorumluluğu altındadır.
(örnek olarak,“özgün örneği mevcut” bir detayın tekrar
üretimi veya bütünlenmesi söz konusu ise, detayın gerekli
ölçekte çizimi Müellif tarafından hazırlanmalıdır.)
4. Uygulama koşulları açıkça belirtilmeli;
5. Onarım öncesinde, süresince ve sonrasında fotoğraf ile
belgeleme mutlaka istenmelidir.
* (Konservasyon Raporu’nun hazırlığı; örnek alma, örneklerin tanımı ve tasnifi, amaca göre basit/ aletli ileri analizlerin
yapımı, sonuçların değerlendirilmesi ve konservasyon önerileri aşamalarından oluşur.)
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YERİNDE TESPİT ÖNERİLERİ
Yapıda, 2. Başlık’ta belirtilen bakım onarım kriterlerine göre
tespit yapılmalıdır.
Tespit sırasında, kütle, cephe düzeni ve iç mekan düzeni
bazında değerlendirilmesi gereken esaslar için hazırlanan
öneri listesi aşağıda verilmiştir:
1. KÜTLE:
Parsel sınırı içinde özgün kütle-gabariyi değiştirecek ölçekteki eklentiler varsa tespit edilmeli; söz konusu eklerin
- Kat adedi/ niteliği
- Malzeme ve yapım tekniği
- İşlevi belirtilmelidir.
2. CEPHE DÜZENİ:
Yapının görünen tüm cephelerinde;
a. doluluk-boşluk oranının özgünlüğü
b. kapı, pencere, kafes, konsol, cephe kaplaması, vb. yapı
elemanlarının özgünlüğü
c. süsleme elemanlarının/bezeme programının özgünlüğü
d. eklenti ve müdahalelerin ölçeği ve niteliği
e. düşeyden sapma/zeminde oturma
f. görülüyorsa, taşıyıcı sistemin durumu
g. bitişiğindeki yapıların durumu ve yapıya etkisi
h. gözlenen hasarlar ve nedenleri tespit edilmelidir.
3. İÇ MEKAN DÜZENİ:
Yapının girilebilen tüm katlarındaki mekanlarda;
a. plan şemasının özgünlüğü
b. kapı, tavan, döşeme, silme, vb. yapı elemanlarının
özgünlüğü
c.varsa bezeme programının özgünlüğü
d. eklenti ve müdahalelerin ölçeği ve niteliği
e. sehim ya da çökme
f. görülüyorsa, taşıyıcı sistemin durumu
g. merdivenin durumu
h. gözlenen hasarlar ve nedenleri tespit edilmelidir.
Özellikle Çatı ve Bodrum Katları ile ilgili tespitler, yapıdaki su
ve nem etkisiyle oluşan hasarların temel kaynağı olabileceği
için, mutlaka raporda belirtilmelidir.
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4. AÇIKLAMA VE NOTLAR
Yapıyla ilgili önemli görülen ek açıklamalar, gözlemler ya
da yapı kullanıcılarından edinilen sözlü bilgiler de rapora
eklenmelidir.
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İ.B.B KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
KUDEB

ÖZGÜN
MİMARİ
DETAYLAR

TESCİLLİ AHŞAP KAGİR YAPILARDA
BAKIM ONARIM ÖN İZNİ İÇİN TESPİT FORMU
TESPİT TARİHİ
KAT ADEDİ
Fotoğraf: Proje:

Tescil Tarihi:

AÇIKLAMALAR

ZEMİNDE
OTURMA

DÜŞEYDEN
SAPMA

TAVANLAR

Cephe Adı

Grup kararı:

1
2
3
4

PLAN DÜZENİ

KTVKK’DAKİ
DOSYASI:

TESPİT
EKİBİ

İLÇE
PAFTA
ADA
PARSEL

NİTELİKSİZ
EK DUVAR VE
DETAYLAR
İşlev
(varsa)
NİTELİKSİZ Malz.-yapım tek.
EK YAPI
Kat adedi

DÖŞEMELER

ÖN
ARKA
YAN
(................)
YAN
(................)

Modern malzeme
(..................................)

bozulmahastalıklar
sehim
kısmi çökme
bozulmahastalıklar
sehim
kısmi çökme

ÇATI

MALZEME

Kaplamalar
Doğramalar
Konsollar

böceklenme

rutubet
etkisi

parça
deformasyon
kopması

BODRUM

HASAR VE
BOZULMALAR
çürüklük
mantarı

AHŞAP ELEMANLARIN DURUMU

CEPHE DÜZENİ

Alaturka kiremit/
özgün çatı sistemi

MEKANLAR
Tipi

Marsilya kiremidi

NİTELİKSİZ
EK VE
DETAYLAR

kitapbaski.indd 50-51

NİTELİKSİZ İSE,

HANE SAYISI

ÖZGÜN
MİMARİ
DETAYLAR

50

ÖZGÜN İSE,

GENEL
NOTLAR

HASAR VE
BOZULMALAR

Saçak altı
Cumba altı
diğer
(..................)
diğer
(..................)
(Açığa çıkmış ise)

taşıyıcı
elemanlar

İYİ

ORTA

KÖTÜ

STATİK UZMANI KARAR VERMELİ

TAŞIYICI
SİSTEM

Varsa KTVKK onaylı
projeye uygunluk/
açıklamalar

........................................................................
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İ.B.B KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
KUDEB

ÖZGÜN
MİMARİ
DETAYLAR

TESPİT TARİHİ

4.Feyza KÖSE (Rest. İç Mimar)

Tescil Tarihi:

-

-

ÖZGÜN
MİMARİ
DETAYLAR

Konsol, Saçakaltı furuşları, Bahçe duvarı,
Ahşap cephe kaplamalarının büyükü bölümü,
Cumba altı süslemeleri,Zemin kattaki iki ahşap giyotin pencere
(pervaz,doğrama.denizlik,denizlik altı süsleme elemanları ile),
Bodrum kat seviyesindeki tuğla yapım tekniği

NİTELİKSİZ
EK VE
DETAYLAR

PVC olarak yenilenmiş iniş boruları,
Yan cephedeki bazı aydınlatma elemanları
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çürüklük
mantarı
faaliyeti

böceklenme

Kaplamalar

+

+

Doğramalar

+

rutubet
etkisi

-

-

Konsollar
Saçak altı

+

+

+

Cumba altı

+

+

+

(Açığa çıkmış ise)

taşıyıcı
elemanlar

-

-

MEKANLAR
Tipi

Zemin ve 1.kata ait
tüm mekanlar
Çıtalı ahşap tavan

-

bozulmahastalıklar

-

-

-

-

sehim
kısmi çökme
bozulmahastalıklar

-

Zemin ve 1.kata ait
tüm mekanlar

sehim

-

-

kısmi çökme

-

-

HANE SAYISI

1
Marsilya kiremidi

MALZEME

Modern malzeme
Alaturka kiremit/
özgün çatı karkas sistemi (..................................)

+
Kiremit altı tahtaları yakın zamanda yenilenmiş.

HASAR VE
Çatı elemanlarında yer yer beyaz ve kahverengi çürüklük mantarı gözlendi.
BOZULMALAR Ev sahibinin çatı ile ilgili şikayeti yok.

+

diğer
(............)
diğer
(............)

DÖŞEMELER

-

Proje:-

+

parça
deformasyon
kopması

BODRUM

YAN
(................)

Fotoğraf:+

ÇATI

ÖN

Cephe düzeni ve zemin kattaki 2 giyotin pencere
özgün,diğer pencereler ve bazı cephe kaplamaları
yenilenmiş

-

B+Z+1

ZEMİNDE DÜŞEYDEN
SAPMA
OTURMA

AÇIKLAMALAR

ARKA

Kat Adedi

PLAN DÜZENİ

2.Esra KUDDE (Y. Mimar Rest.)
3.N. Papatya SEÇKİN (Yapı Fiz.Mlz.Uzm)

16.09.1987
3618 no’lu karar ile tescilli ahşap SMÖ

Grup kararı: II

15.08.2007

1.Pınar AKSOY (Y. Mimar Rest.)

Cephe Adı

AHŞAP ELEMANLARIN DURUMU

CEPHE DÜZENİ

KTVKK’DAKİ
DOSYASI:

Fatih
455
2428
7

TESPİT
EKİBİ

İLÇE
PAFTA
ADA
PARSEL

NİTELİKSİZ
Islak hacimlerden birinin tavanı ve su tesisatı yenilenmiştir.
EK DUVAR VE
DETAYLAR
İşlev
(varsa)
NİTELİKSİZ Malz.-yapım tek.
EK YAPI
Kat adedi
ÖZGÜN İSE,
NİTELİKSİZ İSE,
TAVANLAR

TESCİLLİ AHŞAP KARKAS YAPILARDA
BAKIM ONARIM ÖN İZNİ İÇİN TESPİT FORMU
ÖRNEĞİ

İç mekan düzeni, plan şeması, Merdivenler, Korkuluk ve küpeşteler,
Kapılar, Dolaplar, Çıtalı ahşap tavanlar, Koltuk altı silme ve furuşları,
Koltukluk silmeleri,Bir odadaki duvar resmi, Desenli ve renkli camlar,
Mermer hela taşı, Ocak

GENEL
NOTLAR

Bazı duvarlar çimento sıvalı,yer yer özgün sıva örneği mevcut.
Bazı ahşap kirişler yenilenmiş.

Az sayıda ahşap kirişte eğilme ve özellikle kirişlerin kagir duvara oturduğu

HASAR VE
kısımlarda mantarlaşma gözlendi.
BOZULMALAR Bodrum kat pencere doğramaları yol olmuş.
İYİ
TAŞIYICI
SİSTEM

Varsa KTVKK onaylı
projeye uygunluk/
açıklamalar

ORTA KÖTÜ STATİK UZMANI KARAR VERMELİ

+

........................................................................
-
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İ.B.B KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZGÜN
MİMARİ
DETAYLAR

TESCİLLİ KAGİR YAPILARDA
BAKIM ONARIM ÖN İZNİ İÇİN TESPİT FORMU

NİTELİKSİZ
EK DUVAR VE
DETAYLAR
İşlev
(varsa)
NİTELİKSİZ Malz.-yapım tek.
EK YAPI
Kat adedi

TESPİT
EKİBİ
Grup kararı:

Cephe Adı

KAT ADEDİ

Fotoğraf: Proje:

Tescil Tarihi:

ZEMİNDE
OTURMA

AÇIKLAMALAR

DÜŞEYDEN
SAPMA

DÖŞEMELER

ÖN
ARKA
YAN
(................)
ÖZGÜN
MİMARİ
DETAYLAR

Boya/Çimentolu Sıva
Kılcal çatlak
Yapısal çatlak
(varsa) Ahşap elemanlarda
bozulma
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MEKANLAR
Tipi
bozulmahastalıklar
sehim
kısmi çökme
bozulmahastalıklar
sehim
kısmi çökme

Doğal Taş

Tuğla

Sıva

Suni Taş

Metal

Boya

ÇATI

Marsilya kiremidi

Alaturka kiremit/
özgün çatı sistemi

Modern malzeme
(..................................)

MALZEME
HASAR VE
BOZULMALAR

BODRUM

CEPHE DÜZENİ
HASAR ve BOZULMALAR

Yüzey erozyonu<5cm
Yüzey erozyonu(2-5cm)
Yüzey erozyonu>5 cm
Dökülme/ ayrışma
Kavlanma/yapraklanma
Alçı taşı kabuk oluşumu
Korozyona bağlı leke
Noktasal kir/grafitti
Tuzlanma/Çiçeklenme
Korozyon
Bitkilenme/Yosunlanma
Bitkilenme/Yosunlanma

NİTELİKSİZ İSE,

HANE SAYISI

NİTELİKSİZ
EK VE
DETAYLAR
Malzeme cinsi/
İçeriği/
boyutları

ÖZGÜN İSE,
TAVANLAR

KTVKK’DAKİ
DOSYASI:

1
2
3
4

PLAN DÜZENİ

TESPİT TARİHİ

İLÇE
PAFTA
ADA
PARSEL

GENEL
NOTLAR

HASAR VE
BOZULMALAR
İYİ

KÖTÜ

STATİK UZMANI KARAR VERMELİ

TAŞIYICI
SİSTEM

Varsa KTVKK onaylı
projeye uygunluk/
açıklamalar

........................................................................
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UYGULAMANIN DENETİMİ
Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları
ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve
Esaslarına dair Yönetmelik’in 7.maddesine göre; “tadilat ve tamiratların, özgün biçim ve malzemeye uygun
olarak gerçekleştirilmesini denetlemek”, KUDEB’in yetkisi
kapsamındadır.
Uygulama, verilen sürede, tanımlanan çerçeveye uygun
olarak gerçekleştirilmiş ve tamamlanmış ise: uygulamanın
sonunda “Onarım Uygunluk Belgesi” düzenlenmektedir. Yerinde yapılan kontrole ek olarak; Onarım Ön İzin
Belgesi’nde belirtilen koşullar ve dosyadaki diğer belge ve
bilgiler birlikte değerlendirilir.
Konusunda uzmanlaşmış iyi bir tespit ekibi tarafından,
esaslı onarım gereği, sürecin başında tespit edilebilmektedir. Ender durumlarda, onarım izni verildikten sonra,
uygulama sırasında esaslı onarım gereği veya onarımın
öngörülen koşullara aykırı olduğu tespit edilir ise: uygulama durdurulmalı ve konu gerekli işlemin yapılması için ilgili
Koruma Kurulu’na iletilmelidir. “Esaslı onarım gereği” mümkün olduğunca erken saptanmalı; bunun için KUDEB’in
yetkisi dahilindeki denetim işi oldukça sık yürütülmelidir.
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BAKIM ONARIM KRİTERLERİ ÖNERİLERİ
• ÖZGÜNLÜK/KORUNMUŞLUK
DERECESİ
• RESTİTÜSYON SORUNLARI
• TAŞIYICI SİSTEMİN DURUMU
• GÖZLENEN HASARLAR VE
NEDENLERİ
- AHŞAP YAPI HASARLARI
- KAGİR YAPI HASARLARI
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BAKIM ONARIM KRİTERLERİ ÖNERİLERİ
1. ÖZGÜNLÜK/KORUNMUŞLUK DERECESİ

“Özgünlük-otantiklik ilkesi” ilk defa Venedik Tüzüğü’nde
dile getirilmiş; 1-6 Kasım 1994 Nara Özgünlük Konferansı ile
belgeye dönüştürülmüştür. Otantiklik ölçütleri:
- Form ve tasarım
- Malzeme
- Yapım tekniği
- İşlev
- Yer / kent dokusundaki konum’dur.
Yapıda, yukarıda belirtilen otantiklik ölçütler esas alınarak,
1. Kütle
2. Cephe Düzeni
3. İç Mekan Düzeni
4. Yapı Elemanı ve Detay
5. Bezeme ölçeğinde özgünlük/ korunmuşluk derecesi
tespit edilmelidir.
Yapı için belirlenen müdahalenin derecesi ne olursa olsun;
temel ilke, özgün olanın en fazla oranda korunması ve ömrünün uzatılmasıdır.

2. RESTİTÜSYON SORUNLARI

Bir yapının bakım onarım kapsamında değerlendirilebilmesi
için, restitüsyon sorununun olmaması ya da basit onarım
kapsamında çözülebilir derecede olması gereklidir.
Restitüsyon sorununun çözülebilir derecede olması: özgün
detay ya da yapı elemanının varlığı ve replikasyonu anlamını
taşır. Mevcut detaylar ve nokta detaylarının gerekli ölçekte
çizimleri Müellif/ TUS (bkz. sayfa 46) tarafından hazırlanmak
koşuluyla, özgün malzeme ve yapım tekniği ile yapılacak
replikasyon uygulamaları bu kapsamda yer alır.
Restitüsyon sorununun tespitinde temel ölçüt, özgünlüğü
bozan müdahalelerin ölçeği ve niteliğidir. Önemli
restitüsyon sorunları içeren, özgünlüğünü tamamen ya
da büyük ölçüde yitirmiş, bu nedenle bakım onarımı aşan
yapılarda; KTVKK Onaylı Proje dışında uygulama yapılması
uygun değildir. Özellikle, ıslak hacimleri içeren eklerle yapı
sınırlarının genişletilmesi, yapıların zemin katlarındaki özgün
dükkan cephelerinin değiştirilmesi ya da bazı mekanların
dükkana dönüştürülerek kullanılması; oldukça sık rastlanan
restitüsyon sorunlarından birkaçıdır.
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Değerlendirme, her yapı için, o yapının durumuna özgü
olarak yapılmalı, belirtilen kriterlerin tamamı göz önünde
bulundurulmalıdır.

Örnek 1:

Örnek 1

Örnek 2: Özgün düzenini koruyan ancak pencereleri
değiştirilmiş bir ahşap yapıda, özgün doğrama, pervaz ve denizlik detayını tam olarak koruyan bir pencere
örneği mevcut ise; pencerelerin özgün malzeme, biçim ve
boyutta pencerelerin özgün malzeme, biçim ve boyutta
değiştirilmesi (özgün detayın replikasyonu) için, ilgili üretim
ve birleşim detayları Müellif’ten istenerek, bakım onarım
izni verilebilir.

Cephenin özgün
düzeni ve elemanları
korunmuş ise; ahşap
cephe kaplamalarının
temizliği ve cephe
kaplamaları
ile yağmur
iniş borularının
değiştirilmesi için,
temizleme tekniği
ve uygulama
koşulları belirtilerek,
özgün malzeme ve
boyutların korunması
şartıyla, izin verilebilir.

Örnek 3

ön cephe

arka cephe

Örnek 3: Yapı arka cephe düzeninin tamamında ve cihannüma katında kütle bazında restitüsyon sorunları içeriyor ve
aynı zamanda yapıda yangın duvarı ile birlikte düşeyden
sapma gözleniyor ise; bakım onarım izni verilemez:

Örnek 2
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SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARDA,BODRUM VE ZEMİN
KATLARDAKİ DÜKKAN CEPHELERİYLE İLGİLİ YAPILABİLECEK
GENEL UYGULAMALAR
1. Ahşap Yapılarda:
Sivil mimarlık örneklerinde görülen dükkanların, öncelikle
özgünlüğü araştırılmalı; ilgili araştırma yazılı ya da görsel
belgeler (arşiv belgeleri, fotoğraf, vb.) ile desteklenmelidir. Bu konuda veri oluşturabilecek herhangi bir belgenin
bulunmaması halinde; söz konusu yapıdaki mevcut izler
ya da çevredeki aynı dönem ve üsluptaki sivil mimarlık
örnekleri ile yapılacak tipolojik çalışma doğrultusunda, bu
dükkanların özgünlüğü değerlendirilmelidir.

(*) Cephe Restitüsyonu için, öncelikle cephenin bugünkü
durumu Rölöve ile belgelenmeli; ilgili malzeme analizleri
yapılmalıdır. Yukarıda belirtilen veri niteliğindeki belgeler ve
tipolojik araştırma doğrultusunda, cephenin özgün durumu
Restitüsyon Projesi ile gösterilmelidir. Proje, kısmi plan (1/50),
görünüş (1/50), sistem kesiti ve görünüşü (1/20) ile üretim
detaylarını (1/10, 1/5 ve 1/1) içermelidir.

1.Dükkanların özgün olduğu belgelenebiliyorsa:
Yukarıda sayılan belge ve yöntemler yardımıyla, bugüne
ulaşamayan özgün dükkanlara ait bilgiye ulaşılabiliyorsa;
bu belgelere göre Cephe Restitüsyonu (*) ve buna dayalı
Cephe Restorasyonu (Müdahale Paftası ile) hazırlanmalıdır.
Bu proje doğrultusunda, belirtilecek malzeme ve detaylar
kullanılarak, dükkan cephelerinde uygulama, KTVKK onayı
alındıktan sonra, yapılabilir.
Çok nadir görülebilecek bir örnek de olsa: Özgün dükkan
cephesi cepha restitüsyonuna gerek kalmayacak şekilde
özgünlüğünü korumuş ve yapılmak istenen uygulama
bakım onarım kapsamında ise onarım ön izin belgesi verilebilir.
2.Dükkanlar özgün değil ise:
Dükkanların özgün olmadığı durumlarda; bunların Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun (KTVKK) onayı
doğrultusunda yapılıp yapılmadığı tespit edilmelidir.
2.a. Dükkanlar, KTVKK tarafından onaylanmış ise:
Dükkanda yapılmak istenen uygulama bakım onarım
kapsamında ve KTVKK onaylı proje ile uyumlu ise onarım
ön izin belgesi verilebilir.
2.b. Dükkanlar, KTVKK tarafından onaylanmamış ise:
Durum, KUDEB’in yetki alanı dışında kalmaktadır. Uygulama
için, ilgili binanın dosyasının KTVKK’ ya iletilmesi gerekmektedir.
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TAŞIYICI SİSTEMİN DURUMU
Bir yapının basit onarım kapsamında değerlendirilebilmesi
için gerekli temel koşullardan biri: yapılması öngörülen müdahalelerin taşıyıcı sistemi etkilememesidir. Bu sınırı aşan
tüm müdahaleler, “Esaslı Onarım” kapsamında ele alınmalı;
taşıyıcı sistemi orta/ ileri derecede hasarlı yapılara, KTVKK
onaylı Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri olmadan
müdahale edilmemelidir.
BAKIM ONARIM İZNİ VERİLEN BİR YAPIDA, UYGULAMA
ESNASINDA TAŞIYICI SİSTEM İLE İLGİLİ SORUNLAR
VE ESASLI ONARIM GEREĞİ TESPİT EDİLİRSE:
UYGULAMA, ZAMAN YİTİRİLMEDEN DURDURULMALI;
KONU BELGE VE FOTOĞRAFLARI İLE
KTVKK’YA İLETİLMELİDİR.
Düşeyden sapma, yangın duvarından ya da bitişik yapıdan
ayrılma, zeminde oturma, çökme, döşemelerde önemli sehim, yapısal çatlak gibi tespitler; taşıyıcı sistemdeki hasara
işaret eden verilerdir. Taşıyıcı sistemin durumunun tespitinde, gerektiğinde statik uzmanının görüşü alınmalı ve
değerlendirme bu görüş doğrultusunda yapılmalıdır.
Örnek 5: Çatısı hasarlı olan ve karkas sistemi açığa çıkmış bir
ahşap yapıda, cephe kaplamalarının değiştirilmesi yeterli,
öncelikli ve ekonomik bir çözüm olmayacaktır. Çünkü ikilimsel,
biyolojik etkenler ve insan etkileri ile yapıdaki bozulma hızla
devam edecektir. Ayrıca, karkas sistem büyük ölçüde ya da
tamamen
hasarlı ise, yapı esaslı onarım kapsamına
girecektir:
Örnek 4:
Taşıyıcı
sisteminin
ileri derecede
hasarlı olduğu
gözlenen yapılara,
talep ne olursa
olsun,
hiçbir koşulda
bakım onarım izni
verilemez:
Örnek 4
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4. GÖZLENEN HASARLAR VE NEDENLERİ
Yapıda gözlenen hasarlar, nedenleriyle birlikte raporda
belirtilmelidir. Ahşap ve kagir yapılar için aşağıda
ayrıca tanımlanacak hasarların temel nedenleri:

1. Malzeme Bozulmaları
•
•

çürüklük mantarı, böceklenme, vb. organizmaya dayalı
ahşap hastalıkları
rutubet + U.V. ışınlarının etkisiyle renk değişimi, ayrışma
kirlenme

2. Strüktürel bozulmalar:
• parça kopmaları, eğilme, vb. mekanik bozulmalar
• ahşap hastalıkları sonucu elemanların taşıyıcılığını
yitirmesi/ kesitte küçülme
düşeyden sapma, zeminde oturma, sehim, çökme, vb.
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AHŞAP YAPI HASARLARI

- AHŞAP YAPI HASARLARI

Kahverengi çürüklük mantarı örnekleri

1. İnsan etkisi
(niteliksiz müdahale-ekler, kötü onarım, yanlış malzeme
kullanımı, hatalı işçilik, vb.)
2. Doğal koşullar ve atmosfer etkisi
(zemin, rutubet etkisi, hava kirliliği, güneş ışığı, donmaçözülme çevrimleri, vb.)
3. Doğal afetler
(deprem, yangın, vb.) olarak sıralanabilir.
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Böcek kanalları-uçuş delikleri

AHŞAP YAPI HASARLARI

Beyaz çürüklük mantarı örnekleri

AHŞAP YAPI HASARLARI

- KAGİR YAPI HASARLARI
“Kagir yapı” tanımı içinde kalan yapılarda taş-tuğla başta
olmak üzere çeşitli yapım tekniklerinden birinin ya da
birkaçının birlikte ve çeşitli kompozisyonlarla uygulandığı
görülebilmektedir. Özellikle 19.yy’da yapılmış olan kagir yapılar (örnek olarak: Fener-Balat semtleri, BeyoğluTarlabaşı bölgesi, vb.) sanat/ mimarlık tarihi açısından
önemli mimarlık örnekleridir ve çoğu II.Grup olarak tescil
edilmiş olduğu için KUDEB’in yetki alanı içindedir. Söz konusu
kagir yapılarda, malzeme ve bozulmaların türleri ile bozulma derecelerine göre, konservasyon önerileri ve müdahale
derecesinin bakım onarımı aşıp aşmadığı saptanmaktadır.
19.yy kagir yapı cephelerinde görülen başlıca malzemeler:
Doğal taş, Doğal taş+Sıva, Doğal taş+Suni taş+Sıva,
Suni taş kaplama,
Tuğla, Tuğla+Sıva, Tuğla+Suni taş+Sıva, Tuğla+Doğal
taş,vb.
Kagir yapılarda görülen hasarlar:
1. Malzeme Bozulmaları

Sıvalı yüzey:
- sıva dökülmeleri
- yüzeyden ayrılma, neme bağlı kabarma, ayrışma, renk
değişimi
- yüzey kirliliği
(alçı taşı kabuk, korozyon lekeleri, noktasal kirler, grafitti)
- kılcal/ yapısal çatlaklar
Tuğla / Suni taş kaplama:
- kavlanma, tozuma, parça kopması, vb. yüzey erozyonları
- yüzey kirliliği (alçı taşı kabuk, korozyon lekeleri, noktasal
kirler, grafitti)
- tuzlanma, çiçeklenme (tuzların yüzeyde açığa çıkması)
- kılcal/ yapısal çatlaklar
- bitkilenme, yosunlanma
- boya/ çimentolu sıva kaplı yüzey
(yüzeyin su buharı geçirgenliğini yitirmesi)
2.Strüktürel Bozulmalar
- düşeyden sapma
- zeminde düzensiz oturma, düzenli oturma
- yapısal çatlaklar, vb.

Doğal taşlar:
- kavlanma, kırıntılanma-tozuma, parça kopması, vb.
yüzey erozyonları
yüzey erozyonu < 1cm
yüzey erozyonu > 2cm (2-5cm)
yüzey erozyonu > 5cm
- yüzey kirliliği
siyah alçı taşı kabuk oluşumu
demir aksamın/ metal elemanların korozyonu sonucu
oluşan lekeler
noktasal kirler
grafitti
- tuzlanma, çiçeklenme (tuzların yüzeyde açığa çıkması)
- kılcal/ yapısal çatlaklar
- demir aksamın korozyonu
- bitkilenme, yosunlanma
- boya/ çimentolu sıva kaplı yüzey (yüzeyin su buharı
geçirgenliğini yitirmesi)
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1
2
1

2

Kara yosunları- otsu ve odunsu bitki oluşumları

KAGİR YAPI HASARLARI

5 cm’den küçük yüzey erozyonu (1) ve parça kopmaları (2) örnekleri

KAGİR YAPI HASARLARI

Demir aksamın korozyonu; bunun soncunda;
meydana gelen çatlama ve parça kopması
Alçı taşı kabuk oluşumu

KAGİR YAPI HASARLARI
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KORUMA YÖNTEMLERİ VE ÖRNEKLER
• AHŞAP YAPILARDA KORUMA
YÖNTEMLERİ
• KAGİR YAPILARDA KORUMA
YÖNTEMLERİ

75

10.11.2008 14:52:08

KORUMA YÖNTEMLERİ VE ÖRNEKLER
2. Bölüm’de belirtilen hasarlara çeşitli yöntemlerle
müdahale edilebilir ya da bazı durumlarda müdahale
etme -meye de karar verilebilir. Koruma yöntemleri öncelikle pasif ve aktif yöntemler olarak iki ana
başlık altında toplanır.Pasif yöntemler, koruma eğitiminin
yaygınlaştırılması,yasal düzenleme vb. yolları içerir. Aktif yöntemler ise kendi içinde beş ana başlık altında özetlenebilir:
Temizleme, Sağlamlaştırma, Koruma, Bütünleme, Yenileme.
Bu yöntemlerden biri ya da birkaçının bakım onarım
kapsamında uygulamasına karar verilirken, belirtilen basit
onarım kriterleri göz önünde bulundurulmalıdır.
1. Ahşap Yapılarda Koruma Yöntemleri:
Ahşap hastalıklarının tespiti ve teşhisi için gerektiğinde
mutlaka uzman görüşü alınmalıdır. Özellikle 19.yy nitelikli
ahşap sivil mimarlık örneklerinde, uzman gerekli görür ise,
Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı tarafından
ahşap konservasyon raporu hazırlanmalı: ahşabın cinsine
ve bozulma derecesine göre gerekli uygulamanın koşulları
(temizleme- ilaçlama tekniği, süreleri, vb.) belirlenmelidir.
Ahşap hastalıklarına dayalı bozulmaların taşıyıcı sistemi etkilemesi, ileride yapıda gözle tespit edilemeyen ciddi statik problemlere yol açabilir. Bu nedenle, mutlaka sürekli
bakım ve ilaçlama programı önerilmeli ve yapı kullanıcıları
bu konuda bilgilendirilmelidir.
Strüktürel bozulma ileri derecede ve taşıyıcı sistem hasarlı
ise, bakım onarım izni verilemez.
a. Cephede yalnızca temizleme yapılacak ve bazı cephe
kaplamaları değiştirilecek ise:
• Cephedeki ahşap elemanların durumuna ve varsa
ahşap hastalıklarının derecesine göre, temizleme/ ilaçlama
tekniği belirlenir; gerekli ise Ahşap Konservasyon Raporu
hazırlatılır.
• Kullanılacak yeni ahşabın cinsi, lif yönü, nem oranı, vb.
özellikleri; yerindeki özgün ahşap ile aynı olmalıdır. Bu
nedenle, uygulamanın uzman görüşü ya da Konservasyon
Raporu ile tanımlanması önemlidir.
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b. Cephe çimentolu sıva ile kaplı ise:
•Yapının cephe düzeni özgün ancak tamamen çimentolu sıva ile kaplı ise; özgün yapı elemanlarının (ahşap, taş,
tuğla, vb.) durumu tespit edilemeyecektir. Bu durumlarda,
yapı diğer bakım onarım kriterlerine aykırı değil ise, onarım
talebine ve yapının korunmuşluk durumunun anlaşılabilmesi
için, sadece sıva raspası yapılmasına sınırlı bir izin verilebilir.
İzin belgesine uygulamanın dikkatle ve özgün yapıya zarar
vermeden yapılması koşulu mutlaka eklenmeli, denetimi
yapılmalıdır.

referans oluşturacak bir belge elde edilmiş olacak ve bu
sınırlara göre kontrol yapılabilecektir.)

• Raspa sonrası durum, tespit ekibince, tekrar bakım onarım
kriterleri çerçevesinde yerinde değerlendirilmeli; basit
onarım kapsamında uygulama yapılması yeterli ise izin yenilenmeli, esaslı onarım gereği tespit edilirse konu KTVKK’ya
iletilmelidir.

• Karkas sistem, detayları ve hasarları analitik rölövede
gösterilmelidir.

• Çimentolu sıva raspa edildikten sonra, gerisindeki ahşap
elemanlarda çeşitli hasarlar (özellikle ahşap hastalıkları)
tespit edilebilir. Bu hasarların tespiti ve müdahale derecelerinin belirlenmesi, ilk izinden bağımsız ayrı bir süreç olarak
ele alınmalıdır.

3. Cephe kaplamalarının uzman denetiminde öngörülen
kısımlarında açma yapılarak, organizma faaliyetinin taşıyıcı
sistemi etkileyip etkilemediği belirlenmelidir:
3.a: Organizma faaliyeti taşıyıcı sistemi etkilemiş ise:
• Cephe kaplamaları tamamen kaldırılmalıdır.

• Taşıyıcı sistem bütününde hasarlı elamanlar, yaklaşık
%10’luk bir oranın altında ve ana kiriş veya dikme değil ise,
aşağıda belirtilen yöntemler izlenerek uzman denetiminde
müdahalede bulunulabilir.
Hasar oranı bundan daha fazla ya da ana kiriş ve
dikmelerde ise, müdahale esaslı onarıma girer ve konu
KTVKK’ ya gönderilir. (KUDEB Yönetmeliği Madde 7-C )

AHŞAP YAPI, ORGANİZMA FAALİYETİNE MARUZ KALMIŞ İSE
YAPILABİLECEK GENEL UYGULAMALAR

• Analitik rölöve
hazırlanmalıdır.

1. Ahşabın cinsi, dayanımı ve organizma faaliyeti sonucu
oluşan bozulmanın derecesi ile ilgili gerekli analizler
yapılmalıdır.

• Uygulama esnasında, müdahale paftasına göre,
kullanılamayacak derecede hasarlı ahşap elemanlar
kısmen ya da tamamen değiştirilebilir. Yapıdan çıkarılan
elemanlar, sanat tarihi açısından özellik arz etmiyor ve
mimari belge değeri taşımıyor ise, yapıdan uzaklaştırıldıktan
sonra, bekletilmeden yakılmalıdır. Yapıya konulan bütün
yeni ahşap elemanlar ise emprenye edilmiş olmalıdır.

2. Cephenin rölövesi hazırlanmalı; hastalıklı kısımlar analitik
rölövede gösterilmeli ve onarım kararlarını gösteren
müdahale paftası hazırlanmalıdır. Müdahale paftası:
• metraj
• müdahale tekniği ve derecesi,
• getirilecek malzemenin boyut ve niteliğinin belirlenmesi,
• yapı elemanlarının üretilmesi için gerekli detayların tespit
edilmesi için gereklidir.
(Yapının belirli bir bölümünde yapılacak uygulamanın
türü, malzemesi, tekniği ve diğer detayları net olarak
tanımlandığında; uygulamanın denetim aşaması için de
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doğrultusunda

müdahale

paftası

•
Ahşap karkas sistem tamamlandıktan sonra, yerinde
korunan kısım ile birlikte tamamen ilaçlanmalıdır.
• Müdahale paftasına göre, yerinde korunabilecek ahşap
cephe elemanları ilaçlanarak, yerlerine konmalıdır; yenilenmesi gerekenlerin yerine ise, özgün detay ve cinsteki
emprenye edilmiş ahşap elemanlar yerleştirilmelidir.
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3.b: Organizma faaliyeti taşıyıcı sistemi etkilememiş ise:
• Uzman denetiminde, belirlenecek ilaçlama yöntemi
ile, lisanslı bir ilaçlama şirketi tarafından, tüm ahşap karkas sistem ilaçlanmalıdır (uygulama için, cephede belirli
noktalarda ve uzman denetiminde kısmi açmalar
yapılabilir).
2.Kagir Yapılarda Koruma Yöntemleri:
Kagir yapılarda, bakım onarım izni verilirken, tespitte bulunan uzman (Rest. ve Kons. Lab. uzmanı ya da Rest. Uzmanı
Y.Mimar) tarafından uygulama koşullarının raporda belirtilmesi yeterli görülebilir; ya da uygulama için gerekli bilgileri içeren bir “Konservasyon Raporu”nun hazırlanmasına
karar verilebilir. Yapının durumu, basit onarım kriterlerine uygun ise: Bakım Onarım Ön İzin Belgesi düzenlenebilir. Buna
örnek olarak bazı durumlar aşağıda verilmiştir:
a. Cephede yalnızca temizleme yapılacak ise:
Temizleme şekli ve tekniği,
- cephede kullanılan malzemenin cinsine ve korunmuşluk
durumuna
- temizlenecek alanın yapıdaki konumuna ve önemine
- kirliliğin nedenine, kir-yüzey bağlarının cinsine
- kirliliğin derecesine ve aynı ortamda yeniden kirlenme
süresine (temizleme sıklığı) göre belirlenir.
Temizleme teknikleri:
•
•
•
•
•
•
•

Kuru temizlik
Atomize (zerre) su ile temizlik
Absorblayıcı kil ve kağıt hamurları ile temizlik
Kimyasal temizlik (temizzleyici jeller ve çözelitiler)
İyon değiştirici reçineler ile temizlik
Mekanik temizlik (kontrollü mikro kumlama,küçük el
aletleri,vb.)
Lazer ile temizlik olabilir.

Dikkat edilmesi gereken esaslar şunlardır:
• Kagir yapılarda, özellikle doğal taşlarda, uygun olmayan temizlik yöntemleri ile uygulama yapılması: hem
korunmuş özgün formların kaybolmasına, hem de malzeme dayanımını azaltarak bozulma sürecinin hızlanmasına
neden olabilir.
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• Doğal taş, tuğla, sıva, suni taş gibi malzemelere ek olarak,
ahşap, demir, vb. malzemelerin de birlikte kullanıldığı
yapılarda; her malzemeye farklı bir teknik uygulanması ve
bunların birbirlerine zarar vermeyecek şekilde sıralanması
gereklidir.
(Örnek 1: Sulu ya da kimyasal temizlik yöntemleri, yüzey
erozyonu gözlenen boşluklu yapıdaki doğal taşlar, metal
ya da ahşabın bulunduğu bir cephede tercih edilmemelidir; ya da kısmi olarak gerekli görülüyor ise, koruyucu önlemler mutlaka alınmalıdır. Bu malzemelerde suda
çözünür tuzların yoğun biçimde birikmiş olması, malzemenin dayanımı için olumsuz bir etki oluşturmaktadır.
Örnek 2: Metal elemanların korozyonu için gerekli konservasyon uygulaması, birkaç aşamadan oluşmaktadır.
Bu uygulamaların, cephe temizliğinden önce yapılması
gereklidir; aksi takdirde korozyon etkisiyle yeni lekeler
oluşacaktır.
Örnek 3: Cephede, temizleme, boya sökümü, vb. amaçla
kontrollü mikro kumlama yapılacak ise: özgün malzemenin
ve kaldırılacak tabakanın cinsine göre kullanılacak agrega
boyutunun ve basıncın dikkatle belirlenmesi; özgün yüzeye ulaşıldığı anda işlemin sonlandırılması ya da basıncın
düşürülmesi gereklidir. Bu nedenle, kontrollü mikro kumlama uygulaması, yetkili bir şirket ya da uzman tarafından
yapılmalıdır.
• Konservasyon Raporu’nda ya da izin belgesinin ekindeki
raporda belirtilen malzeme, teknik ve uygulama koşullarının
dışına çıkılmamalı; uygulamaların uzman denetiminde
yapılması sağlanmalıdır.
b.Cephede, kısmi bütünleme/ kozmetik onarım/ sıva
onarımı gerekli ise:
•Onarım harcı/ sıva reçetesi, özgün malzemenin bileşimine
göre; uygulama şekli ise bozulma derinliğine göre belirlenmektedir. Bu nedenle, uygulamanın mutlaka Konservasyon
Raporu ile tanımlanması ve denetlenmesi gereklidir.
d. Cephede sıva onarımı ve boya yapılacak ise:
• Sıva dökülmesi gözleniyorsa, özgün sıva örneğinin izi olup
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olmadığı araştırılmalı; varsa gerekli analizi yapılarak Konservasyon Raporu ile uygun sıva bileşimi ve boya rengi belirlenmelidir.
• Yalnız boya dökülmesi gözleniyorsa, varsa cephedeki
mevcut boyanın özgün olup olmadığı araştırılmalı; gerekli görülen kısımdan örnek alınarak, boya tabakaları
ve renkleri ile ilgili analizleri içeren Konservasyon Raporu
hazırlatılmalıdır.
• Özgün boyanın izi mevcut ise, aynı renk ve türdeki boya
ile uygulama yapılmalıdır.
• Özgün boyanın izine rastlanamıyor ise, yapının ait olduğu
döneme özgü renkler ve varsa çevresindeki korunmuş
özgün cepheler göz önünde bulundurularak; boya rengi
tayin edilir ve izin belgesinin ekinde belirtilir.
(Örnek olarak, 19.yy yapıları için: genelde pastel renkler,
malakit yeşili ve beyazla açılmış tonları, kirli beyaz, sarı okr,
sarı+kırmızı okr, krom oksit yeşili, tütün nohudi tonları, bej
tonları, koyu krem, krem, kırmızı okr+beyaz= pembe tonları,
sütlü kahve, vb.)
•Doğal taş cepheler, kesinlikle boyanmamalı ya da çimentolu sıva ile kaplanmamalıdır. Doğal taşların yapıları,
jeolojik oluşum biçimlerine göre farklılık gösterir; bu nedenle
gözenek yapıları ve farklı dış etkilere dayanımları da çeşitlidir.
Bu taşların boya ya da çimentolu sıva ile kapatılması, su
buharı geçirgenliğini olumsuz etkilediği için bozulma sürecini hızlandıracak ve bu katmanın gerisinde biriken nem
çeşitli hasarlara neden olacaktır.
e. Cephe çimentolu sıva ile kaplı ise:
• Yapı, diğer bakım onarım kriterlerine aykırı değil ise,
onarım talebine ve yapının tespit edilen durumuna göre,
sadece sıva raspası için sınırlı bir izin verilebilir. İzin belgesine
uygulamanın dikkatle ve özgün yapıya zarar vermeden
yapılması koşulu mutlaka eklenmeli, denetimi yapılmalıdır.
Raspa sonrasında cephe restorasyonu gereğinin ortaya
çıkabileceği konusunda yapı sahibi uyarılmalıdır.

yeterli ise izin yenilenmeli, esaslı onarım gereği tespit edilirse
konu KTVKK’ya iletilmelidir.
• Çimentolu sıva raspa edildikten sonra, gerisindeki yüzeyde çeşitli hasarlar (yüzey erozyonları, çatlaklar, vb.) tespit
edilebilir. Bu hasarların tespiti ve müdahale derecesinin
belirlenmesi, ilk izinden bağımsız ayrı bir süreç olarak ele
alınmalıdır.
f. Yapıda, Konservasyon Raporu ile çözülemeyecek
ölçekte yapısal hasarlar ya da kütle ölçeğinde restitüsyon
sorunları varsa:
• Yapı, esaslı onarım gereği nedeniyle, bakım onarım
kapsamına alınamaz. Yapısal hasarın net olarak tanımı
yapılamıyor ise; mutlaka statik uzman görüşü alınarak karar
verilmelidir. Bu gibi yapılara ancak proje dahilinde müdahale edilebilir. KUDEB tarafından yapılacak işlem, konunun
KTVKK’ya iletilmesi ve Koruma Kurulu’nun bilgisi ile yapının
yıkılma tehlikesi varsa, acil güvenlik önlemi olarak yapının
dışarıdan desteklenmesi/ perde ile çevrilmesi ile sınırlıdır.

Kagir Yapılarda
(özellikle 19.yy yapıları, dünya mirası/ sit alanlarında)
hasarların tespiti ve çözümü için:
- Tespit ekibinde, mutlaka KUDEB Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı’ndan bir uzman (İstanbul il sınırları
içinde ve konservasyon laboratuvarı olan yerlerde) ya da
restorasyon uzmanı yüksek mimar bulunmalı
- Uzman görüşü ile, malzeme / konservasyon raporunun
gerekli olup olmadığına, gerekli ise amacına ve içeriğine
karar verilmeli
-Uygulamanın denetimi ilgili rapor doğrultusunda
gerçekleştirilmelidir.

• Raspa sonrası durum, tespit ekibince, tekrar basit onarım
kriterleri çerçevesinde yerinde değerlendirilmeli; basit
onarım kapsamında konservasyon uygulaması yapılması
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Konservasyon Raporu:
a. Malzeme türlerinin (doğal taş, tuğla, sıva, suni taş, vb.)
tespiti
b. Bozulma türlerinin, nedenlerinin ve bozulma derece lerinin tespiti
c. Müdahale derecesinin ve yapılacak konservasyon
uygulamalarının tanımlanması
d. Uygulamada kullanılacak malzeme ve teknikler ile uygulama koşullarının belirlenmesi amacıyla yapılan bir dizi
analiz ile bunlardan edinilen karşılaştırmalı sonuçları içerir.
İlgili konservasyon Raporları:
-İBB KUDEB Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı,
-Kültür ve Turizm Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon
Merkez Laboratuvarı,
-Çeşitli
üniversitelerin
bünyelerindeki
konservasyon
laboratuvarları tarafından hazırlanmaktadır.)

Taşıyıcı sistemi iyi olan kagir yapılarda:
cephede gözlenen bozulmalar, aşağıda belirtilen
şartları sağlıyor ise, uygulama konservasyon raporu ile
tanımlanarak yapı bakım onarım kapsamına alınabilir.
1. Yapının sanat/ mimarlık tarihi açısından değerinin
okunmasını engellemeyecek düzeyde ise,(özgün malzeme
/ form korunmuş ise = restitüsyon sorunu yoksa)
2. Cephe temizliği, kısmi bütünleme ve plastik onarım gibi
Konservasyon Raporu ile çözülebilecek ölçekteki uygulamalar yeterli ise,
3. Yalnız cephede uygulama yapılacak ise.

KAGİR YAPI CEPHELERİNDE YAPILABİLECEK
GENEL UYGULAMALAR
1. Müdahale derecesi, yapının ihtiyaçlarına göre, tespit
ekibindeki uzman (Rest. ve Kons. Lab. uzmanı ya da Rest.
Uzmanı Y.Mimar) tarafından belirlenir; gerekli ise Konservasyon Raporu istenir.
2. Taşıyıcı sisteminin ileri derecede hasarlı olduğu tespit
edilen bir yapıda, bakım onarım kapsamında herhangi bir
uygulama yapılamaz.
3. Belirlenen müdahale derecesi ne olursa olsun, yapılacak
bütün uygulamalar, mümkün olan en uzun ömürlü çözümü sağlamak üzere, özgün malzeme ve yapım tekniğine
uyumlu olmalıdır.
4. Bakım Onarım Ön İzni, uygulamanın Konservasyon
Raporu ile tanımlanması şartıyla verilmiş ise; raporda belirtilen malzeme, teknik ve uygulama koşullarına uyulması
zorunludur. Uygulama esnasında yaşanacak sorunlarda, ilgili raporu hazırlayan laboratuvara danışılmalı
ve alınan görüş doğrultusunda hareket edilmelidir.
5. Kagir yapılarda, doğal taş, tuğla, sıva, suni taş gibi malzemelere ek olarak; ahşap hatıl, çelik putrel, demir aksam,
bakır yağmur iniş borusu gibi elemanlarda, farklı türde malzemeler de görülebilir. Konservasyon uygulamalarında
kullanılacak malzeme ve tekniklerin (boya dahil), mevcut
diğer malzemelere zarar vermemesi için: mutlaka Konservasyon Raporu ya da Madde-1’de belirtilen uzman
görüşü doğrultusunda hareket edilmeli, belirtilen önlemler
alınmalıdır.
6. Sanat/ mimarlık tarihi açısından değer taşıyan ve belli bir
dönemi yansıtan süslemelere sahip, taşıyıcı sistemi iyi durumdaki kagir yapı cephelerinde:
Bozulma, özgün formların okunmasını engellemeyecek
ve bakım onarım kapsamında çözülebilecek düzeyde
ise: Konservasyon Raporu hazırlanarak, raporda belirtilen malzeme ve teknik ile, önerilen konservasyon
uygulaması yapılabilir. Gerekli onarım harcı, sıva, vb. kompozisyonlar, ilgili raporda belirtilen şekilde hazırlanmalıdır.
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Cephedeki formların büyük bölümü ya da tamamı
kaybolmuş ise: yapı, restitüsyon sorunu bulunduğu için,
bakım onarım kapsamına alınmamalıdır. Cephe temizliği
bile, mevcut izlerin kaybolmasına yol açabilir. Böyle yapılar
için, “Konservasyon Projesi” hazırlandıktan ve KTVKK onayı
alındıktan sonra işe başlanmalıdır.
KONSERVASYON PROJESİ:
1. Analitik Rölöve
(dönem-malzeme-hasar tespitlerinin lejand ve haritalama
tekniği ile rölöve üzerine işlenmesidir)
2. Konservasyon Raporu
3. Müdahale Paftaları
(Yapılacak konservasyon uygulamalarının, lejand ve haritalama tekniği ile gösterilmesidir.)

4

•
•
•
•
•
•
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TESPİT RAPORU
ÖRNEKLERİ
ZEYREK,
2428 ADA - 7 PARSEL
YEDİKULE,
1252 ADA - 36 PARSEL
ZEYREK,
1016 ADA - 7 PARSEL
ZEYREK,
1007 ADA - 29 PARSEL
YEDİKULE,
1259 ADA - 25 PARSEL
BALAT,
2307 ADA - 28 PARSEL
BASİT ONARIM TESPİT VE
UYGULAMA ÖRNEĞİ
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KORUMA UYGULAMA ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ (KUDEB)
TESPİT RAPORU
Zeyrek, Sinanağa Mah. Çırçır Cad. No:11, Fatih
2428 Ada 7 Parsel
                                                                            15.08.2007
Zemin+1 katlı ahşap sivil mimarlık örneği
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•

Cepheler, özgün düzenini ve yapı elemanlarını büyük
ölçüde korumaktadır. Pencerelerin bir bölümü giyotin
pencere olarak yenilenmiştir; ancak ön cephede zemin kat seviyesinde, pervaz, doğrama ve denizlik altı
süslemeleriyle bütün olarak korunmuş 2 özgün pencere
bulunmaktadır. Cephelerdeki ahşap kaplamaların bir
bölümü ve pencere pervazlarının çoğu yenilenmiştir,
yenilenen ahşap elemanların boyutları özgüne uygundur ancak cinsinin uygun olup olmadığı araştırılmalıdır.

•

Cephelerdeki ahşap kaplamalar genel olarak iyi durumda olmakla beraber özellikle cumba altlarında
yoğun olarak mantarlaşma, böceklenme ve rutubet
etkisi gözlenmiştir. Yan cephede cephe kaplaması kagir bodrum duvarıyla birleşen noktada açılmıştır, burada; ahşap dikmenin mantarlaşma ve böceklenme
sonucu kısmen parçalandığı ve aynı etkilere maruz
kalmış ahşap yastıkla olan bağlantısının koptuğu tespit
edilmiştir.

•

Yapının iç mekan düzeni ve elemanları (çift merdiven,
korkuluklar, trabzanlar, çıtalı ahşap tavanlar, koltuk altı
silmeleri ve furuşları, koltukluk silmeleri, kapılar, dolaplar, bir tane duvar resmi, desenli ve renkli camlar, hela
taşı ve harman tuğlası ocak) özgündür. Sadece ıslak
hacimlerden birinin tavanında (yukarıdaki tesisatın
değiştirilmesi nedeniyle) kot indirimi yapılarak tavan
değiştirilmiştir.

•

Çatıda yakın zamanda kiremit altı tahtaları yenilenmiştir, ev sahibinin şu anda çatıdan bir şikayeti yoktur.

•

Bodrumda bazı duvarlar çimentolu sıva ile kaplanmıştır,
az sayıda ahşap kirişte basınca dayalı eğilme meydana gelmiştir. Bazı pencerelerin doğramaları mevcut
değildir.
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SONUÇLAR
•

Yapı, özgünlüğünü büyük ölçüde korumaktadır.Yapının
Cephe Restitüsyonları’nın hazırlanması gerekmektedir.
Mevcut detayların replikasyonu mümkün olduğundan,
bunların 1/10, 1/5 ve 1/1 detayları hazırlanmalıdır.

•

Yapının cephelerinde yapılacak uygulama için EK 1’de
belirtilen yol izlenmelidir.

•

Bodrumdaki çimentolu sıva kaldırılarak özgün sıva ile
tamamlanmalıdır. Bir duvarda bulunan özgün sıva
örneği analiz edilerek onarımda kullanılacak sıvanın
bileşimi belirlenecektir.

•

Yukarıdaki koşullar doğrultusunda, yapı bakım onarım
kapsamında ele alınabilir.

İmza
Y. Mimar Rest.
Pınar AKSOY

İmza
Yapı Fiziği ve Malz.Uzm
Orman Müh. - Peyzaj Mimarı
N.Papatya SEÇKİN

İmza
Y. Mimar Rest.
Esra KUDDE

İmza
Rest. İç Mimar
Feyza KÖSE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KORUMA UYGULAMA ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ (KUDEB)
EK 1
AHŞAP YAPI, ORGANİZMA FAALİYETİNE MARUZ KALMIŞ İSE
YAPILABİLECEK GENEL UYGULAMALAR
1. Ahşabın cinsi, dayanımı ve organizma faaliyeti sonucu
oluşan bozulmanın derecesi ile ilgili gerekli analizler
yapılmalıdır.
2. Cephenin rölövesi hazırlanmalı; hastalıklı kısımlar analitik
rölövede gösterilmeli ve onarım kararlarını gösteren
müdahale paftası hazırlanmalıdır. Müdahale paftası:
• metraj
• müdahale tekniği ve derecesi,
• getirilecek malzemenin boyut ve niteliğinin belirlenmesi,
• yapı elemanlarının üretilmesi için gerekli detayların tespit
edilmesi için gereklidir.
(Yapının belirli bir bölümünde yapılacak uygulamanın
türü, malzemesi, tekniği ve diğer detayları net olarak
tanımlandığında; uygulamanın denetim aşaması için de
referans oluşturacak bir belge elde edilmiş olacak ve bu
sınırlara göre kontrol yapılabilecektir.)
3. Cephe kaplamalarının uzman denetiminde öngörülen
kısımlarında açma yapılarak, organizma faaliyetinin taşıyıcı
sistemi etkileyip etkilemediği belirlenmelidir:
3.a: Organizma faaliyeti taşıyıcı sistemi etkilemiş ise:
• Cephe kaplamaları tamamen kaldırılmalıdır.
• Karkas sistem, detayları ve hasarları analitik rölövede
gösterilmelidir.
• Taşıyıcı sistem bütününde hasarlı elamanlar, yaklaşık
%10’luk bir oranın altında ve ana kiriş veya dikme değil ise,
aşağıda belirtilen yöntemler izlenerek uzman denetiminde
müdahalede bulunulabilir.
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Hasar oranı bundan daha fazla ya da ana kiriş ve
dikmelerde ise, müdahale esaslı onarıma girer ve konu
KTVKK’ ya gönderilir. (Kültür ve Turizm Bakanlığı: Koruma,
Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim
Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair
Yönetmelik, MADDE 7-C )
• Analitik rölöve
hazırlanmalıdır.

doğrultusunda

müdahale

Yapıya Ait Fotoğraflar

15.08.2007

paftası

• Uygulama esnasında, müdahale paftasına göre,
kullanılamayacak derecede hasarlı ahşap elemanlar
kısmen ya da tamamen değiştirilebilir. Yapıdan çıkarılan
elemanlar, sanat tarihi açısından özellik arz etmiyor ve
mimari belge değeri taşımıyor ise, yapıdan uzaklaştırıldıktan
sonra, bekletilmeden yakılmalıdır. Yapıya konulan bütün
yeni ahşap elemanlar ise emprenye edilmiş olmalıdır.
•
Ahşap karkas sistem tamamlandıktan sonra, yerinde
korunan kısım ile birlikte tamamen ilaçlanmalıdır.
• Müdahale paftasına göre, yerinde korunabilecek ahşap
cephe elemanları ilaçlanarak, yerlerine konmalıdır; yenilenmesi gerekenlerin yerine ise, özgün detay ve cinsteki
emprenye edilmiş ahşap elemanlar yerleştirilmelidir.

Ön Cephe: Genel Görünüm

3.b: Organizma faaliyeti taşıyıcı sistemi etkilememiş ise:
• Uzman denetiminde, belirlenecek ilaçlama yöntemi ile,
lisanslı bir ilaçlama şirketi tarafından, tüm ahşap karkas
sistem ilaçlanmalıdır (uygulama için, cephede belirli noktalarda ve uzman denetiminde kısmi açmalar yapılabilir).

Yetkili
İmza

Yetkili
İmza
Ön Cephe: Özgün ve yenilenmiş kısımlar
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Yan cephe: Yenilenen ahşap cephe kaplamaları

Yan cephe: Özgün ve yenilenmiş kısımlar

Yan cephe: Genel görünüm

94

kitapbaski.indd 94-95

Yan cephe: Kagir subasman ve bahçe duvarı

95

10.11.2008 14:52:30

Yan cephe: Hasarlı ahşap elemanlar

Yan cephe:
Cumba altı ve duvardaki ahşap kaplamalarda görülen
mantarlaşma
96
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Çatı: Değiştirilen kiremit altı tahtaları

Bodrum Kat: Ahşap kirişler
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İç Mekanlardan özgün detaylar
İç mekanlardan özgün detaylar
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KORUMA UYGULAMA ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ (KUDEB)
TESPİT RAPORU
Yedikule, İmrahor İlyas Bey Mah. Kuyulu Bakkal Sok. No:10
Fatih
1252 Ada 36 Parsel
Zemin+2 katlı ahşap sivil mimarlık örneği.

02.08.2007

• Ön cephe…
Cephe düzeni ve yapı detayları, cihannümadaki niteliksiz
parapet dışında korunmuştur.
Yapının sol bitişiğinde bulunan ahşap bina, yaklaşık 10
sene önce yıkılmaya başlamıştır. Söz konusu bina bu
yapının düşeyden ayrılmasına sebep olmaktadır. Yapının
her iki yanında cumbanın sol köşesine doğru düşeyden
sapma vardır, buradaki çökme cepheden rahatlıkla
algılanmaktadır.
İç Mekanlardan özgün detaylar

Cephede alt kat hizasında ve saçak altında mantarlaşma
görülmektedir.
• Arka cephe…
Cephe düzeni zemin kattaki pencereler dışında
korunmuştur.
Ahşap cephe kaplamaları bozulduğu için üzeri çinko
levha ile kaplanmıştır. Zemin kat seviyesindeki çinkolar
boyanmıştır.
• İç mekan...
Tüm katlarda mekan düzeni ve yapı detayları (kapılar,
ahşap çıtalı tavanlar ve koltukluk silmeleri vb.)
korunmuştur.
Tüm kat döşemelerinde farklı yönlerde sehim gözlenmiştir.
Cumbalı odanın tavanında büyük oranda mantarlaşma
görülmektedir. Böceklenme ve ahşap birleşim yerlerinde
açılmalar olduğu tespit edilmiştir.
Cihannüma ve orta kat tavanlardan su almaktadır
Kullanıcıların yaptıkları onarımlara rağmen yapı su alma-
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ya devam etmektedir. Bunun sonucu olarak tavanlarda
kabarma görülmektedir.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KORUMA UYGULAMA ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ (KUDEB)

Yapının, 2003-2004 yıllarında M.S.Ü İç Mimarlık Böl öğrencileri tarafından
hazırlanmış rölövesi bulunmaktadır. Mevcut rölöve incelenmiş; 1/50
ölçeğinde kat planları, tavan planları ve kesitleri içerdiği tespit edilmiştir.

EK 1

SONUÇLAR…
•

•

Döşemelerdeki sehim ve ön cephedeki düşeyden
sapma nedeniyle yapı ahşap statik uzmanı
tarafından, yandaki kısmen yıkılmış yapı ile birlikte
değerlendirilmelidir.
Mevcut rölövenin revizyonu yapılarak, 1/20 sistem kesiti, 1/10 detaylar ve 1/1 nokta detayları eklenmelidir.
Mevcut rölöve kullanılarak cephe restitüsyonu ve çatı
projesi hazırlanmalıdır.

•

Yukarıda belirtilen koşullar doğrultusunda onarım
kapsamına alınabilir.

•

Cephelerdeki onarım esnasında, EK 1’de belirtilen yol
izlenmelidir.

  
Yetkili
İmza

Yetkili
İmza

AHŞAP YAPI, ORGANİZMA FAALİYETİNE MARUZ KALMIŞ İSE
YAPILABİLECEK GENEL UYGULAMALAR
1. Ahşabın cinsi, dayanımı ve organizma faaliyeti sonucu
oluşan bozulmanın derecesi ile ilgili gerekli analizler
yapılmalıdır.
2. Cephenin rölövesi hazırlanmalı; hastalıklı kısımlar analitik
rölövede gösterilmeli ve onarım kararlarını gösteren
müdahale paftası hazırlanmalıdır. Müdahale paftası:
• metraj
• müdahale tekniği ve derecesi,
• getirilecek malzemenin boyut ve niteliğinin belirlenmesi,
• yapı elemanlarının üretilmesi için gerekli detayların tespit
edilmesi için gereklidir.
(Yapının belirli bir bölümünde yapılacak uygulamanın
türü, malzemesi, tekniği ve diğer detayları net olarak
tanımlandığında; uygulamanın denetim aşaması için de
referans oluşturacak bir belge elde edilmiş olacak ve bu
sınırlara göre kontrol yapılabilecektir.)
3. Cephe kaplamalarının uzman denetiminde öngörülen
kısımlarında açma yapılarak, organizma faaliyetinin taşıyıcı
sistemi etkileyip etkilemediği belirlenmelidir:
3.a: Organizma faaliyeti taşıyıcı sistemi etkilemiş ise:
• Cephe kaplamaları tamamen kaldırılmalıdır.
• Karkas sistem, detayları ve hasarları analitik rölövede
gösterilmelidir.
• Taşıyıcı sistem bütününde hasarlı elamanlar, yaklaşık
%10’luk bir oranın altında ve ana kiriş veya dikme değil ise,
aşağıda belirtilen yöntemler izlenerek uzman denetiminde
müdahalede bulunulabilir.
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Hasar oranı bundan daha fazla ya da ana kiriş ve
dikmelerde ise, müdahale esaslı onarıma girer ve konu
KTVKK’ ya gönderilir. (Kültür ve Turizm Bakanlığı: Koruma,
Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim
Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair
Yönetmelik, MADDE 7-C )
• Analitik rölöve
hazırlanmalıdır.

doğrultusunda

müdahale

Yapıya Ait Fotoğraflar

02.08.2007

paftası

• Uygulama esnasında, müdahale paftasına göre,
kullanılamayacak derecede hasarlı ahşap elemanlar
kısmen ya da tamamen değiştirilebilir. Yapıdan çıkarılan
elemanlar, sanat tarihi açısından özellik arz etmiyor ve
mimari belge değeri taşımıyor ise, yapıdan uzaklaştırıldıktan
sonra, bekletilmeden yakılmalıdır. Yapıya konulan bütün
yeni ahşap elemanlar ise emprenye edilmiş olmalıdır.
•
Ahşap karkas sistem tamamlandıktan sonra, yerinde
korunan kısım ile birlikte tamamen ilaçlanmalıdır.
• Müdahale paftasına göre, yerinde korunabilecek ahşap
cephe elemanları ilaçlanarak, yerlerine konmalıdır; yenilenmesi gerekenlerin yerine ise, özgün detay ve cinsteki
emprenye edilmiş ahşap elemanlar yerleştirilmelidir.
3.b: Organizma faaliyeti taşıyıcı sistemi etkilememiş ise:
• Uzman denetiminde, belirlenecek ilaçlama yöntemi ile,
lisanslı bir ilaçlama şirketi tarafından, tüm ahşap karkas
sistem ilaçlanmalıdır (uygulama için, cephede belirli noktalarda ve uzman denetiminde kısmi açmalar yapılabilir).

Yetkili
İmza

Ön Cephe: Genel Görünüm

Yetkili
İmza

Ön Cephe: Cihannümadaki niteliksiz ekler
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Ön Cephe: Saçak seviyesindeki ahşap hastalıkları ve bozulmalar
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Arka Cephe: Genel Görünüm
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1.kat tavanında görülen ahşap hastalıkları

İç mekan: çatı katı, ışıklık
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Binaya bitişik, terk edilmiş ve kısmen yıkılmış yapı

İç mekan: Özgün detaylar
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KORUMA UYGULAMA ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ (KUDEB)
TESPİT RAPORU
Zeyrek, Kasap Demirhun Mah. Tepedelen Çeşme Sok.
No:14, Fatih
1016 Ada 7 Parsel
31.07.2007
Zemin+3 katlı ahşap sivil mimarlık örneği.
• Yan cephede, betonarme bir eki bulunmaktadır.
• Ön cephede, üst kat pencere ve cephe düzeni büyük
ölçüde değiştirilmiştir (Özgün balkon iptal edilmiş, duvar ileriye alınarak mekan genişletilmiştir).
• Cihannüma cephesi çinko ile kapatılmıştır.
• Alt kata ait olan bir mekana merdivenin yanından niteliksiz bir kapı açılmıştır.
• Özellikle üst kat mekanlarının döşemesinde iki yönde
ciddi sehimler gözlenmiştir.
• Ahşapların durumu: Cephe kaplamalarında az miktarda
böcek tahribatı vardır, bazı parçalar değiştirilmelidir. Üst
kat pencerelerinde, büyük oranda böcek tahribatı vardır,
tamamen değiştirilmelidir. Çatı katın tavanında az miktarda
böcek tahribatı vardır. Bütün yapı, organizma faaliyetlerine
karşı ilaçlanmalıdır.
• Kullanıcı (ev sahibi), sıvalar döküldüğü için duvar kağıdıyla
kapladığını, çatının aktığını ve pencereleri değiştirmek
istediğini bildirmiştir.

Yapıya Ait Fotoğraflar

31.07.2007

Ön Cephe: Genel Görünüm

SONUÇLAR…
• Özellikle betonarme ek, restitüsyon sorunları ve mekanlardaki sehim dolayısıyla, yapının bakım onarım kapsamını
aştığı tespit edilmiştir.
           
                      
Yetkili
İmza

Yetkili
İmza

Çatı katı: Nitelik ekler
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Yan cephe: Niteliksiz ekler

111

10.11.2008 14:53:57

2.Kat: Niteliksiz ek ve müdahaleler
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Çatı Katı: Hasar ve bozulmalar
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KORUMA UYGULAMA ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ (KUDEB)
TESPİT RAPORU
Zeyrek- Haydar Mah. Çağa Sok. No:20, Fatih
1007 Ada 29 Parsel
31.07.2007
Zemin+ 2 katlı ahşap sivil mimarlık örneği

Yapıya Ait Fotoğraflar

31.07.2007

• Cephe düzeni ve detayları büyük oranda değiştirilmiş;
özgünlüğünü kaybetmiştir. Pencerelerin tamamı yenilenmiş
ve subasman seviyesi çimentolu sıva ile kaplanmıştır.
• Yan cephede, iki tane özgün pencere pervazı kalmıştır.
• Giriş mekanının ahşap tavanında ileri derecede
böceklenme tespit edilmiştir.
• Zemin kat ve üst katta, kullanıcılar evde bulunmadığından
inceleme yapılamamıştır.
• Zemin kat ile orta kat arasındaki merdiven özgün
değildir; orta kat ile üst kat arasındaki merdiven ise özgündür
ancak trabzanları kaybolmuştur.

Ön Cephe: Niteliksiz Ekler

• Orta katta, özgün mekansal düzen korunamamıştır;
döşemelerden biri, tavanlardan ise sadece ikisi özgündür
(özgün olmayan tavanlar alçıpan ile kapatılmıştır; altında
özgün çıtalı tavanın bulunduğu kullanıcı tarafından
bildirilmektedir).
SONUÇLAR…
• Yapı, özgün cephe, mekan düzeni ve detaylarını büyük
oranda yitirmiştir; restitüsyon sorunları ve ahşap hastalıkları
nedeniyle, bakım onarım kapsamını aşmaktadır.

Yetkili
İmza
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Yetkili
İmza
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Yan Cephe: Niteliksiz ekler ve bozulmalar
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Zemin kat: Giriş mekanındaki ekler ve bozulmalar
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1. Kat: Niteliksiz ekler ve bozulmalar
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1. Kat: Niteliksiz ekler
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KORUMA UYGULAMA ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ (KUDEB)
TESPİT RAPORU
Yedikule, İmrahor İlyasbey Mah. Hıdırellez Sok. No:19,
Fatih
1259 Ada 25 Parsel

SONUÇLAR…
• Yapının ahşap karkas taşıyıcı sistemi, yapı geneline
yayılan ileri derecedeki ahşap hastalıkları ve atmosfer etkilerine açık oluşu nedeniyle, işlevini yitirmiştir. Bu nedenle,
yapı bakım onarım kapsamını aşmaktadır.

06.09.2007
Zemin+ 2 katlı ahşap sivil mimarlık örneği.
• Metruk yapıda, içeride tespit yapılması mümkün
olmamaktadır.
• Yapının ön cephe düzeni tamamen özgünlüğünü
korumaktadır. Bu cephede ve kırık camlardan görülebildiği
kadarıyla iç mekanlarda, bugüne ulaşabilen detay ve
mimari elemanların tümü özgündür (kapı, pervazlar,
doğramalar, cihannüma, tavanlar, vb.); ancak önemli derecede bozulmuştur.

Yetkili
İmza

Yetkili
İmza

• Yapıda, sola doğru düşeyden sapma gözlenmiştir. Ayrıca,
taşıyıcı sistemin açığa çıktığı kısımlarda yapılan tespitlere
dayanarak; taşıyıcı sistemin ileri derecede hasarlı olduğu
ve risk taşıdığı düşünülmektedir.
• Yapının ön cephesindeki ahşap cephe kaplamaları
ve görülebilen tavanlarda, ileri derecede mantarlaşma
ve böceklenme olduğu; bu ahşap hastalıklarının yer yer
açığa çıkmış taşıyıcı sistem elemanlarına da sirayet ettiği
tespit edilmiştir. Ayrıca, görülebilen iç mekanlarda, sıvalar
dökülmüş ve bağdadi çıtalar açığa çıkmıştır. Bazı ahşap
tavanların köşelerinde ve özellikle saçak seviyesinde, parça kopmaları meydana gelmiştir.
• Yapıdaki tüm camlar kırılmış ve görülebildiği kadarıyla
çatı ve saçaklar işlevini yitirmiş olduğundan; yapı, tüm
olumsuz atmosfer etkilerine maruz kalmaktadır. Bu nedenle, yapıdaki bozulmanın giderek artması kaçınılmazdır.
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Yapıya Ait Fotoğraflar

06.09.2007

Ön Cephe: Bozulmalar ve ahşap hastalıkları

Ön Cephe: Bozulmalar ve ahşap hastalıkları
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BASİT ONARIM TESPİT VE UYGULAMA ÖRNEĞİ
KAGİR YAPI
Balat, Tahta Minare Mah. Vodina Cad. No:4 Balat, Fatih
2307 Ada 28 Parsel

1

2
4
3
Zemin Kat. Bozulmalar ve ahşap hastalıkları

5
6

7

1. Çatı onarımı+Ahşap saçağın tamamlanması
2. Suni taş silme ve sövelerde temizleme -bütünleme
3. Doğramaların yenilenmesi
4. Kireç sıvanın tamamlanması, Kireç badana yapılması
5. Demir elemanlarda temizleme- onarım
6-7. Doğramaların yeniden yapımı

* Fener - Balat Semtleri Rehabilitasyon Programı uygulamalarından örnek
alınmıştır.
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Onarım öncesi

5

KAVRAMLAR
•

Kavramlar ve İngilizce Karşılıkları

Onarım sonrası
* Fener - Balat Semtleri Rehabilitasyon Programı uygulamalarından örnek
alınmıştır.
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KAVRAMLAR VE İNGİLİZCE KARŞILIKLARI
Bakım – onarım “maintance-repair”
Temizlik, yüzey korunması, malzeme sağlamlaştırması,
cephe ve yapı elemanlarının eksik ve ayrışmış kısımlarının
mevcut ve tekrarlayan elemanlar olması durumunda bütünlenmesi, boya yapılması gibi müdahalelerin tümüdür.
Örneğin: çatı aktarma, yağmur oluklarının temizlenmesi, drenaj yapılması, yapı iç ikliminin kontrolü, biyolojik
bozulmaların kontrolü için ilaçlama yapılması.
(Mimari) Konservasyon “conservation”
Bozulmaya neden olan etkenlerin ortadan kaldırılması,
bakım ve ilaçlamaların yapılması, mevcut korunmuşluk
durumunun stabilizasyonu, mevcut strüktür elemanlarının
sağlamlaştırılması kısaca mevcut özgün halin korunmasıdır.
Restorasyon “restoration”
Yapının korunmuşluk durumu, yaşı, tarihi belge ve estetik
değeri her seferinde ayrı ayrı değerlendirilerek, yapılacak
müdahalenin kapsam ve sınırını belirlemek şartıyla;
- olabildiğince fazla özgün malzeme ve tarihsel otantikliği
koruyarak,
-yapının üzerindeki bütün tarihsel dönem eklerine eşit saygı
gösterilerek,
- gerçek ve yeterli belgelere dayanarak,
- okunabilirliğini sağlamak için
eksik kısımların farklı oranlarda bütünlenmesi kapsamında
yapılacak müdahalelerdir.
Bu müdahaleler yapının yaşı artıkça, azalan bir oranda gerçekleştirilir. Arkeolojik alanlarda bu bütünleme
“anastilosis” ile sınırlıdır. Anastilosis: Dağılmış özgün
elemanların minimum yeni birleştirici malzeme ve eleman kullanılarak bir araya getirilmesidir. Ortaçağ sonrası
yapılarda yapıya sınırlı bir müdahale yapılabilirken; 19. ve
20. yy yapılarında büyük ölçüde bütünleme yapılabilir.
Rehabilitasyon “ Rehabilitation”
Tek yapı boyutunda; kullanılacak ve yaşanılacak
yapılarda özgün işlevi veya yeniden kullanım işlevine bağlı
olarak yapılması gereken çağdaş konfor ve teknoloji gibi
uygulamaları içeren müdahale derecesidir. Aynı zamanda
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kentsel sitlerin alt ve üst yapılarının iyileştirilmesi; sosyal ve
ekonomik yönden kentin diğer bölgelerine entegre edil mesini sağlayan şehircilik boyutunda bir çalışmadır.
Özgünlük “authenticity”
Kültürel mirasın niteliğine ve kültürel çerçevesine bağlı
olarak, özgünlük kararı belirli ölçütlere göre saptanabilir.
Bu ölçütler: biçim ve tasarım, malzeme ve doku, kullanım
ve işlev, gelenekler ve teknikler, ruh ve duygu (aura), yer
ve konumdur.
NOT: Yapılara yapılacak müdahalelerin temelinde yapıların
ömrünün uzatılmasının ve özgün kısımlarının olabildiğince
fazla yerinde korunmasının esas olduğu her zaman göz
önünde bulundurulmalıdır.

6

KORUMA İLKELERİ VE
EVRENSEL BELGELER
•
•
•
•
•
•
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1964 - VENEDİK TÜZÜĞÜ
1975- AMSTERDAM BİLDİRGESİ
1985- AVRUPA MİMARİ MİRASIN
KORUNMASI SÖZLEŞMESİ
1994- NARA ÖZGÜNLÜK BELGESİ
1999- ICOMOS GELENEKSEL
MİMARİ MİRAS TÜZÜĞÜ
1999- ICOMOS TARİHİ AHŞAP YAPILARIN KORUNMASI İÇİN İLKELER
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Tanımlar

VENEDİK TÜZÜĞÜ

Madde 1- Tarihi kültür varlığı kavramı sadece bir mimari
eseri içine almaz, bunun yanında belli bir uygarlığın, önemli
bir gelişmenin, tarihi bir olayın tanıklığını yapan kentsel
ya da kırsal bir yerleşmeyi de kapsar. Bu kavram yalnız
büyük sanat eserlerini değil, ayrıca zamanla kültürel anlam
kazanmış daha basit eserleri de kapsar.
Madde 2- Kültür varlığının korunması ve onarımı için, mimari
mirasın incelenmesine ve korunmasına yardımcı olabilecek
bütün bilim ve tekniklerden yararlanılmalıdır.
Amaç
Madde 3- Kültür varlığının korunmasında ve onarılmasındaki
amaç, onları bir sanat eseri olduğu kadar, bir tarihi belge
olarak da korumaktır.
Koruma
Madde 4- Kültür varlığının korunmasındaki temel tutum
korumanın kalıcı olması, sürekliliğinin sağlanmasıdır.
Madde 5- Kültür varlığının korunması, her zaman onları
herhangi bir yararlı toplumsal amaç için kullanmakla
kolaylaştırılabilir. Bunun için bu tür bir kullanma arzu
edilir, fakat bu nedenle yapının planı, ya da bezemeleri
değiştirilmemelidir. Ancak bu sınırlar içinde yeni işlevin
gerektirdiği değişiklikler tasarlanabilir ve buna izin verilebilir.
Madde 6- Kültür varlığının korunması, ölçeği dışına
taşmamak koşuluyla çevresinin de bakımını içine almalıdır.
Eğer geleneksel ortam varsa, olduğu gibi bırakılmalıdır.
Kütle ve renk ilişkilerini değiştirecek hiçbir yeni eklentiye,
yok etmeye ya da değiştirmeye izin verilmemelidir.
Madde 7- Bir kültür varlığı tanıklık ettiği tarihin ve içinde
bulunduğu ortamın ayrılmaz bir parçasıdır. Kültür
varlığının tümünün, ya da bir parçasının başka bir yere
taşınmasına kültür varlığının korunması bunu gerektirdiği
ya da çok önemli ulusal veya uluslararası çıkarların
bulunduğu
durumlar
dışında
izin
verilmemelidir.
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Madde 8- Kültür varlığının tamamlayıcı öğeleri sayılan
heykel, resim gibi süslemeler, ancak bunları korumanın
başka çaresi yoksa yerlerinden kaldırılabilir.
Onarım
Madde 9- Onarım uzmanlık gerektiren bir iştir. Amacı, kültür varlığının estetik ve tarihi değerini korumak ve ortaya
çıkarmaktır. Onarım kendine temel olarak aldığı özgün
malzeme ile güvenilir belgelere saygıyla bağlıdır.Faraziyenin başladığı yerde onarım durmalıdır; yapılması
gerekli herhangi bir eklemenin mimari kompozisyondan
farkı anlaşılabilmeli ve gününün damgasını taşımalıdır. Herhangi bir onarım işine başlamadan önce ve bittikten sonra,
kültür varlığının arkeolojik ve tarihi bir incelemesi yapılmalıdır.
Madde 10- Geleneksel tekniklerin yetersiz kaldığı yerlerde, koruma ve inşa için bilimsel verilerle ve deneylerle geçerliliği
saptanmış herhangi çağdaş bir
teknik kullanılarak kültür varlığı sağlamlaştırılabilir.
Madde 11- Kültür varlığına mal edilmiş farklı dönemlerin
geçerli katkıları saygı görmelidir; zira onarımın amacı üslup birliği değildir. Bir kültür varlığı üst üste çeşitli dönemlerin izlerini taşıyorsa, alttaki dönemleri açığa çıkarmak ancak bazı özel durumlarda yok edilen malzemenin önemi
azsa, açığa çıkarılan malzeme büyük tarihi, arkeolojik ya
da estetik değer taşıyorsa ve korunma durumu böyle bir
davranışı gerekli gösterecek kadar iyi ise haklı çıkarılabilir.
İlgili unsurların öneminin değerlendirilmesi ile ilgili yargıyı ve
neyin yok edileceği üzerinde kararı vermek, sadece bu işi
üzerine almış kimseye bırakılamaz.
Madde12Eksik
kısımlar
tamamlanırken,
bütünle uyumlu bir şekilde bağdaştırılmalıdır; fakat bu
onarımın, aynı zamanda sanatsal
ve tarihi
tanıklığı
yanlış
bir
biçimde yansıtmaması için, özgünden ayırt edilebilecek bir şekilde yapılması gereklidir.

Tarihi Yerler
Madde 14- Kültür varlığının bulundukları yerler, bütünlüğün
korunması, sağlıklı kılınıp, yaşanır şekilde ortaya konması için
özel bir dikkat gerektirir. Böyle yerlerde yapılacak koruma
ve onarım çalışmaların-da, daha önceki maddelerde
açıklanan ilkelerden esinlenmelidir.
Kazılar
Madde 15- Kazılar 1956 yılında UNESCO tarafından
kabul
edilmiş
arkeolojik
kazılarda
uygulanması
istenilen uluslararası ilkelerle tanımlanan kararlara
ve bilimsel standartlara uygun olarak yapılmalıdır.
Yıkıntılar korunmalı, mimari unsurların ve buluntuların
sürekli
olarak
korunması
için
gerekli
önlemler
alınmalıdır. Bundan başka, kültür varlığının anlaşılmasını
kolaylaştıracak
ve
anlamını
hiç
bozmadan
açığa
çıkartacak
her
çareye
başvurulmalıdır.
Bütün yeniden inşa işlemlerinden peşinen (a priori)
vazgeçilmelidir. Yalnız anastylosis’e, yani mevcut fakat
birbirinden ayrılmış parçaların bir araya getirilmesine
izin verilebilir. Birleştirmede kullanılan madde her
zaman ayırt edilebilecek bir nitelikte olmalı ve bu,
kültür varlığının korunmasını sağlamak ve eski haline
getirmek için mümkün olduğunca az kullanılmalıdır.
Yayın
Madde 16- Bütün koruma, onarım ve kazı işlerinde her
zaman çizim ve fotoğraflarla açıklık kazanmış çözüm getirici
ve eleştirici raporlar halinde kesin belgeler hazırlanmalıdır.
Temizlemenin, sağlamlaştırmanın, yeniden düzenlemenin
ve birleştirmenin her safhası çalışma sırasında ortaya
çıkan, tanımlanmış biçimsel ve teknik özellikler göz önünde
tutularak- raporda gösterilmelidir. Bu belgeler bir resmi
kurumun arşivine konmalı ve araştırıcılar bundan yararlanabilmelidir. Bu raporların yayınlanması tavsiye edilir.

Madde 13- Eklemelere, ancak yapının ilgi çekici bölümlerine, geleneksel konumuna, kompozisyonuna, dengesine
ve çevresiyle olan bağıntısına zarar gelmediği durumlarda
izin verilebilir.
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AMSTERDAM BİLDİRGESİ (1975)
1975 Avrupa Mimarlık Mirası yılını taçlandıran ve
Avrupa’nın tüm ülkelerinin delegelerinden oluşan
Amsterdam Kongresi, Avrupa’nın benzersiz mimarlığının
tüm halklarının ortak mirası olduğunun bilincini taşıyan ve
korunması için üye devletlerin aralarında ve diğer Avrupa
hükümetleriyle birlikte çalışma isteklerini bildiren Avrupa
Konseyi Bakanlar Komitesi’nce yürürlüğe konulan Karta’yı
sevinçle karşılamaktadır. Kongre, Avrupa mimarlık mirasının
tüm dünyanın kültürel mirasının bütünleyici bir parçası
olduğunu onaylamaktadır ve bu yılın Temmuz ayında
Helsinki’de benimsenen
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Kongresi Sonuç Yasası’nca öngörülen kültürel alanda işbirliği
ve alışverişi teşvik amacıyla karşılıklı yüklenilen sorumluluğu
büyük bir memnuniyetle izlemiştir.
Bu şekilde, Kongre
vurgulamaktadır:

aşağıdaki

temel

düşünceleri

a. Avrupa’nın mimarlık mirası, paha biçilmez kültürel
değerinin yanısıra, halklarına ortak tarihlerinin ve
geleceklerinin
bilincini aşılamaktadır. Bu nedenle
yaşatılması çok önemlidir.
b. Mimarlık mirası yalnız üstün nitelikli tek yapılan ve
çevrelerini değil, tarihsel ve kültürel özelliği olan tüm kentsel
ve kırsal alanları içerir.
c. Bu hazineler tüm Avrupa halklarının ortak varlığı
olduğundan, bu halklar ihmal, kasıtlı yıkım, düzensiz yeni
yapılaşma ve aşırı trafik gibi gittik, gittikçe artan tehlikelere
karşı, onları korumak için ortak bir sorumluluğa sahiptirler,

d. Mimarlık ürünlerinin korunması marjinal bir sorun olarak
değil, kent ve ülke planlamasının ana hedefi olarak ele
alınmalıdır,

e. En önemli planlama kararlarını alan yerel yetkililerin
mimarlık mirasının korunmasında özel bir sorumluluğu
vardır ve fikir ve bilgi alışverişi yaparak birbirlerine yardımcı
olmalıdırlar.
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f. Eski alanların sağlıklılaştırılması olanak ölçüsünde,bölge
sakinlerinin toplumsal kompozisyonunda köklü bir değişiklik
gerektirmeyecek şekilde tasarlanmalı ve uygulanmalıdır.
Kamu
kaynaklarınca
gerçekleştirilen
restorasyon
çalışmalarının sağladığı yararlardan tüm toplum kesimleri
pay almalıdır.
g. Gerekli yasal ve yönetimsel önlemler tüm ülkelerde
güçlendirilmeli ve daha etkin kılınmalıdır,
h. Mimarlık veya tarih açısından önemli binaların ve
yörelerin restorasyon, uygulama ve bakım giderlerinin
karşılanmasına katkıda bulunmak için yerel yönetimlere
parasal yardım sağlanmalı, aynı biçimde özel mülk
sahiplerinede parasal destek ve devletten yardım
sunulmalıdır.
i. Mimarlık mirası ancak, halk ve özellikle de genç kuşak onun
değerini bilirse yaşayacaktır. Bu nedenle her düzeydeki
eğitim programları bu konuya artan bir ilgi göstermek
zorundadır.
j. Kamunun ilgisini uyandırmaya
yardımcı olacak
uluslararası, ulusal ve yerel bağımsız örgütler yüreklendirilmelidir.
k. Bugünün yeni yapıları yarının mirası olacağından,
çağdaş mimarlığa yüksek kaliteli olması için her türlü çaba
gösterilmelidir.
Avrupa Mimarlık Mirası Kartası’nda Bakanlar Komitesi’nin
belirttiği gibi, üye devletlerin dayanışma ruhu içinde birbirini
tutan politikalar izleyeceğini garanti altına almak Avrupa
Konseyi’nin sorumluluğundadır. Bu nedenle tüm Avrupa
ülkelerinde mimarlık ürünlerinin korunması için gösterilen
aşamalar deneyim alışverişini özendirecek biçimde
periyodik raporlar halinde sunulmalıdır.
Kongre hükümetleri, parlamentoları, ruhani ve kültürel
kuruluşları, profesyonel enstitüleri, ticari, endüstriyel ve
bağımsız birlikleri ve tüm vatandaşları bu bildirinin hedeflerini
tüm güçleriyle desteklemeye ve bunların uygulanmasını
sağlamak için her türlü çabayı göstermeye çağırmaktadır.
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Avrupa’nın yeri doldurulmaz mimarlık mirası, şimdi ve
gelecekte tüm halklarının yaşamlarının zenginleştirilmesi
için ancak bu yolla yaşatılabilir.
Kongre tartışmalar sonucu ortaya çıkan sonuç ve
önerilerini aşağıda sunmaktadır. Yeni bir koruma politikası
ve bütünleşik koruma uygulanmazsa, toplumumuz çok
yakında geleneksel çevresini oluşturan yapı ve sit mirasının
çoğunu yitirmiş olduğunu görecektir. Koruma bugün tarihi
park ve bahçelerin yanısıra, tarihi kentler, kentlerin eski
mahalleleri ve geleneksel karakteri olan kent ve köyler için de
gereklidir. Bu mimarlık ürünlerinin korunması en büyüğünden
en alçak gönüllülerine kadar, günümüz yapılarını da
unutmadan, kültürel değer taşıyan tüm yapıları çevreleriyle
birlikte kapsayan geniş bir perspektif içinde görülebilir.
Mimarlık mirasının önemi ve onu koruma tartışmaları artık
çok daha açıklıkla biliniyor. Ani toplumsal değişikliklere karşı
bireylerin kimliklerini bulmalarına olanak veren çevreleri
korumak, ya da yaşatmak zorundaysak, tarihsel sürekliliği
korumamızın gerektiği kabul edilmelidir.
Çağdaş kent planlamasında eski kentlerin kentsel dokusunu
karakterize eden insan ölçeğini, kapalı mekânları, işlevlerin
etkileşimini ve toplumsal ve kültürel değişkenliği geri getirmek
için bir çaba vardır. Fakat aynı zamanda eski yapıların
korunmasının günümüz toplumunun ana ilgilerinden biri
olarak kaynak tasarrufu ve israfın önlenmesine de katkıda
bulunduğunun farkına varılmıştır. Tarihi yapılara çağdaş
yaşamın gerekleriyle ilişkili yeni işlevler verilebileceği
gösterilmiştir. Dahası, koruma, yetenek ve becerilerini
yaşatıp geleceğe aktarmak zorunda olan sanatçı ve
yüksek nitelikli zanaatçılara da gereksinme yaratmaktadır.
Mevcut yerleşmelerin iyileştirilmesi aynı zamanda, tarımsal
alanlara daha az el uzatılmasına ve koruma politikasının
çok önemli bir üstünlüğü olarak, nüfus hareketlerini
önlemeye, ya da büyük ölçüde azaltmaya da yardımcı
olur.Tüm bu nedenlerle, mimarlık mirasının korunması
için yapılan tartışmalar bugün her zamankinden daha
güçlüdür. Bununla beraber sağlam ve kalıcı bir temele
oturtulmalı ve böylece esaslı bir araştırma konusu haline
getirilerek tüm eğitimsel ve kültürel gelişim programlarının
parçası olmalıdır.
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Mimarlık mirasının korunması kentsel
planlamanın baş hedeflerinden biridir.

ve

bölgesel

Mimarlık mirasının korunması, yakın geçmişte sık sık olduğu
gibi, ikincil bir kaygı, ya da anlık eylemler gerektiren
bir çalışma gibi ele alınmak yerine, kentsel ve bölgesel
planlamanın bütünleyici bir parçası haline gelmelidir. Yani
korumacılarla planlama sorumluları arasında sürekli bir
diyalog kaçınılmazdır.
Plancılar tüm alanların ayni olmadığını ve bu nedenle de
kendi özel niteliklerine göre ele alınmak zorunda olduklarının
bilincinde olmalıdırlar. Mimarlık mirasının estetik ve kültürel
değerlerinin gerektirdiklerinin bilinmesi eski mimarlık
kompleksleri için özel hedef ve planlama kurallarının
benimsenmesine yol açmalıdır.
Sıradan planlama yönetmeliklerini ve tarihsel yapıları koruma
amaçlı özel kuralları, birbirine uyarlamaksızın, yalnızca
birlikte uygulamak yeterli değildir. Gereken bütünleşmeyi
olası kılmak için, çevrelerindeki koruma bölgelerini de
belirleyerek, yapıların, mimarlık komplekslerinin ve sitlerin
envanterlerini hazırlamak şarttır. Bu envanter, koruma
değeri taşıyan yapı ve bölgelere kişilerin dikkatini çekmek
amacıyla, özellikle de kent ve ülke planlamasından sorumlu
bölgesel ve yerel yetkili ve görevlilere ulaştırılmalıdır. Böyle
bir envanter, mekân yönetimindeki esaslı bir niteliksel öğe
olarak koruma için gerçekçi bir temel oluşturacaktır.
Bölgesel planlama politikası, mimarlık mirasının korunmasını
hesaba katmalı ve ona katkıda bulunmalıdır. Bu, özellikle
nüfus azalmasını denetlemek ve dolayısıyla eski yapıların
bozulmasını önlemek amacıyla, yeni etkinliklerin ekonomik
çöküntü içinde bulunan bölgelerde yerleşmesini teşvik
edebilir. Buna ek olarak, kent çevresindeki alanların gelişim
kararları eski mahallelerin üzerindeki baskıyı hafifletecek
bir biçimde yönlendirilebilir; burada ulaşım ve çalışma
politika¬ları, birde kentsel etkinliklerin odak noktalarının
daha iyi bir dağılımının sağlanması, mimarlık mirasının
korunması üzerinde önemli bir etki oluşturabilir.
Kalıcı bir koruma politikasının eksiksiz gelişmesi yerel
kültürlerin dikkate alınmasının yanısıra, geniş çaplı
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bir merkezden uzaklaştırma önlemi de gerektirir.
Bu planlama kararının alındığı tüm düzeylerde
(merkezi, bölgesel, yerel) koruma çalışmalarından
sorumlu kişiler bulunması gerektiği anlamına gelir.
Bununla birlikte, mimarlık mirasının korunması sadece
uzmanlara ait bir konu olmamalıdır. Kamuoyu desteği
şarttır. Halk eksiksiz ve yansız bilgi alarak, envanterlerin
oluşturulmasından
kararların
hazırlanmasına
kadar,
işin her aşamasında gerçekten de rol almalıdır.

- böyle bir politika için bütçelerin uygun bir bölümünü
ayırmalıdırlar. Bu bağlamda, hükümetlerden özellikle
bu cins amaçlar için ayrılmış kaynaklanan yaratılmasını
istemelidirler. Bireylere ve çeşitli kuruluşlara yerel
yönetimlerce verilen karşılıklı ve karşılıksız krediler onların
katılımını ve parasal bağlantılarını canlandırmayı hedef
almalıdır;

Son olarak, mimarlık mirasının korunması, niteliksel ölçütlere
ve doğru oranlara hak ettiği önemi veren ve çok sık olarak
kısa vadeli kaygılar, teknolojiye dar görüşlü bir yaklaşım,
yani kısaca modası geçmiş bir bakışın hakim olduğu
seçenek ve hedefleri bundan sonra reddedebilme olanağı
sağlayacak olan yeni, uzun vadeli bir yaklaşım özelliği
taşımak zorundadır.

- yapıların o sıradaki kullanıcılarıyla esas sahiplen arasında
doğrudan doğruya bağlar kurulmasını sağlayacak özel,
ticari olmayan acenteler kurmalı;

Bütünleşik koruma yerel yetkililerin sorumluluğunu da kapsar
ve yurttaşların katılımını gerektirir.
Yerel yetkililerin mimarlık mirasının korunmasında özel ve
yaygın sorumlulukları olmalıdır. Bütünleşik koruma ilkelerini
uygularken, kentsel ve kırsal topluluklardaki mevcut
toplumsal ve fiziksel gerçeklerin sürekliliğini de hesaba
katmak zorundadırlar. Gelecek geçmişin pahasına
kurulamaz ve kurulmamalıdır.
İnsan yapısı çevreye akıllı, duyarlı ve ekonomik bir saygıyla
yaklaşan böyle bir politikayı uygulamak için yerel yetkililer;

- mimarlık mirasını ilgilendiren her türlü konu ile uğraşmak
üzere temsilciler atamalı;

- restorasyon ve iyileştirme çalışmaları için gönüllü
kuruluşların oluşumunu ve etkin işleyişini kolaylaştırmalıdırlar.
Yerel yönetimler, koruma planları ile ilgilenen grupların
görüşlerini araştırmak için kullandıkları danışma tekniklerini
geliştirmeli ve planlamanın ilk aşamalarından itibaren
bu görüşleri hesaba katmalıdırlar. Halkı bilgilendirme
çabalarının bir bölümü olarak, yerel yetkililerin kararlarını
açıkça anlaşılır bir dil kullanarak halka sunmalı ve
böylece yörede yaşayanlar bu kararların nedenlerini
öğrenip, tartışıp değerlendirebilmelidirler. Halkın konuları
birlikte inceleyebilmesine olanak veren toplantı yerleri
sağlanmalıdır.

- kentsel ve kırsal dokuyu, onların yapısını, karmaşık işlevlerini,
inşa edilmiş ve açık mekanların mimarlık ve mekânsal
özelliklerini konu alanbir çalışmayı temel olarak kullanmalı;

Bu politikanın bir parçası olarak, halk toplantıları, sergiler,
halk oylamaları, iletişim araçlarının kullanımı gibi yöntemler
ve tüm diğer uygun yöntemlerin uygulanması her zaman
başvurulan uygulamalar haline gelmelidir.

- yapılara, onların karakterine, saygı göstermeyi ihmal
etmeden çağdaş yaşamın gereklerineuyan işlevler
vermeli; böylece yaşatılmalarını garanti altına almalı;

Gençlerin çevre sorunlarında eğitilmeleri ve koruma
görevlerine katılmaları en önemli toplumsal gerekliliklerden
biridir.

- (eğitimsel, yönetimsel ve tıbbi) kamu hizmetlerinin gelişimi
üzerinde yapılan uzun vadeli incelemelerin, aşırı boyutların
bunların nitelik ve etkinliklerini zedelediğini gösterdiğini
bilmeli;

Gruplar ya da bireylerce ileriye sürülen tamamlayıcı öneri
veya seçenekler, planlamacıya önemli bir katkı olarak
düşünülmelidir.Yerel yönetimler birbirlerinin deneyimlerinden
yararlanabilirler. Bu nedenle tüm kullanıma açık kurallardan
yararlanarak sürekli bir bilgi alışverişi oluşturmalıdırlar.
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Herhangi bir bütünleşik koruma politikasının başarıya
ulaşması
toplumsal etkenlerin gözönüne alınmasına
bağlıdır. Bir koruma politikası aynı zamanda mimarlık
mirasının toplumsal yaşamla bütünleşmesi anlamına da
gelir.
Gösterilecek koruma çabası, yalnızca yapıların kültürel
değeriyle değil, onların kullanım değeriyle de ölçülmelidir.
Bütünleşik korumanın toplumsal sorunları ancak bu iki
değerler grubu eş zamanlı olarak ele alınırsa halledilebilir.
Mimarlık mirasının bir bölümünü oluşturan bir yapı
kompleksinin iyileştirilmesi, mevcut alt yapı üzerine yeni
yapılaşmadan, ya da daha önce gelişmemiş bir alanda
yeni bir kompleks yapılmasından daha ucuza gelebilir.
Toplumsal sonuçları oldukça farklı olan bu üç çözümün
maliyetleri karşılaştırıldığında, toplumsal maliyetleri gözden
kaçırmamak önemlidir. Bunlar yalnızca mal sahipleri ve
kiracıları değil, o bölgede canlılığı sağlayan ve koruyan
zanaatkar, tüccar ve yüklenicileri de ilgilendirir.
Kamu yetkilileri restore edilmiş ve iyileştirilmiş bölgelerdeki
sakinlerin artan kiraları ödeyememeleri, orayı terk etmek
zorunda bırakılmaları gibi sonuçlar veren serbest piyasa
yasalarını önlemek için, düşük maliyetli yerleşmelerde
zaten yaptıkları gibi, ekonomik etkenlerin etkisini azaltmak
üzere araya girmelidirler. Parasal müdahaleler, kira
üst sınırlarının sabitleştirilmesiyle bağlantılı olarak mal
sahiplerine yapılacak restorasyon giderleri yardımı
ile, eski ve yeni kiralar arasındaki farkı tümüyle, ya da
kısmen karşılayacak biçimde kiracılara yapılacak para
yardımı arasında bir denge oluşturmayı hedef almalıdır.
Halkın programların hazırlanmasına katılmasına olanak
tanımak için, onlara bir yandan korunacak yapıların tarihsel
ve mimari değerini anlatarak, diğer yandan da sürekli
ve geçici yeniden yerleşme konusunda tüm ayrıntıları
vererek durumu anlamaları için gerekli gerçekler ortaya
konmalıdır.
Bu katılım en önemlisidir çünkü iş artık birkaç öncelikli yapının
restore edilmesi değil bölgelerin tümüyle iyileştirilmesi
olayıdır. İnsanların kültürle ilgilenmesini sağlamaya
yönelik bu pratik yöntem, hatırı sayılır bir toplumsal yarar
getirecektir.
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Bütünleşik koruma yasal ve yönetimsel önlemler alınmasını
gerektirir.
Mimari miras kavramı yavaş yavaş tarihsel tek yapıdan
kentsel ve kırsal mimarlık komplekslerine ve daha yakın
tarihi mimarlık eserlerine doğru genişletildiği için, yönetimsel
kaynaklarda bir artışla bağıntılı olarak geniş kapsamlı bir
yasal reform yapılması etkili eylemin ön koşulu olmuştur.
Bu reform, bölgesel planlama yasalarını mimarlık mirasının
korunması ile ilgili yasalarla birlikte uygulama gerekliliği ile
yönlendirilmelidir. Bu sonuncusu (koruma yasaları), mimarlık
mirasının ve bütünleşik koruma hedeflerinin yeni bir tanımını
getirmelidir.
Bunlara ek olarak, aşağıdaki konulara ilişkin özel işlemler
tasarlamak zorundadır:
- Mimari komplekslerin saptanıp, çizimlerinin yapılması;
- Koruyucu dış bölgelerin ve bunların içinde geçerli olan ve
halkı ilgilendiren kısıtlamaların belirlenmesi;
- Bütünleşik koruma şemalarının hazırlanması ve bunların
gerektirdiklerinin planlama politikaları içine alınması;
- Projelerin onaylanması ve işi yürütmek için yetki alınması.
Bunlara ek olarak, gerekli yasal hazırlıklar yapılarak
aşağıdaki maddeler gerçekleştirilmelidir:
- Kentsel planlama için sağlanan bütçe kaynaklarının
iyileştirme ve yeni gelişme arasında dengeli olarak
paylaştırılacağını garantilemek;
- Eski bir yapıyı iyileştirmeye karar veren yurttaşlara en
azından yeni yapılaşma için yararlandıkları kadar parasal
destek vermek;
- Devlet ve kamu yetkililerinin parasal destek sistemini yeni
bütünleşik koruma politikasınınışığında yeniden gözden
geçirmek.
Yapı yasa, yönetmelik ve kurallarının uygulaması,
olabildiğince bütünleşik koruma gerekliliklerini karşılayacak
şekilde gevşetilmelidir. Yetkililerin çalışma kapasitesini
arttırmak için yönetimin yapısını yeniden gözden
geçirerek kültür
mirasından sorumlu departmanların
uygun düzeylerde örgütlendiğini ve yeterli sayıda nitelikli
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personelle gerekli bilimsel, teknik ve parasal kaynakların
onların emrine verildiğini garanti altına almak şarttır.
Bu departmanlar yerel yetkililere yardım etmeli, bölge
planlama bürolarıyla işbirliği yapmalı ve kamu özel
kuruluşlarıyla sürekli ilişki içinde olmalıdırlar.
Bütünleşik
gerektirir.

koruma

uygun

parasal

araçların

varlığını

Tüm ülkelerde uygulanabilecek bir parasal politikayı
tanımlamak ya da planlama sürecindeki farklı önlemlerin
sonuçlarını değerlendirmek, bunların karşılıklı yankıları
nedeniyle zordur. Dahası, bu sürecin kendisine toplumun
güncel yapısından doğan dış etkenler hakimdir.
Her devletin kendi parasal yöntem ve araçlarını gözden
geçirmesi uygundur. Yine de Avrupa’da korumaya
ayrılmış parasal kaynakları yeterli olan çok az ülke olduğu
kesinlikle söylenebilir. Hiçbir Avrupa ülkesinin bir bütünleşik
koruma politikasının ekonomik gereklerini yerine getirecek
ideal yönetimsel işleyişe henüz sahip olmadığı da açıkça
ortadadır.
Bütünleşik korumanın ekonomik sorunlarını çözebilmek için
şu etken önemlidir: yeni yapıların çevreleriyle uyum içinde
olmalarını sağlayacak bazı hacimsel ve boyutsal (yükseklik,
arazi kullanım katsayısı vb.) kısıtlamalar getirecek bir yasa
hazırlamak.
Planlama yönetmelikleri, artan yoğunlukları caydırıcı rol
oynamalı ve yeni gelişme yerine iyileştirme çalışmalarını
özendirmelidir.
Koruma programlarının baskılarından kaynaklanan fazla
maliyeti belirleyecek yöntemler gözden geçirilmelidir.
Olanak olduğunca, bu restorasyon çalışmasını yürütmek
zorunda olan mal sahiplerinin fazla maliyeti (ne fazlasını,
ne eksiğini) karşılayabilmelerine yardım etmek için yeterli
kaynaklar bulunmalıdır.
Eğer fazla maliyeti karşılayacak böyle bir yardım sistemi
kabul edilirse, tabii ki, bu yararın vergilendirilmeyle
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azaltılmasına da özen göstermek gerekecektir. Aynı
ilke, tarihsel ve mimari önem taşıyan yıpranmış yapı
topluluklarına da uygulanmalıdır. Bu toplumsal dengenin
yeniden kurulmasını sağlayacaktır.
Yeni
yapılara
sağlanan para ve vergi kolaylıkları,
aynı oranda eski yapıların bakım ve korunumu için de
sağlanmalıdır. Daha önce fazla maliyet karşılığında
ödenmiş bir yardım varsa tabii ki gösterilecek kolaylık daha
az olacaktır.
Yetkililer, yerel yetkililere, ya da kâr amacı gütmeyen
kuruluşlara gerekli parayı sağlayarak döner sermayeler
kurmalı ve onları özendirmelidir. Bu özellikle, bu cins
programların böyle çekici bir mal varlığı karşısındaki
yüksek talepten doğan değer artışları yoluyla kısa, ya da
uzun vadede kendini finanse edebilir hale gelebileceği
bölgelerde uygulanabilir.
Yine de, tüm özel parasal kaynakları özellikle de
endüstriden gelenleri teşvik etmek çok önemlidir. Sayısız
özel girişim, ulusal ya da yerel düzeydeki yetkililerle birlikte
oynayabilecekleri yararlı rolü ortaya koymuştur.
Bütünleşik koruma restorasyon ve iyileştirme yöntem
ve teknikleri daha iyi araştırılmalı ve kapsamları
genişletilmelidir.
Önemli tarihi kompleksler için geliştirilmiş olan özel teknikler
bundan böyle daha az sanatsal üstünlüğe sahip olan
birçok yapı ve komplekste de uygulanmalıdır.
Geleneksel
yapı malzemelerinin bulunabilmesi ve
geleneksel
zanaat
ve
tekniklerin
kullanımının
sürdürülmesini garanti altına alacak adımlar atılmalıdır.
Mimarlık mirasının sürekli bakımının yapılması, uzun vadede
masraflı iyileştirme işlemlerini önleyecektir.
Her iyileştirme şeması uygulanmaya başlanmadan önce
iyice incelenmelidir. Aynı zamanda malzeme ve tekniklerle
ilgili kapsamlı bir belge toplama çalışması ve giderlerin bir
analizi yapılmalıdır. Bu belgeler toplanıp uygun merkezlerde
bulundurulmalıdır.
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Koruma için kullanılan yöntem ve tekniklerin bir katalogunu
derlemek için araştırmaya girişilmeli, bu amaçla bilimsel
kurumlar oluşturulmalı ve bunlar aralarında yakın bir işbirliği
içinde bulunmalıdır. Bu katalog hazır bulundurulmalı
ve restorasyon ve iyileştirme uygulamalarının düzeyini
yükseltmek isteyenlere dağıtılmalıdır.
Nitelikli personel üretmek için daha iyi eğitim programlarına
esaslı bir gereksinme vardır. Bu programlar, esnek, çok
disiplini kapsayan nitelikte olmalı ve yerinde uygulamaya
yönelik deneyim kazanılabilecek kursları da içermelidir.
Bilgi, deneyim ve eğitilen elemanların uluslararası değişimi,
tüm ilgili personelin eğitimi için gerekli bir öğedir. Bu, koruma
programları hazırlamak için gerekli plancı, mimar, teknisyen
ve zanaatçı birikimini yaratmaya ve yok olma tehlikesi
içinde olan restorasyon çalışmalarına özgü zanaatçıların
yaşatılacağını garanti altına almaya yardımcı olmalıdır.
Nitelik kazanma, çalışma koşulları, ücret, iş güvenliği ve
toplumsal statü fırsatları, gençlerin restorasyon ve iyileştirme
çalışmalarıyla bağlantılı disiplinleri seçip sürdürmelerini
sağlayacak kadar çekici olmalıdır.
Bunun yanısıra, tüm düzeylerdeki eğitim programlarından
sorumlu olan yetkililer, gençlerin ilgisini koruma disiplinlerine
çekmek için çaba göstermelidirler.

Çeviri: Ahunbay, Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon,
1996, s. 152-156.
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AVRUPA MİMARİ MİRASININ KORUNMASI SÖZLEŞMESİ
(COE, 1985)
Convention for the Protection of the Architectural
Heritage of Europe
Strasbourg, 3 Ekim 1985
Bu Anlaşmayı imzalayan Avrupa Konseyi üye Devletleri:
Avrupa Konseyi’nin amacının, kendilerinin ortak mirası olan
ideal ve prensipleri korumak ve gerçekleştirmek maksadıyla
üyeleri arasında daha sıkı bir birlik sağlamayı başarmak
olduğu hususunu göz önünde tutarak;
Mimari mirasın, Avrupa kültür mirasının zenginliği ve
çeşitlerinin eşsiz bir ifadesi, geçmişimizin değer biçilmez bir
tanığı olduğunu ve bütün Avrupalıların bir ortak mirasını
oluşturduğunu kabul ederek;
19 Aralık 1954 tarihinde Paris’te imzalanan Avrupa Kültür
Sözleşmesi ve bu Sözleşmenin 1. Maddesi bakımından;
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 26 Eylül
1975 tarihinde kabul edilen Avrupa Mimari Mirası Yasası
ile milli kanun ve nizamnamelerin, mimari mirasın tümüyle
korunması için gereken hususlara intibak ettirilmesi
hakkındaki 14 Nisan 1976 tarihli ve 28 numaralı Karar (76)fı
nazarı itibara alarak;
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin Mimari Mirasın
korunmasına ilişkin 880 sayılı tavsiye kararını (1979) göz
önünde tutarak;
Mimar, mühendis, Şehir ve peyzaj planlamacısı uzmanlarının
yetiştirilmesi ile ilgili olarak Bakanlar Komitesinin üye
ülkelere yaptığı R (80) 16 sayılı tavsiye kararı ile el sanatları
çalışmalarının bazı dallarında yok olma tehlikesi bulunan
mesleklere yapılacak yardımlara ilişkin R (81) 13 sayılı tavsiye
kararını dikkate alarak;
Kentsel ve kırsal çevreleri geliştirme vs böylece Devletlerin
ve bölgelerin ekonomik, sosyal ve kültürel açılardan
kalkınmasına katkıda bulunma yoluyla, gelecek nesillere bir
kültürel kaynaklar sistemi devredilmesinin önemini hatırda
tutarak;
Mimari mirasın korunması ve bu korunmanın yaygınlaştırılması
hususunda ortak bir politikanın ana ilkeleri bakımından bir
anlaşmaya varılmasının önemini kabul ederek, aşağıdaki
hususlarda mutabık kalmışlardır
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Mimari Mirasın Tanımlanması
Madde l
Bu Sözleşmede geçen varlıkları kapsayacaktır.
Mimari Miras” deyimi aşağıda belirtilen kalıcı
1.Anıtlar: Tarihsel, arkeolojik, sanatsal, bilimsel, sosyal
ve
teknik bakımlardan önemleri nedeniyle dikkate
değer binalar ile diğer yapılar ve bunların müştemilatı ile
tamamlayıcı kısımları;
2.Bina Grupları: Topografik olarak tanımlanabilecek birimleri
oluşturmaya yeterince uygun olan ve tarihsel, arkeolojik,
sanatsal, bilimsel, sosyal veya teknik bakımlardan önemleri
nedeniyle dikkate değer, kentlerde veya kırsal
bölgelerdeki mütecanis bina grupları:
3. Ören Yerleri (Siteler): Topografik olarak tanımlanabilecek
derecede yeterince belirgin ve mütecanis özelliklere
sahip, aynı zamanda tarihsel, arkeolojik, sanatsal, bilimsel,
sosyal veya teknik bakımlardan dikkate değer, kısmen inşa
edilmiş, insan emeği ile doğal değerlerin birleştiği alanlar.
Korunacak varlıkların tespiti
Madde 2
Korunacak anıt, bina grupları ile ören yerlerinin kesin olarak
tespit edilebilmesi için her bir taraf bu tarihsel varlıkların
envanterlerini oluşturur ve bu tarihsel varlıklara zarar
verebilecek tehlikeli durum doğduğunda, en kısa zamanda
gerekli dokümanları hazırlamayı taahhüt eder.
Yasal koruma işlemleri
Madde 3
Her bir Taraf:
1. Mimari Mirasın korunması için yasal önlemler almayı;
2. Bu önlemler çerçevesinde ve her ülkeye ve bölgeye
has yöntemlere göre anıtların, bina gruplarının ve ören
yerlerinin korunmasını taahhüt eder.
Madde 4
Her bir Taraf:
1. Söz konusu varlıkların yasal korunması için gerekli denetim
ve yetki işlemlerini uygulamayı;
2. Tüm korunan varlıkların bozulmasını, hasar görmesini
veya yıkılmasını önlemeyi, taahhüt eder. Bu amaçla,
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Her bir Taraf,
Aşağıdaki durumları kapsayan yasalar mevcut değilse, bu
yasaların çıkarılmasını taahhüt eder:
a. Korunmakta olan veya korunma işlemine konu olan
anıtların yıkım veya tadil projelerinin veyahut bunların
çevrelerini etkileyen bir projenin yetkili bir makama
sunulmasını sağlamak;
b. Tarihsel binalar grubunu veya bunların bir kısmını veyahut
bir ören yerini etkileyen
- binaların yıkımını
- yeni binaların yapımını
binaların veya ören yerlerinin özelliklerini bozacak
önemli
tadilat çalışmaları ile ilgili projelerin yetkili bir
makama sunulmasını
c. Kamu makamlarının korunmaya alınan bir varlıkta gerekli
çalışmaların yürütülmesini o varlık sahibinden istemeye
veya varlık sahibi istenilen çalışmayı yapmazsa bizzat kamu
makamlarının gerekli çalışmaları yapmasına izin vermeyi
d.Korunmaya alınan bir varlığın istimlakine izin vermeyi
Madde 5
Her bir Taraf:
Maddi koşulların tehlikeye düşürdüğü ve başka bir yere
taşınmanın zorunlu olduğu durumlar dışında, korunmaya
alınan bir anıtın tümünün ya da bir bölümünün taşınmasını
yasaklamayı taahhüt eder. Bu gibi durumlarda, yetkili
makamın, anıtın sökülmesi, nakli ve uygun bir yerde yeniden
eski şekline getirilmesi için gerekli önlemleri alacaktır.
Tamamlayıcı tedbirler
Madde 6
Her bir Taraf, aşağıdaki hususları taahhüt etmeyi kabul
eder
1. Mimari Mirasın bulundukları yerlerde, bunların bakımı ve
restorasyonları için kamu kuruluşlarınca, ulusal, bölgesel
ve yerel yetkiler ve mevcut bütçe olanakları içinde, mali
destek sağlamak,
2. Gerekirse, bu varlıkların korunmasını kolaylaştırmak
için, parasal önlemlere başvurmak,
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3. Mimari Mirasın bakım ve restorasyonu konusunda özel
girişimleri teşvik
etmek.
Madde 7
Her bir Taraf, anıtların çevresinde, bina gruplarının ve ören
yerlerinin içinde, çevre düzenini geliştirmeyi amaçlayan
önlemler almayı taahhüt eder.
Madde 8
Her bir Taraf, Mimari Mirasın fiziksel açıdan bozulma
tehlikesini sınırlamak amacıyla;
1. Çevre kirliliğini ve bunun zararlı etkilerini saptayıp
analizler yapmayı ve bu zararlı etkileri azaltmaya veya yok
etmeye yönelik yolları tayin etmek için bilimsel araştırmaları
desteklemeyi;
2. Mimari Mirasın korunması sırasında, çevre kirliliğine karsı
alınacak önlemlerden doğabilecek özel nitelikli sorunları
göz önünde bulundurma sorumluluğunu taahhüt eder.
Yaptırımlar
Madde 9
Her bir Taraf, Mimari Mirasın korunmasını sağlayan
mevzuata aykırı hareket edildiğinde, sahip oldukları
yetkiler çerçevesinde, yetkili makam tarafından bu hususla
ilgili ve yeterli bir tepkinin gösterilmesinin teminini taahhüt
eder. Bu tepki, uygun durumlarda, zorunlu olan hususlara
uymayacak bir biçimde yeni bir bina yapan kişinin bu
binayı yıktırmasını gerektireceği gibi, korunan bir mimari
mirasın eski durumuna gelmesi için restore edilmesini de
icap ettirir.
Koruma politikaları
Madde 10
Her bir Taraf, aşağıda belirtilen entegre koruma politikalarını
uygulamayı yükümlenir .
1. Mimari mirasın korunmasını kırsal yörelerle şehirlerin
düzenlenmesinde başlıca hedefler arasına dahil etmek ve
bu gereksinmenin hem düzenleme planlarının hazırlanması
ve hem de sözkonusu planların uygulamaya konulması
aşamalarında dikkate alınmasını sağlamak;
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2. Mimari Mirasın restorasyonu ve bakımı ile ilgili programları
teşvik etmek;
3.Mimari
Mirasın
korunması,
bunun
teşviki
ve
yaygınlaştırılmasını kültürel ve çevresel planlama
politikalarının başlıca unsuru alarak kabul etmek;
4. Kırsal yöreler ve kent planlamasında koruma önlemlerinin
mümkün olan her durumda alınmasını kolaylaştırmak ve bu
Sözleşmenin 3. Maddesi, 1.fıkrasının anlamı uyarınca
korunmayı gerektirmediği halde, konumu bakımından
bir değer taşıyan binaların da kentsel ve kırsal çevre ve
yasam tarzı çerçevesinde korunmasını ve kullanılmasını
sağlamak;
5. Mimari Mirasın geleceğine esas teşkil etmek üzere,
geleneksel becerilerin uygulanmasını ve kullanılan
malzemenin geliştirilmesini teşvik etmek;
Madde 11
Her bir Taraf, Kültür mirasının mimari ve tarihsel özelliklerini
koruma açısından,
- Korunan varlıkların, çağdaş hayatın gereksinmeleri göz
önüne alınacak şekilde kullanımını,
- Uygun olan durumlarda, eski binaların yeni kullanımlara
intibaklarını teşvik etmeyi taahhüt eder.
Madde 12
Her bir Taraf, korunan varlıkların halk tarafından ziyaret
edilmesine müsaade olunmasının değerini kabul ederken,
bu müsaadenin sonuçlarının özellikle yapısal gelişmelere ve
bu varlıkların ve çevrelerinin mimari ve tarihsel özelliklerine
zarar vermemesini taahhüt eder.
Madde 13
Bu politikaların uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla, her
bir Taraf, kendi siyasal, yönetimsel yapılarına göre koruma,
kültürel ve çevresel planlama faaliyetinden sorumlu
makamların çeşitli kademeleri arasında etkin bir işbirliğinin
geliştirilmesini taahhüt eder.
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Katılma ve kuruluşlar
Madde 14
Her bir Taraf, Mimari Mirasın tespiti, korunması, restorasyonu,
bakımı, yönetimi ve sayılarının arttırılması açılarından resmi
makamların çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla .
1.Karar alma süreçlerinin çeşitli aşamalarında Devlet, mahalli
idareler, kültürel kurumlar ile kuruluşlar ve halk arasında,
bilgi sağlama, danışmanlık ve işbirliğini geliştirmeyi;
2.Su konuda çalışacak, parasal ve emek açılarından
yardım edecek ve kazanç gayesi gütmeyen kuruluşların
oluşturulup geliştirilmesini teşvik etmeyi taahhüt eder.
Enformasyon ve eğitim
Madde 15
Her bir Taraf;
1.Mimari mirasın korunmasının bir kültürel kişilik unsuru
olduğu kadar, bugünün ve geleceğin nesilleri için de bir
ilham ve yaratıcılık kaynağı olarak değerlendirilmesi için
halkın bilinçlendirilmesini geliştirmeyi;
2.Bu amaçla, modern iletişim ve tanıtma tekniklerinin
yardımıyla, özellikle aşağıdaki hedeflere ulaşmak üzere
gerekli bilgiyi yayma ve uyandırılan ilgiyi arttırmak için
politikaları teşvik etmek üzere,
a. Mimari mirasın korunması, insan tarafından düzenlenip
yapılmış çevrenin ve binaların niteliklerine karşı halkın ilgisinin
uyandırılması ve arttırılması için daha okul çağlarından
başlayıp bu konulara yönelik çalışmaların uygulanmasını;
b.Avrupa düzeyinde veya ulusal veyahut bölgesel çapta
kültürel varlıklar ile mimarlık sanat, halk sanatları ve hayat
tarzları arasında var olan birliği ortaya çıkararak, üzerinde
durmayı taahhüt eder.
Madde 16
Her bir Taraf, Mimari mirasın korunmasıyla ilgili olarak çeşitli
mesleklerde ve çeşitli el sanatları kuruluşlarındaki eğitimini
teşvik etmeyi taahhüt eder.
Koruma politikalarında Avrupa koordinasyonu
Madde 17
Taraflar, aşağıdaki konularda, koruma politikaları ile ilgili
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bilgi teati etmeyi taahhüt ederler .
1.Mimari. mirasın,tarihsel gelişmesi ve sayılarındaki artış
göz önüne alınarak,söz konusu varlıkların incelenmesi,
korunması ve muhafazası alanlarında kabul edilen
metodlar;
2. Mimari miras varlıklarının korunması zorunluğunu bugünün
ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetiyle en iyi şekilde
bağdaştıracak önlemler;
3. Mimari mirasın tespit ve kayıt edilmesi ve malzemelerin
bozulması ile mücadelede olduğu kadar, bilimsel araştırma,
restorasyon çalışmaları alanlarında mirasın yönetim ve
teşvik yöntemleri ile de ilgili olarak yeni teknolojinin sunduğu
imkanlar;
4.Mimari yaratıcılığın, çağımızın Avrupa Mirasına katkıda
bulunmasını sağlayacak şekilde geliştirmek için alınacak
önlemler.
Madde 18
Taraflar, gerektiğinde, Mimari mirasın korunması konusunda
tecrübe ve uzman teatisi şeklinde karşılıklı teknik
yardımlaşmada bulunmayı taahhüt ederler.
Madde 19
Taraflar, ilgili ulusal yasalar ve bağlı oldukları
uluslararasıanlaşmalar çerçevesinde Mimari mirasın
korunması dalında Avrupa çapında devamlı eğitimden
sorumlu olanlar da dahil olmak üzere uzman teatisini teşvik
etmeyi taahhüt ederler.
Madde 20
Bu Sözleşmenin amacına hizmet etmek üzere, Avrupa
Konseyi Yasasının IT.Maddesi uyarınca, Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi tarafından kurulan Uzmanlık Komitesi,
bu Sözleşmenin uygulanmasını takip edeceği gibi aşağıda
belirtilen hususlarda da görevlendirilmiştir;
1. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi,ne periyodik olarak,
Sözleşmeye taraf Devletlerdeki Mimari mirasın korunma
politikalarının durumu, sözleşmede öngörülen ilkelerin
uygulanması ve bizzat kendi faaliyetleri ile ilgili raporlar
sunmak;
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2. Avrupa Konseyi Sakanlar Komitesine, çok taraflı
faaliyetler ve bu sözleşmenin gözden geçirilmesi veya
değiştirilmesi ve halkın, sözleşmenin hedefleri hakkında
bilgi edinmesi, gibi konular dahil olmak üzere, sözleşmenin
hükümlerinin uygulanmasına yönelik her türlü tedbiri
önermek;
3. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi,ne, Avrupa Konseyi,ne
üye olmayan Devletleri Sözleşmeye girmeye davet
hususunda önerilerde bulunmak.
Madde 21
Bu sözleşmeninhükümleri 1. Maddede belirtilen Mimari
mirasın korunmasını ilgilendiren ve aşağıda belirtilen
evvelki Sözleşmelerin daha belirli ve elverişli hükümlerinin
uygulanmasına engel değildir.
- 16 Kasım 1972 tarihli Dünya Kültürel ve Tabii Mirasının
Korunması ile ilgili Sözleşme;
- 6 Mayıs 1969 tarihli Arkeolojik Mirasın Korunması Avrupa
Sözleşmesi.
Madde 22

NİHAİ HÜKÜMLER

1.Bu Sözleşme, Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin
imzasına
açıktır. Sözleşme, onaylanma, kabule veya
tasvibe tabidir. Onay, kabul veya tasvip belgeleri, Avrupa
Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilecektir.
2.Bu Sözleşme, Avrupa Konseyine üye üç Devletin, bir
önceki fıkranın hükümleri uyarınca, bu Sözleşmeye bağlı
olduklarına dair rızalarını belirten tarihten sonraki üç aylık
sürenin bitimini izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girer.
Bu Sözleşmeye bağlı olduğuna dair rızasını daha sonra
ifade eden her Devlet için de Sözleşme onay, kabul veya
tasvip belgelerinin Genel Sekretere tesliminden itibaren
geçen üç aylık sürenin bitimini izleyen ayın birinci günü
yürürlüğe girer.
Madde 23
1.Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra, Avrupa
Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Tüzüğünün
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20. Maddesinde öngörülen çoğunlukla alınmış bir karar
uyarınca ve Komitede yeralmaya hakkı olan üye Devletlerin
temsilcilerinin oybirliği ile Konseye ve Avrupa Ekonomik
Topluluğuna dahil olmayan her Devleti bu Sözleşmeye
katılmaya davet edebilir.
2.Sözleşmeye katılan her Devlet veya katıldığı takdirde
Avrupa Ekonomik Topluluğu için,
Sözleşme,
katılma
belgesinin Avrupa
Konseyi
Genel Sekreterine teslim
tarihinden itibaren geçen üç aylık sürenin bitimini izleyen
ayın birinci günü yürürlüğe girer.
Madde 24
1. Her Devlet imza sırasında veya onay, kabul,tasvip veya
katılma belgesinin tesliminde, bu sözleşmenin uygulanacağı
ülke veya ülkeleri belirtebilir.
2. Her Devlet, daha sonraki bir tarihte, Avrupa Konseyi Genel
Sekreterine hitaben yapacağı bir beyanla, bu Sözleşmenin
imzası sırasında belirtilen ülke veya ülkelerden başka bir
ülke veya ülkelere teşmil edileceğini belirtebilir.
Sözleşme, sözkonusu genişletilen ülke veya ülkelerle ilgili
beyanın Genel Sekreter tarafından alınmasından sonra
üç aylık sürenin bitimini izleyen ayın birinci günü yürürlüğe
girer.
3. Bundan önceki iki fıkra uyarınca yapılan her türlü beyan,
bu beyanda belirtilen bütün topraklarla ilgili olarak Genel
Sekretere hitaben yapılacak bir ihbar ile geri çekilebilir. Geri
çekme, ihbarın Genel Sekretere yapılış tarihinden sonra
altı aylık sürenin bitimini, izleyen ayın ilk gününden itibaren
geçerli olur.
Madde 25
1. Her Devlet, imza sırasında veya onay, kabul, tasvip
veyahut katılma belgesinin tesliminde, Madde 4, fıkra c ve d
hükümlerine tümüyle veya kısmen uymama hakkını mahfuz
tuttuğunu beyan edebilir. Başka çekince konamaz.
2. Bir önceki fıkra uyarınca, bir çekince bildiren her Akit
Taraf, bunu Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirmek
suretiyle tamamen veya kısmen geri çekebilir. Geri çekme,
ihbarın Genel Sekreter tarafından alınması tarihinden
itibaren geçerli olur.
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3. Yukarıdaki 1. fıkrada zikredilen hükümlere çekince
Taraf, başka bir Tarafın bu hükmü uygulamasını talep
edemez; bununla beraber, çekince kısmi veya şartlı ise, bu
hükmün kendisinin kabul ettiği ölçüde uygulanmasını talep
edebilir.
Madde 26
1. Taraflardan biri, herhangi bir zamanda Avrupa
Konseyi
Genel Sekreterine bir ihbar göndererek bu
Sözleşmeyi feshedebilir.
2. Sözleşmenin feshi, ihbarın Genel Sekreter tarafından
alınma tarihinden itibaren altı ay sonraki sürenin bitimini
izleyen ayın ilk gününden itibaren geçerli olur.
Madde 27
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyine üye
Devletlere, bu Sözleşmeye katılan her Devlete ve katıldığı
takdirde Avrupa Ekonomik Topluluğuna;
a. Tüm imza,
b. Tüm onay, kabul, tasvip ve katılma belgelerinin teslimi,
c. Bu Sözleşmenin 23. ve 24. Maddeler uyarınca, her türlü
yürürlüğe giriş tarihini,
d. Bu Sözleşme ile ilgili olan diğer bütün işlem, duyuru ve
haberleşmeyi bildirecektir.
Usulüne göre yetkili kılınmış olan, aşağıda imzaları bulunan
temsilciler bu Sözleşmeyi imzalamışlardır.
Avrupa Konseyi arşivinde saklanacak her iki metin de
aynı derecede geçerli olmak üzere, İngilizce ve Fransızca
dillerinde 3 Ekim 1985 tarihinde Grenada’da imzalanmış
olup onaylanmış kopyalar, Avrupa Konseyi Genel
Sekreteri tarafından her bir üye devlete, bu Sözleşmenin
hazırlanmasına iştirak eden üye olmayan devletlere, ve bu
Sözleşmeyi onaylamak üzere davet edilmiş olan herhangi
bir devlete gönderilecektir.
Çeviri: Avrupa Konseyi Türkiye, Avrupa Antlaşmaları Serisi: 121
3534 sayılı Yasa ile 20.04.1989 gün ve 20145 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak kabul edilmiştir.

NARA ÖZGÜNLÜK BELGESİ
Önsöz
1- Bizler, Japonya’nın Nara kentinde toplanan uzmanlar olarak, kültür mirasının korunması konusunda
gelenekselleşmiş kavramları tartışmaya açan ve koruma
uygulamalarında kültürlerin ve kültürel mirasın çeşitliliğine
daha fazla saygı gösterilmesini sağlamak amacıyla ufkumuzu genişletme yolları ve araçları üzerine bir tartışma
başlatmayı amaçlayan bir toplantı fırsatını sunan Japon
yetkililerin yürekli girişimini ve entelektüel öngörüsünü selamlamak isteriz.
2- Dünya Mirası Komitesi’nce önerilmiş olan tartışma çerçevesini takdirle karşılıyoruz. Bu Komite, Dünya Mirası
Listesi’ne katılmak üzere önerilen kültür varlıklarına ait
dosyaların incelenmesi sırasında, tüm ülkelerin kültürel ve
toplumsal değerlerine saygılı bir özgünlük kavramını uygulamaya koyma isteğini belirtmiştir.
3- Nara Özgünlük Belgesi 1964 tarihli Venedik Tüzüğü’nün
ruhunda tasarlanmıştır. Bu tüzüğü temel alarak onun kavramsal bir uzantısını oluşturmakta, günümüzde, hemen
hemen tüm toplumlarda kültür mirasının tuttuğu önemli yeri
göz önünde bulundurmaktadır.
4- Küreselleşme ve birörnekleşme baskısıyla karşı karşıya
olan ve kültürel kimlik arayışlarının kimi zaman saldırgan
bir milliyetçilik ve azınlık kültürlerinin yok sayılması yoluyla sürdürüldüğü bir dünyada, kültür mirasının korunması
uygulamalarında da, özgünlüğün dikkate alınmasıyla
en büyük katkı, insanlığın ortak belleğinin tüm yönlerine
saygı göstermek ve onu aydınlatmak biçiminde kendini
göstermiştir.
Kültürel Çeşitlilik ve Miras Çeşitliliği
5- Kültür ve kültür mirası çeşitliliği, tüm insanlık için, yeri doldurulamaz bir duygu ve düşünce zenginliği oluşturmaktadır.
Temel bir özellik olarak kabul görmesi gereken bu çeşitliliğin,
yalnız korunması değil, geliştirilmesi de insanlığın gelişimi için
büyük önem taşımaktadır.
6- Hem kültürler, hem de bunlara bağlı yaşam biçimleri için
bu çeşitlilik, mekan ve zaman boyutuyla kendini gösterir.
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Kültürler arasındaki farkların bir çatışma yarattığı durumlarda, kültürel çeşitliliğe saygı gereği, bütün taraflara özgü
değerlerin meşruiyeti tanınmalıdır.
7-Kültürler ve toplumlar, miraslarını oluşturan ve korunması
gereken somut ve soyut anlatım biçimleriyle kendilerini ifade ederler. Bu anlatım biçimlerine de saygı gösterilmelidir.
8-UNESCO’nun, “Birimizin kültür mirası, hepimizin mirasıdır”
anlayışını ana ilke olarak kabul ettiğini anımsatmak önemlidir. Mirasla ve onun yönetilmesiyle ilgili sorumluluklar,
öncelikle o mirası yaratmış olan kültürel topluluğa, sonra
da onun korunmasına emek verenlere aittir. Ne var ki,
bu sorumlulukların yanı sıra, kültür mirasının korunması için
hazırlanmış uluslararası tüzük ve sözleşmelerin kabulü de,
bunlarda dile getirilmiş olan ilke ve sorumlulukların dikkate
alınmasını zorunlu kılar. Kendi gereksinmelerini diğer kültürel toplulukların gereksinmeleriyle dengelemek, ancak
bunu yaparken ana kültürel değerlere ters düşmemek her
toplum için arzu edilen bir durumdur.
Değerler ve özgünlük
9-Kültür mirasının tüm biçimleri ve tüm tarihsel dönemleriyle korunabilmesi, bu mirasa değerler atfedildiği ölçüde
kolaylaşır. Bu değerleri olabilecek en doğru bir biçimde
algılama yeteneğimiz, bu değerler hakkındaki bilgi
kaynaklarının inanılır olmasına ve doğru anlaşılmasına da
bağlıdır. Bu değerleri tanımak, anlamak ve kültür mirasının
ilk tasarımına ve sonradan kazandığı özelliklerine, tarihsel
varlığına ve anlamına bağlı olarak yorumlamak, söz konusu
yapıtın özgünlüğü konusunda varılacak yargının temelini
oluşturur ve hem biçimle, hem de malzemeyle ilgilidir.
10-Venedik Tüzüğü’nde de bu anlamda yer verilen özgünlük, ulaşılabilir bilgi kaynaklarının inanılırlığı konusunda niteleyici ana etken olarak belirmektedir. Her türlü bilimsel
çalışmada, koruma ve restorasyon müdahalelerinde,
Dünya Mirası Listesi’ne kabul edilme sürecinde, ya da kültür mirasıyla ilgili her türlü envanterde özgünlük çok önemli
bir işlev yüklenir.
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11- Kültür varlıklarına
atfedilmiş değerler ve bilgi
kaynaklarının güvenilirliği konusundaki yargılar kültürden
kültüre, hatta aynı kültürün içinde değişebilir. Başka
bir deyişle, değer yargılarını ve bunlara bağlı özgünlük
değerlendirmelerini tek ve değişmez ölçütlere dayandırmak
kabul edilemez. Tam tersine, kültürlere gösterilecek saygı,
her yapıtın ait olduğu kültürel bağlamı belirleyen ölçütlere
göre dikkate alınmasını ve değerlendirilmesini zorunlu kılar.
12- Dolayısıyla her kültürde kendi miras değerlerine özgü
niteliklerin tanınması ve ilgili bilgi kaynaklarının inanılırlığı ve
doğruluğu, en önemli ve acil olan konudur.
13- Bir anıtın ya da sitin doğasına ve kültürel bağlamına
bağlı olarak; özgünlük yargısı çok çeşitli bilgi kaynaklarına
bağlıdır. Bu kaynaklar; tasarım ve biçimi, malzeme ve
nesneyi, kullanım ve işlevi, gelenek ve teknikleri, konum ve
yerleşimi, ruh ve anlatımı, ilk tasarım ve tarihsel evrimi içerir.
Bilgi kaynakları yapıtın bünyesinde olabileceği gibi, dışında
da olabilir. Bu kaynakların kullanımı, kültür mirasının, sanatsal,
teknik, tarihsel ve toplumsal boyutlarıyla tanımlanmasına
olanak verir.
Ek I
(H. Stovel tarafından önerilmiştir.)
1- Kültür ve miras çeşitliliğine saygı, bir anıt ya da sitin
özgünlüğünü tanımlama ve belirleme girişimlerinde, katı formüller dayatmaktan, ya da standart işlemlerden kaçınmak
için belirli bir çaba gerektirir.
2- Kültürlere ve miras çeşitliliğine saygı içinde özgünlüğü
belirleme çabaları, kültürleri kendi doğa ve ihtiyaçlarına
göre analitik süreçler ve araçlar geliştirmeye özendiren
yaklaşımlar gerektirir. Bu yaklaşımlar birçok ortak yöne sahip olabilir:
•
•
•

özgünlüğü değerlendirirken disiplinlerarası işbirliğini
sağlamak ve tüm ulaşılabilir bilgi ve uzmanlıklardan uygun biçimde yararlanmaya çaba göstermek;
özellikle anıtlar ve sitler söz konusu olduğunda, kabul
edilen değerlerin bir kültürü ve bu kültüre özgü çeşitliliği
gerçekten temsil etmesi için çaba göstermek;
anıt ve sitler için özgünlüğün kendine özgü doğasını,
gelecekte yararlı bir bakım ve izleme rehberi olacak
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•

biçimde açıkça belgelemek;
özgünlük değerlendirmelerini değişen
koşulların ışığında güncelleştirmek.

değer

ve

3- Kabul edilen değerlerin temsil edilmesini sağlamak ve
bu değerleri belirleme sürecinin, olanaklar ölçüsünde disiplinler ve topluluklar arası bir uzlaşmayı geliştirecek eylemler içermesi için çaba göstermek özellikle önemlidir.

Bu daire, konferansı UNESCO, ICCROM ve ICOMOS’un
işbirliğiyle düzenlemiştir.
Nara Belgesi’ne son biçimini, Konferans’ın genel raportörleri olan Sayın Raymond Lemaire ve Sayın Herb Stovel
vermiştir.
Çeviri: Deniz Mazlum, 2005

4- Her kültürün farklı anlatım biçimlerinin ve değerlerinin,
evrensel ölçekte saygı görmesine ve anlaşılır olmasına
katkıda bulunmak için, kültür mirasının korunmasıyla ilgili
herkes, attığı adımları uluslararası işbirliğine dayandırmalı
ve bu işbirliğini geliştirmeye çalışmalıdır.
5- İnsanlığın ortak mirasının korunmasında özgünlüğe yüklenen pratik değerin arttırılması için ön koşul, bu diyaloğun
dünyanın çeşitli bölge ve kültürlerinde süreklilik kazanması
ve genişlemesidir. somut önlemler alabilmek için, mirasın bu
temel boyutu konusunda halkın bilincini yükseltmek mutlak
bir gerekliliktir.
Ek II
Tanımlar
Koruma: Bir yapıtı anlamaya, tarihini ve anlamını tanımaya,
maddi olarak korunmasını sağlamaya ve gerektiğinde restore ederek değerlendirmeye yönelik tüm işlemleri içerir.
(Dünya
Mirası
Sözleşmesi’nin
birinci
maddesinde
tanımlandığı gibi, kültür mirası; anıtları, yapı gruplarını ve
sitleri içerir.)
Bilgi Kaynakları: Bir yapıtın doğasını, özelliklerini, anlamını
ve tarihini tanımaya olanak veren anıtsal, yazılı, sözlü ve
simgesel tüm kaynaklar
Nara Özgünlük Belgesi, 1-6 Kasım 1994 günlerinde
Japonya’nın Nara kentinde düzenlenen Nara Özgünlük
Konferansı’nın 45 katılımcısı tarafından kaleme alınmıştır.
Dünya Mirası Sözleşmesi çerçevesindeki bu konferans,
Japon hükümeti Dış İşleri Dairesi ve Nara Valiliği’nin daveti
üzerine gerçekleştirilmiştir.
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ICOMOS GELENEKSEL MİMARİ MİRAS TÜZÜĞÜ
1999
GİRİŞ
Bütün halkların gözünde geleneksel mimari özel bir yere
sahiptir ve haklı bir gurur kaynağıdır. Toplumun özelliklerini
yansıtan ve çekici bir ürün olarak kabul edilir. Ciddi
görünmez ama düzenlidir. Faydacı olmasının yanı sıra, ilgi
çekici ve güzeldir. Hem çağdaş yaşamın ilgi odağı hem
de toplumun geçmişinin bir belgesidir. İnsan eseri ve
zamanının ürünüdür. İnsanın dünya üzerindeki varlığının
nüvesini oluşturan bu geleneksel armonileri yaşatmak
için çaba göstermemek insanlık mirasına yakışmayan bir
davranış olurdu.
Bir toplumun kültürünün temel anlatımı olan sivil mimarlık,
bir yandan o kültürün bölgesiyle ilişkisini gösterirken,
diğer yandan dünyanın kültürel çeşitliliğini yansıtması
bakımından önemlidir.
Geleneksel yapım toplumların barınmak için kullandıkları
doğal ve geleneksel yöntemdir. Bu sosyal ve çevresel
kısıtlamalara bağlı olarak değişen ve sürekli uyarlanan bir
süreçtir. Günümüz dünyasında yöresel yapı gelenekleri
ekonomik, kültürel ve mimari bir örnekleşme ile tehdit
edilmektedir. Globalleşmeye nasıl karşı durulacağı
toplumların yanı sıra, hükümetlerin, plancıların, mimarların,
korumacıların ve çeşitli disiplinlerin uzmanlarından oluşan
gurupların temel sorunudur.
Kültürün bir örnekleşmesi ve tüm dünyadaki sosyo-ekonomik
değişim nedeniyle terk, iç denge ve bütünleşme gibi
ciddi sorunlarla karşı karşıya kalan geleneksel yapılar çok
zor durumdadırlar. Buna bağlı olarak, geleneksel mimari
mirasımızın bakımı ve korunması için Venedik Tüzüğü’ne ek
olarak ilkeler belirlenmesine gerek vardır.
Genel İlkeler
1.Geleneksel yapılar ,
a) Toplumca paylaşılan bir yapı geleneği,
b) Çevreye uygun yöresel veya bölgesel bir kimlik,
c) Üslup, biçim ve görünüş tutarlılığı, veya geleneksel yapı
türlerine bağlılık,
d) Anonim olarak aktarılan geleneksel tasarım ve yapı
ustalığı,
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e) İşlevsel, sosyal ve çevresel kısıtlamalara etkin olarak
cevap verebilme,
f) Geleneksel yapım sistemlerinin ve zenaatlarının etkin
uygulaması,
gibi ayırt edici özellikleriyle tanınırlar.
2. Geleneksel mimarinin takdir edilmesi ve başarıyla
korunması toplumun buna katılımı, desteği, sürekli
bakımı ve kullanımına bağlıdır.
3. Hükümetler ve yetkili kuruluşlar bütün toplumların
yaşayan geleneklerini sürdürme ve bunları mevcut
yasal, yönetimsel ve maddi olanaklarla koruyarak
gelecek kuşaklara aktarma haklarını tanımalıdır.
KORUMA İLKELERİ
1.

Geleneksel çevrenin korunması çok disiplinli bir uzman
ekip tarafından, değişim ve gelişmenin kaçınılmaz
olduğu kabul edilerek ve toplumun kültürel kimliğine
saygı gösterilerek yürütülmelidir.

2.

Geleneksel yapılara, yapı guruplarına ve yerleşmelere
yapılacak çağdaş müdahaleler onların kültürel
değerlerine ve geleneksel karakterlerine saygı
göstermelidir.

3.

Geleneksel mimarlık ender olarak tek yapılarla temsil
edilebilir; bu mirası daha iyi yaşatmanın yolu değişik
bölgelerin özelliklerini yansıtan yapı guruplarını ve
yerleşmeleri bakım ve onarımla korumaktır.

4.

Geleneksel mimarlık kültürel peyzajın temel bileşenidir
ve koruma yaklaşımları geliştirilirken bu ilişki dikkate
alınmalıdır.

5.

Geleneksel miras yalnız somut biçimler, kütleler,
strüktürler ve mekânlardan oluşmaz, bunların kullanılış
ve algılanış biçimlerini, gelenekleri ve onlara bağlı elle
tutulamayan ilişkileri de kapsar.
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UYGULAMA İLKELERİ

7. Eğitim

1. Araştırma ve belgeleme
Geleneksel bir yapıya yapılacak her tür müdahalede
tedbirli olunmalı; işe başlamadan önce yapının biçimi
ve strüktürü ayrıntılı olarak incelenmelidir. Bu çalışma
sonunda hazırlanacak rapor ve belgeler halkın rahatça
ulaşılabileceği bir arşivde saklanmalıdır.

Geleneksel mimarlığın kültürel değerlerini korumak için
hükümetler, sorumlu kuruluşlar ve dernekler aşağıdaki
konuları vurgulamalıdır:

2. Konum, peyzaj, ve yapı gurupları
Geleneksel yapılara müdahale edilirken, bu yapıların
konumuna, fiziksel ve kültürel çevreyle ilişkilerine ve
birbirlerine göre düzenlerine saygı gösteren, onları koruyan
bir yaklaşım benimsenmelidir.
3. Geleneksel yapım sistemleri
Geleneksel yapım sistemlerinin ve zenaatların sürdürülmesi
geleneksel ifade için temel gereksinimdir ve bu yapıların
onarım ve restorasyonları için gereklidir. Bu zenaatlar
yaşatılmalı, belgelenmeli ve yeni zenaatkar ve yapı ustaları
eğitilerek ve kurslarla bilgiler genç kuşaklara aktarılmalıdır.
4. Malzeme
ve
mimari
ögelerin
değiştirilmesi,
yenilenmesi
Çağdaş kullanım isteklerinin zorladığı ve kabul edilebilir
değişimler bütünün genel ifadesine uyumlu, görünüş, doku
ve biçim yönünden aykırı olmayan malzemelerle yapılmalı;
yapı malzemelerin birbiriyle uyumuna özen gösterilmelidir.

a) Koruma uzmanlarına geleneksel yapıları tanıtan eğitim
programları verilmesi,
b) Yöre halkına geleneksel yapım tekniklerini, malzeme
ve zenaatleri korumalarına yardım edecek eğitim
programları sunulması,
c) Özellikle gençleri geleneksel mimari hakkında
bilinçlendirecek programlar geliştirilmesi,
d) Geleneksel yapı sanatı konusunda uzmanlık ve
deneyimleri aktarmaya ve bilgi değişimi yapmaya
olanak verecek bölgelerarası iletişim ağlarının
oluşturulması.
Bu tüzük ICOMOS’un Ekim 1999’da Meksika’da yapılan 12.
Genel Kurulunda kabul edilmiştir.
Çeviri: Z. Ahunbay, 2004

5. Yeni işleve uyarlama
Geleneksel yapıların yeni işlevlere uyarlanması ve
yeniden kullanımında, yapılar kabul edilebilir bir yaşam
standardına yükseltilirken, bütünlüğü, karakteri ve biçimi
saygı görmelidir. Eğer geleneksel mimari biçimler hala
kullanılıyorsa, müdahaleler toplumun kabul edeceği bir
etik kurallar çerçevesinde yapılabilir .
6. Değişiklikler ve dönem restorasyonları
Zaman içinde yapılan değişiklikler saygı görmeli ve
geleneksel mimarinin özelliğini yansıtan bir belge olarak
değerlendirilmelidir. Normal olarak, geleneksel yapıların
restorasyonunda hedef yapının bütün parçalarının tek bir
döneme göre onarılması olmamalıdır.
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ICOMOS
TARİHİ AHŞAP YAPILARIN KORUNMASI İÇİN İLKELER
1999
Ekim 1999’da Mexico’da yapılan ICOMOS 12. Genel
Kurulu’nda kabul edilmiştir.
Bu belgenin amacı, tarihi ahşap yapıların korunması ve
onarımı için kültürel önemlerine saygı gösteren temel ve
evrensel ilke ve uygulamaları tanımlamaktır. Buradaki tarihi
ahşap yapı deyimi kısmen veya tümü ahşaptan yapılmış
ve kültürel anlamı olan veya tarihi bir bölgenin parçası olan
her tür bina ve yapıyı kapsamaktadır.
Bu tür yapıların korunması amacıyla konulan ilkeler:
• Her dönemden ahşap yapının dünyanın kültürel
mirasının bir parçası olarak önemini takdir etmekte,
• Tarihi ahşap yapıların büyük farklılıklar gösterdiğini
kabul etmekte,
• Ahşap yapıların yapımı için değişik tür ve nitelikte
ağaçların kullanıldığını göz önünde tutmakta,
• Kısmen veya tümü ahşap yapıların nem değişiklikleri,
ışık, mantar ve böcek, aşınma, yangın ve diğer
felaketler gibi değişik çevresel ve iklimsel koşulların
etkisiyle kolayca bozulup, çürüyebileceklerini hesaba
katmakta,
• Kolay zarar görebilmeleri, kötü kullanım ve geleneksel
tasarım ve yapım tekniklerinin unutulması nedeniyle
ahşap yapıların gittikçe enderleştiklerini bilerek,
• Bu kültür mirası kaynaklarının yaşatılması ve onarımı için
gerekli olan eylem ve işlemlerin çeşitliliğini göz önünde
tutmakta,
• Venedik Tüzüğü, Burra Kartası, UNESCO ve ICOMOS’un
konuyla ilgili kuramsal metinlerini dikkate alarak ve
bu genel ilkeleri tarihi ahşap yapıların yaşatılması
ve korunmasına uygulamaya çalışılması gereğini
benimsemektedir.
Ve aşağıdaki tavsiyeler geliştirilmiştir:
İNCELEME, SAPTAMA VE BELGELEME
1. Venedik Tüzüğü’nün 16. Maddesi ve ICOMOS’un
Anıtların, Yapı guruplarının ve Sitlerin Belgelenmesi ile İlgili
İlkeleri gereği, herhangi bir müdahaleden önce yapının
ve bileşenlerinin durumu ve uygulama sırasında kullanılan
malzemeler dikkatle belgelenmelidir. Yapıdan çıkarılan
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malzemelerle ilgili örnekler de dahil olmak üzere, her tür
belge ve geleneksel sanatlar ve tekniklerle ilgili bilgiler
toplanmalı, tasnif edilmeli ve gerektiğinde ulaşılabilecek
şekilde uygun bir yerde saklanmalıdır. Belgeleme onarım
için seçilen malzeme ve yöntemlerle ilgili açıklamaları da
içermelidir.
2. Her müdahaleden önce ahşap yapının mevcut durumu,
hasarların ve yapısal bozulmanın nedenlerini araştıran
ayrıntılı bir çalışma yapılmalı, teşhis güvenilir olmalıdır. Teşhis
kesin verilere, fiziksel inceleme ve analize dayandırılmalı,
gerekirse hasar vermeyen deney yöntemleri kullanılmalı ve
fiziksel ölçümler yapılmalıdır. Bu gerekli küçük müdahaleleri
ve acil önlemleri engellememelidir.
İZLEME VE BAKIM
3. Tarihi ahşap yapıların ve kültürel anlamlarının korunması
için sürekli izleme ve bakım etkinliğini kapsayan tutarlı bir
strateji izlenmesi gereklidir.
MÜDAHALELER
4. Koruma ve yaşatmanın temel amacı kültür varlığının tarihi
özgünlüğünü ve bütünlüğünü korumaktır. Her müdahale
uygun araştırma ve değerlendirmelere dayandırılmalıdır.
Sorunlar mevcut koşul ve gereksinimlere göre, yapının
estetik ve tarihi değerlerine, tarihi yapının veya sitin fiziksel
bütünlüğüne saygı göstererek çözümlenmelidir.
5. Önerilen müdahaleler tercihen,
a) geleneksel yöntemleri izlemeli,
b) teknik olarak mümkünse, geri dönüşümlü olmalı veya,
c) gelecekte
yapılacak
koruma
çalışmalarını
engellememeli ve
d) yapının
bünyesinde barındırdığı izlere ulaşılmasını
engellememelidir.
6. İdeal olan, ahşap bir tarihi yapının dokusuna olabildiğince
az müdahale edilmesidir. Bazen minimum müdahale ahşap
yapıların tümüyle veya kısmen sökülüp tekrar birleştirilmesini
gerektirebilir.
7. Müdahalelerde tarihi yapı bir bütün olarak ele alınmalı,
taşıyıcı ögeler, dolgu panoları, dış kaplama, çatı, kapı
ve pencereler dahil olmak üzere tüm malzeme eşit ilgi
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görmelidir. Temel ilke mevcut malzemeyi olabildiğince
yerinde tutmaktır. Koruma sıva, boya, kaplama, duvar
kağidı gibi bitirme ayrıntılarını da kapsamalıdır. Eğer sıva
vb. yüzeylerin yenilenmesi gerekirse, olabildiğince özgün
malzemelere, yapım tekniklerine ve yüzey dokularına sadık
kalınmalıdır.
8. Restorasyonun amacı tarihi yapıyı, onun taşıyıcılığını
korumak ve Venedik Tüzüğü’nün 9-13. Maddelerinde
belirtildiği gibi, mevcut tarihi verilerin sağladığı sınırlar içinde
kalarak yapının özgün tasarımını, tarihi bütünlüğünün
okunabilirliğini arttırarak kültürel değerlerini açığa
çıkarmaktır. Sökülen ögeler ve tarihi yapının diğer bileşenleri
kataloglanmalı ve tipik örnekler belgelemenin bir parçası
olarak saklanmalıdır.

onu bozmayacağından emin olunmalıdır.
11. Daha sonra diğerlerinden ayırt edilebilmeleri için, yeni
kısım veya ögelerin üstlerine yakarak, kazıyarak veya başka
yöntemlerle işaret konulmalıdır.

ONARIM VE YENİLEME

ÇAĞDAŞ MALZEME VE TEKNOLOJİLER
13. Epoksi reçineler gibi çağdaş malzemeler ve çelikle
strüktürel destekleme gibi yeni müdahale teknikleri, ancak
malzemelerin ve yapım tekniklerinin dayanımları ve strüktürel
davranışları yeterli bir süre denenerek kanıtlandıktan sonra,
çok dikkatle seçilmeli ve kullanılmalıdır. Isıtma, yangın uyarı
ve önleme sistemleri gibi tesisat yapının veya sitin tarihi ve
estetik önemi gözetilerek yerleştirilmelidir.

9. Tarihi bir yapının onarımında yeni ahşap, tarihi ve
estetik değerlere saygı çerçevesinde kalınarak ve harap
ve çürümüş kısımları değiştirmek, ya da restorasyonun
gereklerini karşılamak amacıyla kullanılabilir.
Yeni öge veya parçalar aynı tür ağaçtan ve eğer uygunsa,
yenilenecek parçalardakinden daha iyi kalitede ahşaptan
yapılmalıdır. Yeni ahşabın nem miktarı ve diğer fiziksel
özellikleri mevcut yapıyla uyumlu olmalıdır.
İşçilik ve yapım teknolojisi, kullanılan alet ve makineler
mümkün olduğunca ilk yapımdakine uymalıdır. Çiviler ve
ikincil malzemeler, durum uygunsa, özgünlerin benzeri
olmalıdır.
Strüktürel gereksinimler açısından aykırı bir durum yoksa,
bir ögenin kısmen yenilenmesi gerektiğinde, mevcut ve
yeni kısımlar, geleneksel ahşap geçme tekniği kullanılarak
bağlanmalıdır.
10. Yeni ögelerin veya parçaların
eskilerden ayırt
edilebilir olması kabul edilmelidir. Kaldırılan ögelerin doğal
bozulma ve deformasyonlarının kopya edilmesi istenmez.
Uygun geleneksel veya iyi denenmiş çağdaş yöntemler
kullanılarak eski ve yeni kısımların renk uyumu sağlanabilir.
Bu işlemin ahşap ögenin yüzeyine zarar vermeyecek veya
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TARİHİ ORMAN ALANLARI
12. Ahşap yapıların korunması ve onarımı için gerekli uygun
ağaçların sağlanabilmesi
için yedek orman alanları
oluşturulması ve mevcut orman ve koruların korunması
desteklenmelidir.
Tarihi yapı ve sitlerin korunmasından sorumlu kuruluşlar,
onarım için uygun ahşapların bulundurulduğu depoların
oluşturulmasını desteklemelidir.

14. Kimyasal koruyucuların kullanımı dikkatle denetlenmeli
ve izlenmeli, mutlak yarar beklendiği, kamu ve çevresel
güvenliğin etkilenmediği ve uzun vadede başarı olasılığının
önemli olduğu durumlarda kullanılmalıdır.
EĞİTİM VE ÖĞRETİM
15. Tarihi ahşap yapıların kültürel önemine ilişkin değerlerin
eğitim programları aracılığıyla canlandırılması sürdürülebilir
koruma ve gelişim politikasının temel koşuludur. Tarihi
ahşap yapıların korunması, onarımı ve bakımı ile ilgili
eğitim programlarının oluşturulması ve geliştirilmesi
teşvik edilmektedir. Bu tür eğitimler sürdürülebilir üretim
ve tüketimin gereksinimleriyle bütünleşen kapsamlı bir
stratejiye dayandırılmalı ve yerel, ulusal, bölgesel ve
uluslararası düzeylerde programlar içermelidir. Programlar
konuyla ilgili tüm meslek ve işkollarına, özellikle mimar,
konservatör, mühendis, zanaatkar ve alan yöneticilerine
hitap etmelidir.
Çeviri: Z. Ahunbay, Ocak 2004
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