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Değerli Hemşehrilerim,

Kentin kültür varlıklarını koruma ve onarım çalışma-
larında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygula-
ma ve Denetim Müdürlüğü bünyesinde 2007 yılında ku-
rulmuş olan, Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı 
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri dikkate alarak çalışmala-
rına kararlılıkla devam etmektedir.

Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarımız; elde 
edilen son arkeolojik verilere göre kentsel yerleşimi 8 bin yıl öncesine uzanan şehrimizin 
kültür birikiminin korunmasında olduğu gibi, ülkemiz genelinde kültürel mirasın korun-
ması konusunda da önemli katkılar sağlamaktadır.

Bilimsel çalışmanın bir gereği olarak ulusal boyutta kalmayan laboratuvarımız, yurt dı-
şındaki kültür varlıklarının koruma ve onarımlarına da çalışmalarıyla destek vermektedir.

Kültür varlıklarının koruma-onarımı konusundaki bilgi birikiminin, gerçekleştirilen 
uygulamalara uyarlanabilmesinde takip edilmesi gereken gelişim çizgisi “Sorunlara doğru 
ve bilimsel çözümler üretmek” ile mümkündür.

Bu anlayışla pratiğe yönelik bilimsel temelli mevcut bilgi birikimini geliştirmek ama-
cıyla, laboratuvarımızda, farklı disiplinlere mensup uzman personelimiz çalışmalarını bü-
yük bir gayretle sürdürmektedir.

Uluslararası standartlara göre akreditasyon çalışmaları tamamlanmak üzere olan labo-
ratuvarımızın, gelecekte de şehrimiz İstanbul başta olmak üzere, gerek ülkemizde, gerek-
se yurtdışındaki farklı coğrafyalarda bulunan insanlığın kültür mirasının korunmasına yö-
nelik çalışma ve araştırma projeleri ile öncülük eden bir laboratuvar hüviyetinde olması he-
deflenmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü 
KUDEB’in, koruma ve onarım konusundaki laboratuvar çalışmalarının temel prensip ve 
metodolojisinin aktarıldığı “Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarları” adlı kitabın, in-
sanlığın ortak mirası olan kültür varlıklarının korunmaları konusunda çalışma yapan ilgi-
li tüm disiplinlerdeki meslek mensuplarına yararlı olacağı inancıyla, hazırlanmasında emeği 
geçen herkese teşekkür ederim.

Kadir Topbaş 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı





Sevgili Dostlar,

Tarihi ve kültürel mirasımızın korunması ve gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde akta-
rılabilmesi özellikle de İstanbul gibi “bir sengine yekpare acem mülkü fedadır” diye şiirler-
de anılan muhteşem bir kent olunca daha da büyük anlam kazanıyor. 

Tarihin, sosyal hayatın ve kültürel dokunun izlerini üzerinde taşıyan eserlerimizin ge-
lecek kuşaklara, taşıdığı izlerle birlikte aktarılabilmesi için konservasyon ve restorasyon ça-
lışmalarında bilimsel veriler ışığında çalışan laboratuvarlardan faydalanılması zorunludur.

Başta İstanbul olmak üzere yurdumuzun çeşitli bölgelerinden ve yurt dışından gelen 
taleplere cevap veren Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarımız gerek alt yapısı gerek-
se kullandığı teknoloji açısından kültürel mirasımızın en doğru şekilde korunması için çev-
resine ışık tutuyor.

2007 yılının Temmuz ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve 
Denetim Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan Restorasyon ve Konservasyon Laboratu-
varları Aralık 2009 tarihine kadar 190’ı İstanbul içinden, 27’si İstanbul dışındaki diğer il-
lerden 3’ü ise yurt dışından olmak üzere toplam 220 yapı için konservasyon ve malzeme 
analiz raporu hazırlamış ve koruma onarım çalışmaları öncesinde başvurulacak önemli bir 
merkez haline gelmiştir.

Laboratuvarlarımızda oluşturduğumuz teknolojik ve insan kaynaklı gelişim ile her ge-
çen gün bilgi birikimi ve tecrübelerimizi arttırmaktayız. Uluslararası standartlarda geçerli 
işlemler yapan laboratuvarımız birçok farklı dönem ve çeşitlilik arz eden yapı ve yapı mal-
zemelerinin konservasyon ve malzeme raporlarını hazırlamakta ve ilgililere sunmaktadır.

Bu yayının ortaya çıkmasında emeği geçen tüm Restorasyon ve Konservasyon Labora-
tuvarı personelimize ve danışmanlarımıza teşekkürü bir borç bilirim.

Bu yayın ile bilgi ve birikimlerimizi paylaşmanın faydalı olacağını umuyor saygılar 
sunuyorum.

M. Şimşek Deniz
Koruma, Uygulama ve Denetim Müdürü





Laboratuvarlarımız ve Çalışmalarımız

Kültür varlıklarının koruma ve onarım aşamaları Belgeleme, Teşhis, Uygulama ve Ba-
kım olarak sıralanmaktadır. Bu aşamaların tamamında Konservasyon, Mimarlık, Sanat Ta-
rihi, Arkeoloji gibi disiplinlerle beraber Biyoloji, Kimya, Fizik, Jeoloji, Orman Mühendis-
liği, Maden Mühendisliği gibi birçok farklı disiplinin ortak olarak çalışmasıyla, yapılacak 
olan uygulamaların bilimsel bir temele oturması mümkündür. Özellikle Teşhis aşamasın-
da fen bilimleri ağırlıklı disiplinlerce elde edilen veriler, Koruma ve Onarım projelerinin 
hazırlanmasına ve uygulamanın yapılmasına önemli katkılar sağlamaktadır. 

Konuyla ilgili laboratuvarlarda teşhis aşamasında elde edilen ve kültür varlığının mal-
zemesinin, problemlerinin ve problem kaynaklarının tanımlanmasını sağlayan kimyasal, fi-
ziksel ve mekanik analiz çalışmaları her geçen gün gelişerek ve detaylanarak yaygınlaşmak-
tadır. Kısaca “Malzeme Bilgisi” olarak adlandırılan ve tüm bu farklı disiplinlerin katkılarına 
ek olarak, Koruma ve Onarımın birçok parametresini birlikte değerlendiren, Konservasyon 
ve Restorasyon eğitimi veren bölümlerin ve kurumların çoğalması da sevindiricidir.

İçinde bulunduğumuz 21. yy’da, kültür varlıklarının koruma ve onarımının, genel 
prensipler dahilinde bilimsel bir altyapıya dayandırılması, çalışma ve araştırmaların bilimsel 
yöntemlerle gerçekleştirilerek maddi verilerle değerlendirilmesi bir gerekliliktir. 20. yy’da 
öncelikle Avrupa’da biçimlenen, altyapısı oluşturulan koruma ve onarım ile ilgili laboratu-
varların ülkemizdeki ilk örneği 1940’lı yıllarda, “Topkapı Sarayı” bünyesinde kurulmuş ve 
“Kimyahane” olarak isimlendirilmiştir. Daha sonra,  1967 yılında ODTÜ Mimarlık Fakül-
tesinde, “Malzeme Koruma Laboratuvarı” adı altında kurulmuştur. 1984 yılında ise Kültür 
Bakanlığı’na bağlı olarak, İstanbul Konservasyon ve Restorasyon Merkez Laboratuvarı’nın 
kurulması ile de ülkemizde üniversiteler dışında yapılanmaya başlamıştır. Bu gelişmeler, 
üniversitelerimizde koruma ve onarım üzerine çalışan birçok farklı disiplindeki bölümleri-
mizin, kültür varlıklarını oluşturan yapı malzemelerinin tanımlanması ve bunların korun-
masıyla ilgili çalışmalarını ivmelendirmiştir.

Ülkemizde Koruma ve Onarım odaklı çalışmaların gelişimine katkıda bulunmak üze-
re oluşturulan önemli kurumsal yapılardan olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Koruma 
Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (İBB KUDEB) bünyesinde kurulan “Restorasyon ve 
Konservasyon Laboratuvarları” hem “Koruma ve Onarım Projelerinin” hazırlanması için 





gerekli analizlerin yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi hem de konuyla ilgili teo-
rik ve pratik eğitim vermesi bakımından önemli bir kurum haline gelmiştir. İBB KUDEB 
Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı, bu çalışmalarla yetinmeyerek günümüzün 
teknolojik gerekliliklerini karşılar bir çizgide gelişimine devam etmekte ve halen kurulum 
çalışmaları devam eden birçok Koruma ve Onarım Laboratuvarlarına da iyi bir örnek teş-
kil ederek, önderlik görevini başarıyla yerine getirmektedir.

Gelişmiş teknik ve teknolojik altyapıyla beraber, farklı disiplinlerden oluşan ve yap-
tıkları çalışmalarla konusunda uzmanlaşan kadrosuyla İBB KUDEB Restorasyon ve Kon-
servasyon Laboratuvarlarında, taşınabilir ve taşınmaz kültür varlıklarının üretilmiş olduğu 
malzemelerin, üretildikleri andan günümüze değin geçirdikleri kimyasal, fiziksel değişim-
leri ve problemleri ile problem nedenlerinin teşhisi, eserin geçirdiği onarımların tespitine 
yönelik gerçekleştirilen laboratuvar analizleri yapılmaktadır. 

İBB KUDEB Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarları uzmanları tarafından ger-
çekleştirilen çalışmaların açılımları, amaçları, teoride tespiti yapılan yapılması planlanan ve 
sonuçları hazırlanan “Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarları” kitabı ile verilmeye ça-
lışılmış ve konuyla bağıntılı olan meslek mensuplarını ve kamuoyunu aydınlatıcı bir kay-
nak olarak sunulmuştur. Ancak “Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarları” kitabı ile 
aktarımı yapılan analizlerin ve diğer çalışmaların, Koruma ve Onarım üzerine uzmanlaşmış 
kişilerce değerlendirilmesi gerekliliği, bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır.

Doç. Dr. Ahmet Güleç
Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarları 

Danışmanı
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ KORUMA UYGULAMA VE DENETIM MÜDÜRLÜĞÜ (KUDEB)

R E S T O R A S Y O N  V E  K O N S E R V A S Y O N  L A B O R A T U V A R L A R I

1.1. KUDEB YÖNETMELİĞİ
1.1.1. Yönetmelikteki Tanımlar

Madde 4
Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakan-

lığını,
Kanun: 21.7.1983 tarihli ve 2863 sa-

yılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanununu,

Koruma Yüksek Kurulu: Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Ku-
rulunu,

KTVKK: Kültür ve tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurullarını,

Koruma Bölge Kurulu: Kültür ve Ta-
biat Varlıklarını Koruma Bölge Kuru-
lunu, Koruma Bölge Kurulu Müdürlü-
ğü: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğünü,
İlgili idare: İl Özel İdaresi, Büyükşe-

hir Belediyesi ve Belediyeyi,
Koruma, uygulama ve denetim büro-

su (KUDEB): İl özel idareleri, büyükşehir 
belediyeleri ve Bakanlıkça izin verilen be-
lediyeler bünyesinde bu Yönetmelik kap-
samında kurulacak olan koruma, uygula-
ma ve denetim bürolarını,

Proje bürosu: İl özel idareleri bün-
yesinde kültür varlıklarının korunması-
na yönelik rölöve, restitüsyon ve restoras-
yon projeleri ile bunları tamamlayan ra-
porları hazırlayacak ve uygulayacak pro-
je bürolarını,

Eğitim birimi: İl özel idareleri bünye-
sinde sertifikalı yapı ustalarını yetiştirecek 
eğitim birimlerini,

Taşınmaz kültür varlıkları: Tarih ön-
cesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, 
din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya 
tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sos-
yal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültü-
rel açıdan özgün değer taşıyan yer üstün-

de, yer altında veya su altındaki bütün ta-
şınmaz varlıkları,

Taşınmaz tabiat varlıkları: Jeolojik 
devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere 
ait olup ender bulunmaları veya özellik-
leri ve güzellikleri bakımından korunma-
sı gerekli, yer üstünde, yer altında veya su 
altında bulunan değerleri,

I. Grup yapılar: Toplumun dini, sos-
yal, ekonomik ve kültürel ortak gereksi-
nimlerini karşılayan, yapıldıkları döne-
min mimari ve sanat anlayışını yansıtan, 
simgesel anı, anıtsal, izlenim gibi değerle-
riyle korunması gereken yapıları,

II. Grup yapılar: Kent ve çevre kimli-
ğine katkıda bulunan ve yöresel yaşam bi-
çimini yansıtan korunması gerekli yapı-
ları,

Tadilat ve tamirat: Yapıların yaşamı-
nı sürdürmeyi amaçlayan;

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, döşe-
me ile mimari öge olarak ve sanat tarihi 
açısından özellik arz etmeyen tavan kap-
lamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri 
ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve 
yörenin özelliğine göre belediyelerce ha-
zırlanacak imar yönetmeliklerinde belir-
tilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen mü-
dahaleleri,

b) (a) bendinde belirtilen müdahaleler 
sırasında yapıdaki ahşap, madeni, pişmiş 
toprak, taş gibi çürüyen ya da bozularak 
eksilen mimari öğelerin özgün biçimleri-
ne uygun olarak aynı malzeme ile değişti-
rilmesini, bozulan iç ve dış sıvaların, kap-
lamaların, renk ve malzeme uyumu sağ-
lanarak özgün biçimlerine uygun olarak 
yenilenmesini,
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Esaslı onarım: Tadilat ve tamirat dı-
şında kalan ve bilimsel esaslara göre ha-
zırlanmış rölöve, restitüsyon ve restoras-
yon projelerine dayalı uygulamaları,
İnşai ve fiziki müdahale: Esaslı ona-

rım, tesisat, sondaj, kısmen veya tama-
men yıkma, yakma, kazı ve benzeri işleri,

Onarım ön izin belgesi: Tadilat ve ta-
miratların içeriğini belirten, uygulama-
dan önce KUDEB tarafından verilecek 
belgeyi,

Onarım uygunluk belgesi: Tadilat ve 
tamiratların onarım ön izin belgesine uy-
gun tamamlandığına dair ilgili idare tara-
fından verilecek belgeyi,

Kullanma izin belgesi: Yapının inşaa-
tı ya da onarımının koruma bölge kurulu 
kararları doğrultusunda yapıldığının sap-
tanmasından sonra, ilgili idare tarafından 
verilecek belgeyi ifade eder.

1.1.2. Kuruluş Amacı
Madde 1
Bu yönetmeliğin amacı, il özel ida-

releri, büyükşehir belediyeleri ve Ba-
kanlıkça izin verilen belediyeler bünye-
sinde, korunması gerekli taşınmaz kül-
tür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri 
ve uygulamaları yürütmek, denetimleri-
ni yapmak üzere kurulan koruma, uygu-
lama ve denetim büroları ile il özel ida-
releri bünyesinde kurulan proje bürola-
rının ve eğitim birimlerinin kuruluş, ça-
lışma, usul ve esasları ile Vakıflar Genel 
Müdürlüğü idaresindeki taşınmaz kül-
tür varlıklarının tadilat ve tamiratlarına 
ilişkin esasları düzenlemektir.

1.1.3. Kapsam
Madde 2
Bu yönetmelik, koruma, uygulama ve 

denetim büroları ile proje büroları ve eği-
tim birimlerinin kuruluş, izin, çalışma, 
usul ve esasları ile Vakıflar Genel Müdür-

lüğü idaresindeki taşınmaz kültür varlık-
larının tadilat ve tamiratlarına ilişkin esas-
ları kapsar.

1.1.4. Yasal Dayanağı
Madde 3
Bu yönetmelik 21.7.1983 tarihli ve 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanununun 10, 11 ve 57. mad-
delerine dayanılarak hazırlanmıştır.

1.1.5. Kudeb’lerin Kuruluşu
KUDEB, 11 Haziran 2005 Tarih-

li Resmi Gazete (Sayı: 25842) de yayın-
lanan ve yayınlandığı gün yürürlüğe gi-
ren yönetmelikle kurulmuştur. Açılı-
mı, “Koruma, Uygulama ve Denetim 
Büroları”dır.

Madde 5
İl Özel İdareleri, Büyükşehir Beledi-

yeleri ve Bakanlıkça izin verilen belediye-
ler bünyesinde taşınmaz kültür ve tabiat 
varlıkları ile ilgili işlemler ve uygulama-
ları yürütmek ve denetimlerini yapmak 
üzere KUDEB kurulur.

KUDEB’ler il özel idarelerinde imar 
ile ilgili Daire Başkanlığı veya müdür-
lük, Büyükşehir Belediyelerinde imar da-
ire başkanlığı ve diğer belediyelerde imar 
müdürlüğü bünyesinde görev yapar.

Bünyelerinde KUDEB kurulmasını 
isteyen belediyeler, Bakanlığa müracaat 
ederek Kanun uyarınca talepte bulunur-
lar. Bakanlıkça, belediye sınırları içinde-
ki kültür ve tabiat varlıklarının yoğunlu-
ğu göz önüne alınarak belediyenin tale-
bi değerlendirilir, uygun bulunursa izin 
verilir.

Tescilli kültür ve tabiat varlıkları ile 
sit alanlarının yoğun olduğu büyükşehir 
belediyeleri sınırları içinde kalan ilçe be-
lediyelerine, bünyelerinde KUDEB’in 
kurulmasına ilişkin Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından yetki verilmesi halin-
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de, Bakanlıkça ilgili ilçe belediyesine ge-
rekli izin verilir. KUDEB’in, Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı İlçe Belediyeleri bün-
yesinde kurulamaması halinde görevler, 
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kuru-
lan KUDEB tarafından yürütülür.

İl ve İlçe belediyelerince KUDEB ku-
rulmadığı veya kurulamadığı takdirde bu 
belediyelerin sınırları ve mücavir alan-
ların içinde yer alan tarihi yapılarla ilgi-
li yetkilerin kullanılması ve görevlerin ya-
pılması, Bakanlık tarafından o ilin Özel 
idaresine devredilebilir.

İl Özel İdareleri, Büyükşehir Beledi-
yeleri ve Bakanlıkça izin verilen beledi-
yeler bünyesinde kurulan KUDEB’lerde 
mimarlık, şehir planlama, mühendislik, 
sanat tarihi meslek alanlarından en az bi-
rer uzman; arkeolojik sit alanının bulun-
ması halinde alanın özelliğine göre en az 
bir arkeologun görev alması zorunludur.

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

Staj bitiminden sonra KUDEB ça-
lışmalarına fiilen başlanır. Başvuru-
lar, bu Yönetmelik hükümlerine göre 
KUDEB’e yapılır.

1.1.6. Kudeb’lerin Görevleri
Madde 7
KUDEB’ ler, mevzuatta belirlenen 

kurallar ve süreçlere uymak koşuluyla 
aşağıdaki görevleri yerine getirirler:

a) Taşınmaz Kültür ve Tabiat varlık-
larında yapılacak olan tadilat ve tamirat 
uygulamaları öncesinde yapıyı incele-
mek ve yapılacak onarıma ilişkin koşul-
ların belirtildiği onarım ön izin belgesi-
ni düzenlemek,

b) Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkla-

rı, bunların koruma alanları ve sit alanla-
rında, tadilat ve tamiratların; özgün biçim 
ve malzemeye uygun olarak gerçekleşti-
rilmesini denetlemek, uygun bulunanlara 
onarım uygunluk belgesi düzenlemek,

c) Tadilat ve tamirat kapsamında baş-
lanılan onarımlarda esaslı onarım gereği-
nin saptanması durumunda onarımı dur-
durarak konuyu belgeleriyle Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletmek,

d) Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlı-
ğı parseline bitişik parsellerde ve koruma 
alanlarında yer alan ve yürürlükteki ya-
sal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan 
tescilsiz taşınmazlardaki tadilat ve tami-
rat uygulamalarına, varsa koruma amaç-
lı imar planı koşulları da dikkate alınarak 
izin vermek ve denetlemek,

e) Koruma Bölge Kurullar’ı tarafın-
dan uygun görülen koruma amaçlı imar 
planlarının plan hükümleri çerçevesinde 
uygulanmasını denetleme,

f) Koruma Bölge Kurulları tarafından 
onaylanmış rölöve, restitüsyon ve res-
torasyon projelerine ilişkin uygulamala-
rı denetlemek, projesine uygun tamamla-
nan uygulamalar için kullanma izin bel-
gesi düzenlemek,

g) Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlık-
ları ile bunların korunma alanlarında Ko-
ruma Yüksek Kurulunun ilke kararları, 
koruma bölge kurulu kararlarına aykırı ve 
ruhsatsız olarak yapılan inşaatlar ile koru-
ma amaçlı imar planlarında, plana; sitler-
de, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen 
yapılar hakkında imar mevzuatına göre 
gerekli işlemleri yapmak, uygulamayı 
durdurarak konuyu belgeleriyle Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletmek,

h) Tescilli Kültür Varlıkları’nın mail-i 
inhidam olmaları halinde can ve mal gü-
venliğinin sağlanması için gerekli işlem-
leri yaparak durumu Koruma Bölge Ku-
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rulu Müdürlüğü’ne iletmek,
i) Maliki bulunduğu taşınmaz kül-

tür varlığının onarımını gerçekleştireme-
yecek durumda olan maliklere ilgili ida-
relerce yapılacak mali yardımlar ile ilgili 
düzenlemeleri gerçekleştirmek,

j) Maliki bulunduğu taşınmaz kültür 
varlığının onarımını gerçekleştiremeye-
cek durumda olan maliklere ilgili idare-
lerce yapılacak teknik eleman yardımın-
da doğrudan görev almak ya da bu görevi 
üstlenenleri denetlemek,

k) 30.03.2006 tarih ve 26124 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan “Koruma, Uy-
gulama ve Denetim Büroları, Proje Büro-
ları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, 
Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetme-
likte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet-
melik” ile yürürlükten kaldırılmıştır.

l) 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kül-
tür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
ile 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Ka-
nununa aykırı uygulamaların tespiti halin-
de ilgili idareye bildirimde bulunmak.

1.1.7. Kudeb’lerde Görev Alacak 
Uzmanların Niteliği

Madde 6
KUDEB’lerde mimarlık, şehir planla-

ma, mühendislik, sanat tarihi ve arkeolo-
ji meslek alanlarında uzmanlaşmış kişiler 
görev alır. Uzmanların nitelikleri ve sayı-
ları, KUDEB’in görev alanındaki taşınmaz 
kültür ve tabiat varlıklarının niteliği ve yo-
ğunluğu göz önüne alınarak belirlenir.

Mimarlık meslek alanından gelen uz-
manın taşınmaz kültür varlıklarının ona-
rımına ilişkin çalışmalarda görev almış ol-
ması tercih edilir.

Şehir planlama meslek alanından ge-
len uzmanın korunması gerekli taşınmaz 
kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına 
yönelik planlama çalışmalarında görev al-
mış olması tercih edilir.

Mühendislik meslek alanlarından ge-
len uzmanın öncelikli olarak inşaat mü-
hendisi 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 per-
sonel tamamlanmadan KUDEB faaliye-
te geçemez. KUDEB uzmanlarının eksil-
mesi halinde üç ay içerisinde tamamlan-
mazsa yetki koruma bölge kurullarına ge-
çer. Eksik üyenin tamamlanması halinde 
KUDEB’in yetkisi devam eder.

1.1.8. Kudeb’lerin Çalışma Şekli
Madde 8
KUDEB, 2863 sayılı Kanun ve bu Ka-

nuna göre hazırlanarak çıkarılmış yö-
netmelikler, Koruma Yüksek Kuru-
lunun ilke kararları ile Koruma Bölge 
Kurulu’nun almış olduğu kararları göz 
önüne alarak çalışmalarını yürütür.

Tadilat ve tamiratlar için verilen izin-
ler bir yıl geçerlidir. Bu süre içinde uygu-
lamanın yapılmaması halinde ilgili kişi ya 
da kuruluş KUDEB’ e yeniden başvur-
mak zorundadır.

KUDEB, tescilli I. grup yapıların ta-
dilat ve tamiratlarına izin vermeden önce 
Koruma Bölge Kurulu’ndan görüş alır. 
Alınan görüşe uyulması zorunludur.

Tescilli taşınmaz kültür varlıklarında 
tadilat ve tamirat gerektiren uygulamalar-
da, uygulamayı gerçekleştirecek olan kişi 
ya da kuruluş; mülkiyet durumu ile ilgi-
li belge, yapının mevcut durumunun fo-
toğrafları ve yapacağı uygulamaya iliş-
kin açıklayıcı bilgiyi içeren başvurusunu 
KUDEB’e verir. Bu başvuru, KUDEB’in 
en az iki uzmanı tarafından incelenir. Bu 
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uzmanlardan birinin mimar olması zo-
runludur. İnceleme sonrasında tadilat ve 
tamirat öncesi durum fotoğraf gibi bel-
gelerle tespit edilir, yapılacak uygulamaya 
ilişkin koşulların belirtildiği bir izin bel-
gesi düzenlenir.

Tadilat ve tamirat uygulaması tamam-
landıktan sonra, yapılan uygulamalar KU-
DEB uzmanlarınca incelenir. Uygulama, 
izin belgesi doğrultusunda tamamlanmış 
ise onarım uygunluk belgesi düzenlenir.

Tadilat ve tamirat kapsamında başlanı-
lan uygulamalarda esaslı onarım gerektiği-
nin tespit edilmesi halinde, uygulama dur-
durulur ve konu belgeleriyle birlikte Koru-
ma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bildirilir.

Taşınmaz kültür varlığı parseline biti-
şik parsellerde, koruma alanları ve sit alan-
larında yer alan ve yürürlükteki mevzuata 
göre ruhsatı bulunan tescilsiz yapılardaki 
tadilat ve tamiratlarda bu maddenin dör-
düncü fıkrası kapsamında gerçekleştirilir.

Koruma amaçlı imar planı bulunma-
yan sit alanlarında tadilat ve tamiratlar dı-
şında tüm uygulamalar için Koruma Böl-
ge Kurulu’ndan izin alınması zorunludur.

Koruma Bölge Kurulları tarafından 
onaylanmış rölöve, restitüsyon ve res-
torasyon projelerine aykırı uygulamalar 
KUDEB tarafından Koruma Bölge Ku-
rulu Müdürlüğü’ne bildirilir. Koruma 
Bölge Kurulu’ndan karar gelinceye kadar 
onarım uygulaması KUDEB tarafından 
durdurulur.

Koruma Bölge Kurulları tarafın-
dan uygun görülen koruma amaçlı imar 
planlarının plan hükümleri çerçevesin-
de uygulanması sürecinde, plan hüküm-
lerine aykırı uygulamalar KUDEB ta-
rafından saptanır ve uygulamalar Koru-
ma Bölge Kurulu tarafından karar alının-
caya kadar durdurulur. Bu konuda ha-
zırlanan tutanak Koruma Bölge Kuru-

lu Müdürlüğü’ne gönderilir. Taşınmaz 
kültür varlıklarından depreme maruz ka-
lan yapılar ile ilgili uygulamalar Koruma 
Yüksek Kurulu’nun ilke kararları ve konu 
ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate 
alınarak yürütülür.

1.1.9. Onarım Ön İzin Belgesi 
Almak İçin Gerekli Belgeler

Başvuru Dilekçesi
Başvuru dilekçesinde, yapı sahibi tara-

fından, “bakım onarım” altında yapılması 
planlanan her türlü iş kalemi ya da çözü-
mü beklenen sorun, açıklanarak belirtil-
meli ve imzalanmalıdır.

(Varsa) Tescil/ Grup Kararı
Onarım ön izin belgesi başvurusunun 

KUDEB’de işleme alınabilmesi için, ya-
pının mutlaka II. Grup olarak tescil edil-
miş olması gereklidir.

Güncel Fotoğraflar     
Yapının görünen bütün cephelerini ve 

iç mekânlarından birkaçını gösteren fo-
toğraflar eklenmelidir.

(Varsa) Eski Fotoğraflar
Tapu Fotokopisi
Tapuda adı geçen tüm hak sahipleri-

nin vekâleti alınmış olmalıdır.

1.1.10.Belgelerin İncelenmesi ve 
Tamamlanması

Yapının yerinde tespitinden önce dos-
yaya eklenerek tespit ekibi tarafından in-
celenmesi gereken ek belgeler şunlardır:

Tescil/ Grup Kararı
Yapıya ait tescil ve grup kararının mut-

laka dosyada bulunması gereklidir. Bu bel-
ge, başvuru sahibinden temin edilememiş 
ise, yapının KTVKK Arşivi’ndeki dosya-
sı araştırılmalıdır. I.Grup olarak tescil edil-
miş olan ya da grup kararı bulunmayan ya-
pılar, KUDEB’in yetki alanı dışında kal-
maktadır. Grup kararı bulunmayan yapı-
lar için ilgili yazı ile KTVKK’ya başvurul-
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malı, alınan grup kararına göre işleme de-
vam edilmelidir. 

Ayrıca, taranan KTVKK Arşivi dos-
yasında, yapıya dair yazışmalar ya da 
daha önceki tarihlerde alınan başka ka-
rarlar olabilir, bu nedenle ilgili belgele-
rin kopyaları da başvuru dosyasına ek-
lenmelidir.

Hâlihazır Harita
Yapının, çevresiyle birlikte konumu-

nu gösteren 1/1000 ölçekli harita, ilgi-
li dosyaya eklenmeli ve tespite gidecek 
ekibin yanında bulunmalıdır.

Eski Fotoğraflar
Yapının özgün durumunu, geçirdi-

ği değişimleri ve restitüsyon sorunları-
nı anlayabilmek için eski fotoğrafların 
incelenmesi ve bugünkü durumla kar-
şılaştırılması önemlidir. KTVKK Arşiv-
leri, Abdülhamit Albümleri, Alman Ar-
keoloji Enstitüsü Arşivi, basılı kaynak-
lar, vb. arşivler taranarak, varsa bulunan 
eski fotoğrafların kopyaları dosyaya ek-
lenmelidir.

1.1.11. Yerinde Tespit
Yerinde tespit, yapıdaki hasar ve so-

runların belirlenmesi ile incelemelerin 
yazılı ve görsel olarak belgelenmesini içi-
ne almaktadır; bu nedenle müdahale de-
recesinin saptanmasında en önemli adım-
dır. “Tespit Ekibi”nde:

Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar, 

Mimar ve/veya Restoratör mutlaka bu-
lunmalıdır.

Özellikle sanat / mimarlık tarihi açı-
sından önem taşıyan 19.yy kâgir yapıları ve 
nitelikli ahşap sivil mimarlık örneklerinde:

 Mutlaka Restorasyon ve Konservas-
yon Laboratuvarından bir uzman, (İstan-
bul il sınırları ile Restorasyon ve Konser-
vasyon Laboratuvarı bulunan yerlerde)

 Sanat Tarihçisi,
 Gerektiğinde arkeolog, inşaat mühen-

disi gibi uzmanlar da ekibe katılmalıdır.

Koruma; farklı disiplinlerin ve 
çeşitli uzmanlık alanlarının bir ara-
da çalışması ile mümkündür. (Bk. 
Venedik Tüzüğü-Madde 2)

Yapılan değerlendirmelerin yerinde dü-
zenli ve eksiksiz olarak not edilebilmesi 
için, tespite giden ekiplerin ortak bir tespit 
formu ile çalışması önerilmektedir.

Böylelikle, yapılan gözlemlerin;
1. Doldurulan tespit formu
2. Eklenen, yapıya özgü açıklamalar/ 

önemli olduğu düşünülen notlar (örnek 
olarak, yapıda yaşayanların vereceği bilgiler, 
şikâyetleri, vs.)

3. Fotoğraf çekimi yoluyla belgelenmesi 
sağlanacak ve rapor hazırlama aşamasına ge-
çilebilecektir.

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 Laboratuvarı 

bünyesinde, malzeme ve konservasyon raporu hazırlanması ya da müellif-
lere konservasyon projesinde gerekli veri ve yöntem sağlanması
 Gerekli görülen durumlarda konservasyon projesinin hazırlanması ve 

KTVKK’ya sunulması ile sınırlıdır.
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1.1.12. Vakıflar Genel   
Müdürlüğünün  Gerçekleştirebileceği 
Tadilat  ve Onarımlar

Madde 15 
Vakıflar Genel Müdürlüğü idare ve 

denetiminde olan mazbut vakıfların veya 
mülhak vakıfların mülkiyetindeki taşın-
maz kültür varlıklarının tadilat ve tami-
ratları özgün biçim ve malzemeye uy-
gun olarak Vakıflar Genel Müdürlüğün-
ce yaptırılır.

Tescilli l. grup yapıların tadilat ve ta-
miratlarında, Vakıflar Genel Müdürlü-
ğünde kültür varlıklarının onarımları ko-
nusunda uzmanlaşmış bir heyet tarafın-
dan uygulamaya ilişkin koşulların belir-
lendiği bir ön izin belgesi düzenlenerek 
uygulamaya izin verilir.

Bu uygulamalar 2863 sayılı Kanun 
ve bu Kanuna göre hazırlanarak çıkarıl-
mış yönetmelikler, Koruma Yüksek Ku-
rulunun ilke kararları ve Koruma Bölge 
Kurulu’nun almış olduğu kararlar çerçe-
vesinde yürütülür.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tadilat ve 
tamirat gerektiren uygulamalarda yapıla-
cak müdahaleleri avan ölçeğin gerektir-
diği nitelikte hazırlanacak rölöve proje-
si üzerinde belirtir. Bu proje ile yapının 
mevcut durumunun fotoğrafları ve uy-
gulama raporu koruma bölge kurulu mü-
dürlüğüne gönderilir.

Tadilat ve tamirat uygulaması tamam-

landıktan sonra, yapılan uygulamalar uz-
manlarca yerinde incelenir, uygulama ön-
cesi belgelerle karşılaştırılarak yapılan uy-
gulamanın düzeyi belirlenir. Hazırlanan 
uzman raporları ve diğer belgeler Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bildirilir.

Tadilat ve tamirat kapsamında başla-
nılan uygulamalarda, esaslı onarım gerek-
tiğinin tespit edilmesi halinde uygulama 
Vakıflar Genel Müdürlüğünce durduru-
lur ve konu belgeleri ile birlikte koruma 
bölge kurulu müdürlüğüne bildirilir.

1.1.13. Kurumlar Arası Eşgüdüm
Madde 16 
Taşınmaz kültür varlıklarının korun-

ması ve onarımına ilişkin olarak bu Yö-
netmelikte belirlenen hizmetlerin etkin 
bir şekilde yürütülmesi ve ortak bir prog-
ram çerçevesinde hizmetlerin öncelikle-
rinin belirlenmesi amacıyla, koruma, uy-
gulama ve denetim büroları, proje büro-
ları ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasın-
daki eşgüdüm İl Özel İdareleri ve beledi-
yelerce sağlanır.

1.1.14. Son Hükümler
Madde 17 
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yü-

rürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18 
Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Ba-

kanı ile Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.



Ek Düzenleme
22 Ocak 2011 Cumartesi Resmi Gazete Sayi : 27823

Yönetmelik 
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Koruma, Uygulama ve Denetim 

Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Bi-
rimlerinin Kuruluş, İzin, Calışma Usul 
ve Esaslarına Dair Yönetmelikte De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Madde 1 
11/6/2005 tarihli ve 25482 sayı-

lı Resmi Gazete’de yayımlanan Koru-
ma, Uygulama ve Denetim Büroları, 
Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin 
Kuruluş, İzin, Çalişma Usul ve Esas-
larına Dair Yönetmeliğin 5 inci mad-
desinin ikinci fikrasının sonuna asağı-
daki cümleler eklenmiştir. 

“İl sınırları ile büyükşehir belediye 
sınırlarının müşterek olduğu büyük-

şehir belediyeleri bünyesinde; kül-
tür ve tabiat varliklarının yoğunluğu 
göz önüne alınarak bu Yönetmelikle 
KUDEB’lere verilen görevleri yürüt-
mek üzere norm kadro ilke ve esasla-
rına uygun olarak daire başkanlığı ku-
rulabilir. Bu daire başkanlığı bünye-
sinde tadilat ve tamirat ile restorasyon 
uygulamalarının incelenmesi ve de-
netlenmesi maksadıyla laboratuvarlar 
ve atölyeler oluşturulabilir.”

Madde 2 
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer.
Madde 3 
Bu Yönetmelik hükümlerini İçiş-

leri Bakanı ile Kültür ve Turizm Ba-
kanı yürütür.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
İmar ve Şehircilik Daire  Başkanlığı
Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü
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1.2.T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü
Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEB) 11 Haziran 2005 tarih 
ve 5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’nın 13. Maddesine 
dayanılarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 13.07.2006 tarih 1323 
sayılı meclis kararı ile kurulmuştur.

KUDEB Kasım 2006’da Süleymaniye, Molla Hüsrev Mahallesi, Kayserili 
Ahmet Paşa Konağı’nda faaliyete geçmiştir.

Temmuz 2007’de Restorasyon Konservasyon Laboratuvarları, Ağustos 2007’de 
İstanbul Miras Evi ve Aralık 2007’de Ahşap Eğitim Atölyesi hizmete girmiştir.

Görev ve Çalışma Yönetmeliği 
MADDE 2 - (1) 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4857 sayı-
lı İş Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Be-
lediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Ka-
nunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Var-
lıklarını Koruma Kanunu, 11.06.2005 yü-
rürlük tarihli ‘‘Koruma Uygulama ve De-
netim Büroları,  Proje Büroları ile Eği-
tim Birimlerinin Kuruluş,  İzin, Çalışma 
Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, 5366 
sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşın-
maz Varlıkların Yenilenerek Korunması 
ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Ka-
nun ve tabi olduğu diğer mevzuata daya-
nılarak hazırlanmıştır. 

1.3.1.  Müdürlüğün Görevleri 
f) Koruma bölge kurulları tarafından 

onaylanmış rölöve, restitüsyon ve res-
torasyon projelerine ilişkin uygulamala-
rı denetlemek, projesine uygun tamamla-
nan uygulamalar için yapı kullanma izni 

uygunluk belgesi düzenlemek veya ilgili 
birime uygulamaya esas görüş vermek,

i) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu yetki alanı içinde 2863/5226 sa-
yılı Kanunlar kapsamında bulunan taşın-
maz kültür ve tabiat varlıklarının onarı-
mını gerçekleştiremeyecek durumda olan 
maliklere, ilgili idarelerce yapılacak mali 
yardımlar ile ilgili konularda yardımcı ol-
mak, Kültür ve Turizm Bakanlığından 
uygundur görüşü alınmak kaydı ile tescil-
li yapılarda yardım ve destek  (inşai uygu-
lama, malzeme, işçilik, eğitim, bilinçlen-
dirme, uygulama sonrası vb.) faaliyetleri-
ni dış kaynak, (2010 ajansı, vakıflar, der-
nekler, birlikler, Ticaret, sanayi ve meslek 
odaları, Avrupa Birliği fonları, Yardım ve 
destek kampanyaları, sponsorluk vs.) ma-
rifeti ile uygulama sürecinin gerekli aşa-
malarında görev üstlenmek, 

l) Rölöve ve restorasyon yapım ve 
projelendirme işlerinin bir bütünlük için-
de gerçekleştirilmesi için gerekli araştır-
ma, raspa, muhdes dolgu vs. yabancı mal-

1.3. T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü
Yönetmeliği ve Laboratuvar Kuruluş Süreci
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zemeleri ayıklama ve kaldırma iş ve iş-
lemleri için gerekli izinleri vermek,

m) 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve 
Kültürel Taşınmaz Varlıkların yenilene-
rek korunması ve yaşatılarak korunma-
sı hakkında kanunun uygulama yönet-
meliğinin örgütlenme ile ilgili 5. mad-
desi gereği “Yenileme projelerinin hazır-
lık ve uygulama sürecini yürütmek, yön-
lendirmek denetim ve koordinasyonunu 
sağlamak, gelir ve giderlerini takip etmek, 
planlamasını yapmak amacıyla uygulama 
birimi oluşturmak, 

n) 5216 sayılı Kanunun 7.Maddesi 
kapsamında;  Kültür ve tabiat varlıklarının 
bakım onarım ve korunmasına eğitim ver-
mek, meslek ve beceri kazandırma kurs-
ları açmak  bu maksatla  atölyeler oluştur-
mak ve işletmek, eğitim kapsamında üre-
tilen ahşap, metal, taş vb. ürünlerin kamu-
sal, mahalli müşterek niteliğe haiz yapılar-
da yerinde uygulamasını yapmak,

o) Kültür varlıklarının korunması ve 
yaşatılması için vatandaşların bilinçlendi-
rilmesine yönelik çeşitli eğitim, yayın vb. 
faaliyetler de bulunmak,

ö) Kültür ve tabiat  varlıklarının ba-
kım onarım ve restorasyonlarının bilim-
sel ve doğru biçimde yapılabilmesi için 
gereken inceleme, malzeme analizi, mal-
zeme problemlerinin tespitini yapmak, 
yapılan malzeme analizleri doğrultusun-
da yapı ve malzeme onarımı için yöntem 
önerileri sunmak,  talep edilmesi halinde 
ücreti mukabilinde analiz ve raporları ha-
zırlamak, gerektiğinde örnek uygulamalar 
yapmak maksadıyla restorasyon ve kon-

servasyon laboratuvarı kurulması ve işle-
tilmesini sağlamak,

p) İstanbul bütünündeki kültür var-
lığı envanterini tespit etmek, kayıt altına 
alarak korunmasını ve yaşatılmasını sağ-
lamak, Kültür varlıklarının tescil ve grup 
kararlarındaki eksikliklerin giderilmesi 
için koruma bölge kurulu müdürlükleri 
ile işbirliği yapmak, 

r) İstanbul’daki sit alanları ile koruma 
amaçlı imar planlarının uygulama alan-
larında Kültür varlıklarının haricinde ka-
lan yapılar için uygulama süreçlerinde in-
şaat teknikleri, malzeme tercihleri ve dö-
nemsel tipolojileri oluşturmak için ilgili 
kurum ve kuruluşlar ile birlikte çalışma-
lar yürütmek, 

s) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye-
si Kanunu ile 2863/5226 Taşınmaz kültür 
varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 
birlikte yer alan taşınmaz kültür ve tabiat 
varlıklarının bakım, onarım ve inşai uy-
gulamalarını yapmak.  

MADDE 12 - (1) İş bu Yönetmelikte 
yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili 
mevzuat hükümleri uygulanır. 

1.3.2. Yürürlük
MADDE 13 - (1) Bu Yönetmelik hü-

kümleri Büyükşehir Belediye Meclisinin 
kabulü ve yerel bir gazetede ilanı ile yü-
rürlüğe girer.

1.3.3. Yürütme
MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelik hü-

kümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı 
ve Koruma Uygulama ve Denetim Şube 
Müdürü yürütür.
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KUDEB bünyesinde laboratuvar kuruluşu olur yazısı;
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BÖLÜM II  
2.1. KUDEB Restorasyon ve Konservasyon 
Laboratuvarları Araştırma ve Eğitim Merkezi

2.2. Laboratuvarlarımız BÖ
LÜ

M
 II
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Kudeb Restorasyonve Konservasyon 
Laboratuvarları Araştırma ve Eğitim Merkezi

L a b o r a t u v a r l a r ım ız 
 Islak Kimya Laboratuvarı
 Petrografi Laboratuvarı
Aletli Analiz Laboratuvarı
 İleri Aletli Analiz Laboratuvarı
 Taş Laboratuvarı
 Ahşap Konservasyon Laboratuvarı
Konservasyon Laboratuvarı
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2.1. Kudeb Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarları
Araştırma ve Eğitim Merkezi

2.1.1. Kuruluş
İBB İmar ve Şehircilik Dai-

re Başkanlığı KUDEB bünyesinde, 
23.07.2007 tarih ve 3580 sayılı Başkan-
lık Oluru ile kurulan Restorasyon ve 
Konservasyon Laboratuvarları’nın ama-
cı; eski eser niteliği kazanmış anıtsal ve 
sivil mimari yapılardaki malzemelerin, 
nitelik ve içeriğinin, özgünlüğünün, 
problemlerini ve problem nedenlerinin 
teşhisini yapmaktır. 

Elde edilen verilere dayanarak koru-
ma yöntem ve önerilerini, onarımda kul-
lanılacak olan özgüne uyumlu malzeme 
ve teknikleri belirlemek; restorasyon ilke 
ve ilke kararları çerçevesinde, yapılan uy-
gulamaların denetimini yapmaktır.

Restorasyon ve Konservasyon 
Laboratuvarları’nın verdiği hizmetler:

Onarım, Konservasyon uygulama-
ları ya da Restorasyon öncesinde, yapı-

yı incelemek-örnek almak, analizleri yap-
mak ve değerlendirmek, yapının geçir-
diği onarımları ve hasarlarını tespit et-
mek, malzeme problemlerini ve nedenle-
rini tespit etmek, müdahale yöntemlerini 
ve özgüne uyumlu onarım malzemelerini 
belirlemektir. Ayrıca taşınmaz kültür ve 
tabiat varlıkları, bunların koruma alanları 
ve sit alanlarında, yapılan müdahalelerin 
özgün ya da özgüne uyumlu olarak öne-
rilen, malzeme ve biçimde olup olmadı-
ğını denetlemektir.  

Restorasyon ve Konservasyon Labora-
tuvarları içerisindeki birimler:

 Islak Kimya Laboratuvarı,
 Petrografi Laboratuvarı,
 Aletli Analiz Laboratuvarı,
 İleri Aletli Analiz Laboratuvarı, 
 Taş Konservasyon Laboratuvarı,
 Ahşap Konservasyon Laboratuvarı,
 Konservasyon Laboratuvarıdır.
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2.1.2.1 Başvuru
Tescilli bir kültür varlığının ( taşınır ve / 
veya taşınmaz) koruma-onarım çalışma-
larında ihtiyaç duyulan Malzeme Koru-
ma Onarım Raporu talebinde bulunan 
kişi ya da kuruluş;

 Mülkiyet durumu hukuki tasarrufu-
nu bildirir belge örneği 

(tapu, kurumsal yetki belgesi gibi),
 Eserin mevcut ve eski durumunu 

gösterir dokümanlar (fotoğraf, çizim gibi), 
 Yapılacak uygulamayı açıklayan im-

zalı bir dilekçe ile KUDEB’e başvurur 
(Bkz. S: 40, Başvuru Dilekçesi Örneği)

Yapılan başvuru, KUDEB Restoras-
yon ve Konservasyon Laboratuvarları ta-
rafından değerlendirilir ve eser üzerin-
de yerinde çalışma planlaması yapıla-
rak başvuru sahibine bildirilir. Üzerin-
de malzeme analiz ve restorasyon kon-
servasyon raporlandırma çalışması yürü-
tülecek eserin; üretim dönemine, yapısı-
na, taşınır veya taşınmaz oluşuna ve yapı 
malzemelerine bağlı olarak oluşturulan 
laboratuvar çalışma ekibi, başvuru sahibi 
veya işin ilgilisi ile birlikte planlanan ça-
lışmanın ilk aşamasını eser üzerinde ger-
çekleştirirler.

2.1.2. Başvuru, Yerinde Analiz, Belgeleme ve Örnek Alımı

Projeyi temsil eden ilgili tarafından laboratuvara yapılan müracaat ile başlayan süreç, laboratuvar birim-
lerince yapılan planlama dahilinde örnek alımı, alınan örneklerin hazırlanmaları ve gerekli analizlerin 
planlanmasının ardından analizlerin gerçekleştirilmesi ve son olarak ilgili analizlerin sonuçlarının değer-
lendirilmesine müteakip raporlandırılma aşaması ile son bulur.
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Malzeme analizi için başvuru dilekçesi örneği.

Ekleri: 1- Yapının A3 plan çıktısı 2- KTVKK Kararı 3- Yapının eski durumunu gösterir dökümanlar (fotoğraf, cizim vb.)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ’NE

       
       Tarih:

….……………..İli,…………………...İlçesi,………..Ada,………….Pafta,……….
Parseldeki …………………………………….isimli yapının restorasyonu amacı ile baş-
latmış olduğumuz çalışma için malzeme analizlerinin Restorasyon ve Konservasyon La-
boratuvarınızda yapılmasını bilgilerinize arz ederiz.

        Ad Soyad
                    (Şirket Adı)
                    
                  İmza ve Kaşe

İletişim Bilgileri
Adres:
Telefon:
Gsm:
e- mail: 
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2.1.2.2. Yerinde Analiz
Yerinde analiz, eserden örnek alımı sı-

rasında görsel olarak ve basit yöntemler-
le yapılan analizlerdir. Yapılan incelemeler 
ve sonuçları, rölöve, plan, kroki ve eskiz çi-
zimleri gibi belgeler üzerine işlenerek ön 
değerlendirme çalışmasında gündeme geti-
rilir ve yapılacak analizler planlanır. 

Gerektiği durumlarda boya katmanla-
rının tespitine yönelik açmalar yapılıp alt 
katmanlardaki bezeme programları kontrol 
edilir. Aynı şekilde, kısmi araştırmaya yö-
nelik kontrollü açmalar ile sıva katmanla-
rı, taban döşeme malzemeleri, cephe kap-
lamaları gibi uygulamaların yerinde tespiti 
yapılır. Bu katmanların her birinden alınan 
yapı malzemesi örneklerinin analiz sonuç-
larının değerlendirilmesinde, örnek alımı 
sırasında yapılan tespitler sonuca ulaşmak 
için gerekli bilgilerdir.

Çalışılan kültür varlığı üzerinde, ese-
rin genel dönemsel durumuna göre resto-
rasyon uzmanı bir mimar tarafından yapısal 
(mimari) açıdan yapılacak ön değerlendir-
meler gerçekleştirilen çalışmanın program-
lanmasında oldukça önemli olduğu gibi, sa-
nat tarihi ve arkeolojik açıdan ilgili uzman-
lar tarafından yapılacak temel saptamalar da 
çalışmanın ileri aşamalarında yapılacak de-
ğerlendirmeler için önem arz etmektedir.

2.1.2.3.Belgeleme

2.1.2.3.1. Saptama Çalışmaları
Tarihi çevre koruma çalışmalarının ilk 

aşaması korunacak kültür ve doğa varlık-
larının tam olarak saptanmasıdır. Elde bir 
envanter olmadan düzenli bir koruma ça-
lışması yapmak olası değildir. Tarihi bir 
yerleşmede günlük yaşama ait konut, çeş-
me, hamam gibi binalar, dini yapılar, tica-
ri yaşamın vazgeçilmez parçası olan çar-
şılar, sokakları çevreleyen duvarlar gibi 
çevre imgesinin oluşmasına katkıda bulu-
nan yapı bileşenleri ve yol döşemesi, ağaç, 

hazire, meydan gibi çevre öğeleri envan-
ter kapsamına alınır. Herhangi bir sit ala-
nında bütünün oluşumuna katkıda bulu-
nan her öğe korumaya değerdir ve envan-
tere kaydedilmelidir. Önemli görülme-
yerek koruma kapsamına alınmayan kü-
çük parçalardan biri veya birkaçı yok ol-
duğunda kültür varlığında ve/veya çevre-
sinde bütünlük bozulur; geri dönüşü zor 
olan bir süreç başlar. Renk ve doku deği-
şiklikleri, bileşen kayıpları arttıkça tarihi 
karakter de yitirilir.

Saptama çalışmaları kültür varlıkla-
rı konusunda yeterli bilgi birikimine sa-
hip uzmanlardan oluşan bir grup tarafın-
dan yapılmalıdır. 

Envanterin birinci amacı kentsel, ar-
keolojik veya kırsal sitleri korumaya yö-
nelik tescil kararlarını aldırmak ve alan 
içindeki kültür varlıklarıyla ilgili düzenli 
bir arşiv oluşturulmasını sağlamaktır.

Saptama çalışmaları çoğu kez coğrafi sı-
nırları belirli ya da önceden tanımlanmış 
sit alanları içinde yapılır. Eğer sit sınırları 
önceden belirlenmemişse yapılan araştırma 
sırasındaki gözlem ve saptama sonucu elde 
edilen verilere göre çizilmesi gerekebilir. 
Yüzey araştırması (Survey) denen bu çalış-
ma sırasında incelenen mahalle, köy, kasa-
ba ya da kent, sokak sokak dolaşılarak ilgili 
tüm kalıntılar ve binalar harita üzerine işle-
nir. Bu amaçla önce 1/1000 ölçekli mevcut 
durum haritasının ilgili belediyeden alın-
ması gerekir. Saptanan bina ve kalıntılara 
harita üzerinde numara verilir ve fotoğraf-
ları çekilir. Fotoğraflar çekim sırasına göre 
numaralandırılarak çekim noktaları ve açı-
larıyla harita üzerine işlenir. Saptama sıra-
sında yapıları yalnız dıştan gözlemlemekle 
yetinmek sağlıklı bir yöntem değildir. Bi-
nanın cephesi değişmiş fakat içi özgün dü-
zeni ve bezemeleriyle ayakta kalmış olabi-
lir. Doğru karar verebilmek için binaların 
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içlerinde de inceleme yapılması gerekir. 
Çalışılan alan içindeki her kültür ve 

doğa varlığı için ayrı bir envanter fişi dü-
zenlenir. Çevre ölçeğinde korunması iste-
nen yerleşme dokusu, yapı türleri ve bile-
şenleri saptanır ve tarihi, estetik değerleri, 
korunmuşluk durumları göz önünde tutu-
larak değerlendirilir. Daha önce bir tescil 
çalışması yapılmışsa önceki çalışmaya ait 
liste elde edilir.

Envanterin ikinci amacı ve yararı ise 
yasal koruma kapsamına alınan kültür 
varlıklarının izlenmesi ve korunmaları 
için gerekli önlemlerin alınabilmesidir. 

2.1.2.3.2. Belgeleme Çalışmaları
Restorasyon çalışmalarına başlama-

dan önce eser; fotoğraf, video gibi teknik-
lerle belgelenir ve ölçekli çizimler yapı-
lır. Ayrıca;

 Tarihçesi,
 Estetik özellikleri ve değeri,
 Teknik özellikleri (yapım teknikleri, 

malzeme ve taşıyıcı sistemi),
 Yasal statüsü incelenir.

Çoğu kez rölöve ile birlikte yürütü-
len araştırmalar anıtın iyice tanınması-
na olanak verir. Mimar çeşitli kaynaklar-
dan derlediği bilgiler ışığında yapılacak 
restorasyonu yönlendirecek temel verile-
ri elde eder. Sorunları çözmek için mev-
cut olasılıkları gözden geçirir, olumlu ve 
olumsuz yönlerini tartışarak, en az mü-
dahaleyle en iyi korumayı sağlayacak yön-
temi seçmeye çalışır. Yeterli ön araştır-
ma yapılmadan ve düşünme fırsatı olma-
dan onarıma geçilmesi kötü uygulamaya 
yol açacağından bu araştırmalar üzerinde 
önemle durulması gerekir.

Yapının durumunun incelenme-
si, varsa hasar nedenlerinin incelenmesi, 
araştırılması ve teşhis edilmesi disiplinler 
arası araştırmalar gerektirebilir.

Tarihi eser veya alanları koruma; bu 

eser veya alanlara ait ilk teknik doküman-
ları üretmeyi ve bu dokümanları oluştu-
rabilmek için gerekli plan ve çalışmala-
rı organize edebilmeyi gerekli kılar. Elde 
edilen bu dokümanlar yardımıyla tari-
hi eser veya alanlarda yapılacak herhangi 
bir çalışma için istenilen bilgiye kolaylıkla 
ulaşabilmek olanaklı olacaktır. 

Fotoğrafla Belgeleme
Rölöveler yapının veya yapılar gru-

bunun genel konum ve ayrıntılarını açık 
bir biçimde gösteren siyah - beyaz ve/
veya renkli fotoğraflarla desteklenir. Çi-
zimler bir yapının bezeme ayrıntılarını, 
renklerini, genel etkisini anlatmakta ye-
terli olmaz. Bu nedenle ölçek, yer, yön 
ve tarih belirten işaret ve yazılar konula-
rak çekilen fotoğraflar, rölöveyi destekle-
yen önemli belgelerdir. Hasar görmüş ya-
pıların genel durum ve ayrıntılarının an-
latımı için de fotoğraflar yardımcı olur-
lar. Rölöve ve fotoğraflardan oluşan bir 
grafik belgeleme, restorasyon öncesinde 
yapının durumunu belirleyen güvenilir 
bir başvuru kaynağı oluşturur. Fotoğraf-
lar bütün mekânları ve önemli ayrıntıları 
kapsayacak sayıda olmalı, çekimlerin ya-
kın plandan, cepheye paralel olarak yapıl-
masına özen gösterilmelidir. Çok uzaktan 
ve dar açıyla çekilen fotoğraflar, yeterin-
ce açıklayıcı olmamaktadır. Fresk, kalem 
işi, mozaik, boyalı ahşap tavan gibi beze-
meler bulunduğunda kromatik özellikle-
rin saptanabileceği fotoğraf çekimleri ya-
pılmalıdır. Fotoğraflar genelden ayrıntı-
ya giden bir düzende (genel görünüşler, 
cepheler, iç görünüşler, çatı, kapı, pence-
re, bezeme ve ayrıntıları) dizilerek bir al-
büm oluşturulmalıdır. Sıra numarası ve-
rilen fotoğrafların çekildikleri yerler ilgi-
li çizim paftaları üzerine işlenir. Tüm do-
kümanlar gerektiğinde kolayca ulaşılabi-
lecek biçimde saklanmalıdır.
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Alınan örneklerin fotoğraflarla gösterildiği yapıya ait kat planı*

* Örnek olarak kullanılan  rölöve paftası KUDEB Proje Birimi tarafından hazırlanmıştır.
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Analiz edilmek üzere alınmış çeşitli örneklerin fotoğrafları

Alınmış örneklerin, analizleri başla-
madan önce özelliklerinin belirlenmesi 
ve belgelenmesi amacıyla fotoğrafları çe-
kilir ve bu fotoğraflar hazırlanan malze-
me raporuna örneklerin görsel tanımla-
rıyla birlikte eklenir.

2.1.2.3.3. Rölöveler Üzerinde 
Analiz Çalışmaları

Rölöveler tamamlandıktan sonra çi-
zimler üzerinde çalışılarak değişik yapım 
evrelerinin kronolojik sıralanışı belirlene-
rek, tarihi doku analizi paftaları hazırla-
nır. Bunu izleyerek restitüsyon çizimleri 
için araştırmalara geçilir. Yapıdaki prob-
lemler saptanır; plan, kesit ve görünüşler 
üzerine işlenen hasarların genel değerlen-
dirilmesi sonucu, yerine göre müdahale 
türleri konusunda çalışılmaya başlanır.

Rölöveler Üzerinde Farklı   
Dönemlerin Belirtilmesi

Tarihi ve güncel kaynaklardan elde 
edilen bilgiler, eser üzerinde bulunan ya-

zıtlar, değişik onarım tarihleri hakkında 
önemli verilerdir. Ancak bu onarımların 
plan, kesit ve görünüşler üzerinde ayırt 
edilerek belirtilmesi için binanın dikkatle 
incelenmesi, yapım tekniği ve üslup ben-
zerliği/farklılığı gösteren bölgelerin sap-
tanması ve analizi gerekir. Bu çalışma so-
nunda belirlenen ilk yapım ve onarım ev-
releri farklı renklerle yapılan boyamalar-
la veya taramalarla gösterilir. Çizimin sağ 
alt köşesine yerleştirilen bir lejantla öz-
gün yapı, tarihlenebilen diğer yapım ev-
releri değişik gösterimlerle belirtilir. Ya-
pım tekniği, üslubu nedeniyle farklı ol-
duğu anlaşılan fakat tarihlenemeyen bö-
lümler, değişik dönem ekleri de “?” gibi 
uygun bir uyarı işaretiyle işlenir.

Problemlerin Rölöveler   
Üzerine İşlenmesi

Çatlaklar, oyuklar, yüzey kaybına uğra-
mış taşlar, çiçeklenmeler, ot, ağaç gibi bitki-
ler, biyolojik bozulmalar, kirlenmeler ve di-
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ğer problemler paftalar üzerine, müdahale 
öncesindeki durum olarak grafik doküman-
tasyon ile tanımlanır. Bu paftalar renkli bo-
yama veya siyah beyaz tarama tekniğiyle ha-
zırlanabilir. Her paftanın bir lejandı olması 
gerekir. Farklı nitelikteki bozulmaların gra-
fik anlatımının kolayca kavranabilmesi için 
tonlama ve taramaların birbirinden rahatça 
ayrılabilir nitelikte olmasına dikkat edilme-
lidir. Eğer sonradan yapılan ve korunması 
gerekli olmayan ekler varsa bunlar da rölö-
ve paftalarına işlenir. Yapının özgün ayrın-
tılarını örten eklerin kaldırılmasından sonra 
ortaya çıkan veriler fotoğraflarla belgelenir 
ve ölçekli çizimleri yapılır. Rölöve paftaları 
bulgulara göre elden geçirilir ve restorasyon 
projesi elde edilen tüm bilgiler değerlendi-
rilerek hazırlanır.

2.1.2.4. Örnek Alımı
Restorasyon ve konservasyon raporu 

başvurularında yapıdan en kısa zamanda 
örnek alım işlemi yapılmaktadır. Çalışıla-
cak yapıya gidildiğinde öncelikle yapının 
dışından yapıyı tanımlayacak farklı açılar-
dan genel ve detay fotoğrafları çekilmek-
tedir. Daha sonra yapının çeşitli yerlerin-
den alınan örneklerin yerleri genel ve de-
tay olarak fotoğraflanmaktadır. 

Yapıdaki özgün malzeme örneklerinin 
bulunduğu noktalardan, yapılacak analizler 
için gerekli miktarlarda harç, sıva, derz dol-
gusu, taş, ahşap, boya ve diğer yapı malze-
melerinden örnekler alınmaktadır. Gerekli 
görülmesi durumunda yapının geçirmiş ol-
duğu onarımlarda kullanılmış olan malze-
melerden de örnek alınmaktadır. Onarım-
ların karakteri ve dönem analizleri yapıl-
maktadır. Farklı dönemlerde yapılan ona-
rımların belirlenmesi önem arz etmektedir. 

Alınan malzeme örnekleri karşılaştır-
malı olarak incelenerek dönem analizle-
ri yapılmaktadır. Analizler, eserleri kendi 
içinde değerlendirmenin yanı sıra çeşit-

li yüzyıllarda yapılmış onarımları kıyasla-
mak için de önem taşımaktadır.

Başvuru aşaması tamamlandıktan son-
ra örnek alımı İstanbul ilindeki projeler-
de KUDEB Restorasyon-Konservasyon 
Laboratuvarı uzmanlarınca alınır, İstan-
bul ili dışındaki projelerde de KUDEB 
Konservasyon-Restorasyon Laboratuva-
rı uzmanlarınca alınması; yapılacak analiz 
ve değerlendirmelerin hızlı ve sağlıklı ol-
ması açısından tercih edilir.

Örnek alımı ve raporlama süreci aşa-
ğıda belirtilen basamaklara göre gerçek-
leşmektedir:

 Örnek alınacak yapı/eser hakkında bil-
gi (tarihçesi, yapım dönemi, üslubu, mi-
marı, mimari detay bilgileri, yapı malzeme-
si, gördüğü onarımlar vb) toplanır. İlgili ku-
rum veya kişiden, yapının plan krokisi, rö-
lövesi, kesit çizimleri; hazırlanan veya hazır-
lanmakta olan restitüsyon, restorasyon pro-
jeleri (bir adet plan kroki matbu çıktısı ve 
diğer çizimleri dijital olarak) ve yapı ile ilgili 
alınan kurul kararlarının kopyaları alınır. 

 Yapının/eserin dışından ve içinden ge-
nel fotoğraflar ile detay fotoğrafları çekilir.

 Yapıdan, analizlerinin yapılması için 
alınan malzeme örneklerinin, alındıkları 
yerleri rölöve (veya kroki) üzerine işaret-
lenerek bu yerleri gösteren genel ve detay 
fotoğrafları çekilir.

 Alınan örneklerin nitelikleri üzerile-
rine yazılarak (harç, örgü harcı, kaba sıva, 
ince sıva, taş, boya, ahşap vb.) ve ne amaçla 
(dönem analizi, karşılaştırmalı analiz,içerik 
analizi vb) alındıkları belirtilir. 

Örneğin alındığı elemanın yapıdaki 
işlevlerinin (taşıyıcı eleman, kaplama ele-
manı veya döşeme elemanı olarak kulla-
nımı vb) belirtilmesi gereklidir.

 Alınan örnekler analiz için uygun ni-
telikte ve yeterli miktarda olmalıdır. Bunun 
için; alınan harç / sıva, dolgu ve taş örnek-
leri mümkünse kütle halinde ve 40 - 100 
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gram (yaklaşık olarak bir 
yumruk büyüklüğünde) ol-
malıdır. Bu miktarda alına-
mayan örneklerin mikta-
rı eserin elverdiği ölçüde ola-
bilir. Alınmış olan örneklerin 
tek tek kilitli poşetlere ko-
narak ağızları kapatılmalı ve 
üzerlerine örnek numaraları 
ve nitelikleri yazılmalıdır. 

 Alınan benzer örnek-
lerin (harç, sıva, taş, ahşap, boya vb.); ya-
pının farklı noktalarından en az 3’er adet 
alınması ve alınan örneklerin yapıdaki 
farklı dönem uygulamalarına bağlı olarak 
bulunması muhtemel değişik yapı malze-
melerini gözeterek alınması gereklidir.

 Başvuruda talep edilen veya örneği 
alan uzman tarafından yapılması öngörü-
len analizler; kimyasal analizler, SEM-
EDX, XRD, HPLC, fizikomekanik de-
neyler vb. örnek poşetinin üzerine yazılır. 

 Fizikomekanik deneyler için alına-
cak örneklerin mümkünse her birinden 
6’şar adet (7x7) cm kesilerek düzgün küp 
çıkacak büyüklükte kütleler halinde ol-
ması, bu koşul mümkün değilse alına-
bilecek en büyük kütlenin örnek olarak 
alınması uygun olacaktır.

 Taş örnekleri hakkında aşağıdaki bilgi-
ler edinilmelidir;

A. Analizleri yapılmak üzere alınmış 
olan örneklerin yerine kullanılması dü-

şünülen malzemenin yapıda 
kullanımının uygunluğu için 
yapının orijinal taş örneği; taş 
hakkında bilgi ve fotoğrafları-
nın edinilmesi gerekmektedir.

B. Kullanılması önerilen 
taşların hangi ocaktan çıkarıldı-
ğı (bölge ve ocak ismi) ve çıka-
rılma yöntemi, ticari adı konu-
sundaki literatür bilgileri belir-
tilmelidir. 

C. Kullanılması önerilen taşların han-
gi derinlikten çıkarıldıkları ve gözlenebi-
liyorsa tabakalanma doğrultuları ve ani-
zotropik özellikleri her bir örnekte iki pa-
ralel doğruyla açıkça gösterilmelidir.

 Yapılacak analizler için; örnek alımı 
sırasında “Laboratuvar Örnek Alım For-
mu” kullanılır ve alınan tüm örnekler, 
örneklerin cinsi, yapılması istenilen özel 
analizler bu forma işlenir.

 Örneklerin KUDEB Restorasyon ve 
Konservasyon Laboratuvarları uzmanla-
rınca alınmasından sonra rapor hazırlan-
ma süresi yaklaşık olarak 45 iş günüdür. 
Bu süre örnek sayısına, çalışılan projenin 
özelliğine ve yapılacak analizlerin özelli-
ğine göre artabilir ve azalabilir.

 Hazırlanacak Restorasyon ve Kon-
servasyon raporunun bedeli çalışılması 
uygun görülerek değerlendirmeye alınan 
örnek sayısı üzerinden yapılarak başvuru 
sahibine bildirilir.

Örnek alımı

Analiz için alınmış örnek

.
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Eserin Adı

Başvuru No.

İl/ İlçe

Mahalle

Ada/Pafta/Parsel

Firma/Şahıs Adı

Tarih

Alınan Örnek Sayısı

KUDEB RESTORASYON VE KONSERVASYON 
LABORATUVARLARI ÖRNEK ALIM FORMU

F. 009/ 0-10

Sayfa 1/1

Örnek Cinsi Adedi Örnek Numaraları

Harç

Sıva

Boya

Ahşap

Taş

Tuğla

Metal

Kir

Diğer

Yapılacak Analiz Örnek Numaraları Notlar

Spot Testler

Petrografik Analizler

Ahşap Analizleri

Taş Analizleri

HPLC Analizi

SEM - EDX Analizi

Notlar

Laboratuvar Örnek Alım Formu

Başvuru Sahibi / Temsilcisi: İmza

Örnek Alım Ekibi

Ad- Soyad İmza

F. 009/ 0-10

KUDEB
.
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2.1.3. Örneklerin    
Ön Değerlendirmesi

Örnek alımı gerçekleştikten sonra; 
eski eser koruma ve restorasyon konula-
rında uzman konservatör-restoratör, mi-
mar, kimyager, jeolog, orman mühendisi, 
maden mühendisi, restoratör, arkeolog, 
sanat tarihçi ve iç mimar gibi farklı disip-
linlerden oluşan bir ekiple ön değerlen-
dirme ve konservasyon raporu toplantısı 
yapılmaktadır.

Değerlendirme toplantılarında konu-
larında uzman danışman akademisyen-
lerle, yapılacak analizlerin verileri, yapı-
dan çekilmiş fotoğraflar ve yapının çi-
zimleri ile ön değerlendirmeye tabi tu-

tulmaktadır. Bu toplantılardan çıkan so-
nuçlar ile restorasyon ve konservasyon 
raporu hazırlanmak üzere analiz süre-
ci başlar. Gerekli görülen ek analizle-
rin yapılması için (HPLC, SEM-EDX 
gibi) örnekler ilgili laboratuvarlara yön-
lendirilir.

Farklı dönemlere ait yapım teknikleri, 
üretim malzemeleri ve yapım teknoloji-
lerini literatüre kazandırmak amacıyla ya 
da çalışmanın gereklilik arz ettiği durum-
larda taşınamaz kültür varlığına tekrar gi-
dilmekte, yerinde incelemeler ve yeni ör-
nekler alınarak koruma-onarım proje-
si üzerinde tamamlayıcı çalışmalar yürü-
tülmektedir.

Örnekler alındıktan sonra laboratuvar uzmanlarının ön değerlendirme toplantısı
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Harç/ Sıva/ Boya Analizleri

Analizler Amaç Analizler ve Cihazlar Süre 
(Gün)

Kimyasal
 Örneklerin içerdiği tuz 

ve kirliliklerin, boyaların 
kimyasal içeriğinin belir-
lenmesi

 Örneğin bağlayıcısı-
nın ve bağlayıcı- agrega 
oranlarının, agrega özel-
liklerinin/boyutlarının, 
tespit edilerek, onarım-
da önerilecek harç/sıva 
kompozisyonunun belir-
lenmesi

 Önerilecek agrega ve 
bağlayıcının nitelikle-
rinin ve oranının belir-
lenmesi

 Spot Testler
 İletkenlik Ölçümü
 Kızdırma Kaybı
 İnce Tabaka 

     Kromatografisi
 HPLC
 SEM – EDX
 UV - Vis Spektrofotometre
 Elek Seti
 Etüv
 Kondaktometre
 Türbidimetre
 Kimyasal belirteç ve 

     reaktifler
 Laboratuvar malzemeleri

5 - 15

Mikroskobik
Harç ve sıvaların bağ-
layıcı - agrega oranla-
rı, içerdikleri agrega-
ların türleri ve özellik-
lerinin tespit edilmesi, 
mümkünse kaynak alan-
ları üzerine yorumlama-
lar getirilmesi

 Doku (texture) analizi
 Stratigrafi (katman) 

     analizi
 Mineralojik analiz
 İnce Kesit Hazırlama Seti
 Stereo Mikroskop
 SEM- EDX

5 - 15

Fizikomekanik
Harç ve sıvaların yakla-
şık mekanik özellikleri-
nin belirlenmesi

 Nokta Yükleme Cihazı 5 - 15

Tüm analizler ilgili disiplinin uzmanlarınca yapılmaktadır. Belirtilen süreler yapılacak analizle-
rin niteliğine göre azalabilir veya artabilir.
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Taş Analizleri

Analizler Amaç Analizler ve Cihazlar Süre 
(Gün)

Fizikomekanik
Örneklerin gözeneklilik, 
su emme, yoğunluk gibi 
fiziksel; basınç, çekme, 
eğilme dayanımı gibi 
mekanik özelliklerinin 
belirlenmesi

 Örnek Hazırlama
 Taş Kesme Makinesi
 Basınç Dayanım Tayini 

     Cihazları
 Dijital Kumpas
 Hassas Terazi
 Piknometre
 Etüv

5 - 15

Kimyasal
Taş yüzeyinde bulunan 
ve hasara neden olan 
tuzların ve kirliliklerin 
belirlenmesi, belirlenen 
etkenlere göre temizlik 
ve koruma yönteminin 
belirlenmesi

 Spot Testler
 Kondaktometre
 Türbidimetre
 SEM- EDX

5 - 15

Mikroskobik
 Taşın cinsinin ve ay-

rışma durumunun belir-
lenmesi

 Yüzeydeki bitki, bak-
teri ve mantarların tes-
piti yapılarak yapıla-
cak müdahalenin ve alı-
nacak önlemlerin belir-
lenmesi

 Doku (texture) analizi
 Stratigrafi (katman) 

     analizi
 İnce Kesit Hazırlama   

    Seti 
 Araştırma Mikroskobu
 Stereo Mikroskop
 Polarizan Mikroskop
 SEM

5 - 15

Tüm analizler ilgili disiplinin uzmanlarınca yapılmaktadır. Belirtilen süreler yapılacak analiz-

lerin niteliğine göre azalabilir veya artabilir.
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Ahşap Malzeme Analizleri

Analizler Amaç Analizler ve Cihazlar Süre 
(Gün)

Fizikomekanik
Örneklerin gözeneklilik, 
su emme, yoğunluk gibi fi-
ziksel; yapışma, basınç, 
çekme, eğilme dayanımı 
gibi mekanik özellikleri-
nin belirlenmesi

 Universal Test Cihazı
 Aderans Cihazı
 Tahribatsız Test Cihazı

5 - 15

Kimyasal
 Örnekte bulunuyorsa 

boya vb. kaplama taba-
kalarının cinsinin ve kim-
yasal özelliğinin belir-
lenmesi

 Varsa emprenye edilmiş 
malzemelerin ve bağlayı-
cılarının belirlenmesi

 Spot Testler
 İnce Tabaka Kromatografisi
 HPLC
 SEM - EDX

5 - 15

Mikroskobik
 Ahşap malzemenin ana-

tomik yapısının incelen-
mesi ile cins ve tür tayinin 
yapılması ve varsa bozul-
maların belirlenmesi

 Ahşaptaki biyolojik bo-
zulmaların nedeninin, te-
mizlik ve tedavi yöntem-
lerinin belirlenmesi

 Doku (texture) analizi
 Stratigrafi (katman) analizi
 İnce Kesit Hazırlama Seti 

veya Mikrotom
 Biyolojik Mikroskop
 Stereo Mikroskop
 Polarizan Mikroskop
 SEM

5 - 15

Tüm analizler ilgili disiplinin uzmanlarınca yapılmaktadır. Belirtilen süreler yapılacak analizlerin niteliği-
ne göre azalabilir veya artabilir.
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Metal Malzeme Analizleri

Analizler Amaç Cihazlar Süre 
(Gün)

Kimyasal
 Yapılarda kullanılan çe-
şitli metal malzemelerin 
(doğrama, korkuluk, çatı 
kaplamaları gibi) kimya-
sal içeriklerinin, içeriyor-
sa yüzeyindeki koruyucu, 
boya gibi kısımların ve ko-
rozyon ürünlerinin nitelik-
lerinin belirlenmesi

 Kimyasal Belirteçler, 
Spot Test Kitleri

 SEM - EDX

5 - 15

Mikroskobik
Metalin dokusu ve varsa 
yüzeyindeki katmanların 
belirlenmesi (astar, boya, 
korozyon vb.)

 İnce Kesit Hazırlama Seti
 Stereo Mikroskop
 Polarizan Mikroskop
  SEM

5 - 15

Tüm analizler ilgili disiplinin uzmanlarınca yapılmaktadır. Belirtilen süreler yapılacak analizlerin ni-
teliğine göre azalabilir veya artabilir.
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Islak Kimya Laboratuvarı’nda yapı-
lardan alınan örnekler üzerinde kim-
yasal (kızdırma kaybı, asitle muamele, 
spot testler) ve fiziksel (agregaların elek-
le boyut dağılım analizi, tipleri ve yakla-
şık oranları vb.) analizler yapılarak yapı-
nın üretim malzemesinin içeriği, bağlayı-
cı, agrega ve katkıların niteliği ve oranla-
rı ile korunmuşluk durumu ve problem 
kaynakları tespit edilir. 

Bu laboratuvarda yapılan analiz ve 
testler:

 Örneklerin Tanımlanması,
 Asit Kaybı Analizi,
 Tuz Testleri,
 İletkenlik Ölçümü,
 Protein ve Yağ Testleri,
 Elek Analizi,
 Kızdırma Kaybı (Kalsinasyon) Analizi,
 UV - Vis Spektroskopik Analizidir.

Bu laboratuvarda yapılan analizlerin 
amacı alınmış olan örneğin niteliğinin ve 
içeriğinin tanımlanması ile malzemeye 
zarar veren etkenlerin tespit edilerek ona-
rımda kullanılacak malzemelerin üretimi-
ne ve problemlerin giderilmesine yönelik 
çözüm önerileri üretmektir. 

Asit kaybı ve kızdırma kaybı (kalsi-
nasyon) işlemleri örneklerin içerisindeki 
bağlayıcının ve kalsiyum karbonatlı ag-

rega oranlarının tespit edilmesine yar-
dımcı olur.

Kızdırma kaybı analizi (kalsinasyon) 
ile malzemedeki nem, organik madde 
ve karbondioksit (CO2) kaybından ya-
rarlanarak hesaplanan kalsiyum karbo-
nat (CaCO3) gibi maddelerin yüzde ola-
rak kayıpları belirlenir. Asit kaybında ise 
malzemenin hidroklorik asit ile reaksi-
yona girmesi sonrası kayıp (karbonat vb. 
asitle reaksiyona giren maddeler) ve ka-
lanları tespit edilir. Kalsinasyon ve asit 
kaybı işlemlerinin karşılaştırmalı ola-
rak kayıp ve kalanlarına (asitle reaksiyo-
na girmeyen silikatlı vb. maddeler) bakı-
larak bu sonuçlar doğrultusunda malze-
menin niteliği, bağlayıcısı ve silikatlı ag-
regaları tespit edilir.  

Örneklerdeki suda çözünebilir tuz-
lar, protein ve yağ analizi sonuçları, yapı-
nın konumu, malzemenin cinsi, örnekle-
rin alındıkları yerler, problem kaynakları-
nın tespiti ve daha önce geçirdiği onarım-
ları göz önüne alınarak değerlendirilir.

2.2.1.1. Örneklerin Tanımlanması 
ve Yapılacak Analizler

Tarihi yapılardan alınan sıva, harç, 
boya, taş ve tuğla örnekleri laboratuvar 
tarafından teslim alındıktan sonra görsel 
olarak tanımları yapılır ve örnekler tabi 

2.2.1. Islak Kimya Laboratuvarı

Örneklerin tanımlanarak çeşitli test ve analizler için ayrılması
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tutulacakları test ve analizlere göre ayrılır.
Petrografik inceleme için yakla-

şık 2x2 cm ebadında harç ve sıva örnek-
leri epoksi kalıba dökülerek Petrografi 
Laboratuvarı’na gönderilir.

Asit kaybı testi için 20-30 gram ör-
nek ayrılır ve asitle muamele edilir. Ör-
neğin asit ile reaksiyona girmeyen kısmı 
1050C’de kurutulduktan sonra elek anali-
zine tabi tutulur.

Toz haline getirilen örneklerin bir kıs-
mından 550 0C ve 1050 0C’de kızdırma 
kaybı analizi yapılır, 1gram örnek / 100 ml 
deiyonize su içinde dağıtılarak hazırlanan 
süspansiyonlara ise tuz testleri uygulanır.

2.2.1.1.1. Asit Kaybı Analizi
Kurutulmuş beherin 0,01 gram hassa-

siyetle darası alınır ve bu değer kaydedi-
lir (W0). Ardından behere yaklaşık 20-30 
gram örnek konarak tartım değeri kayde-

dilir (W1) ve örnek 105ºC’lik etüvde ku-
rutulur. Kurutulmuş örnek desikatörde 
soğutulduktan sonra tekrar tartılarak ağır-
lığı (W2) kaydedilir. 

Tartımlar bittikten sonra örneğin 
üzerine yaklaşık 25 ml % 10’luk hidrok-
lorik asit (HCl) konularak çeker ocak 
içinde bekletilmeye başlanır. Belirli ara-
lıklarla bagetle karıştırılıp üzerine HCl 
eklenmesine devam edilir ve bu işleme 
örnek asitle reaksiyon vermeyene kadar 

Kullanılacak Malzemeler:

 Terazi
 Etüv
 Cam beher

 Cam Baget
 Elek Cihazı
 Desikatör

%10’luk HCl Çözeltisinin Hazırlanması (v/v): 

1 litrelik balon joje içerisine bir miktar deiyonize 
su konduktan sonra üzerine 280 ml %35,5’luk hid-
roklorik asit (HCl) eklenir ve çözelti deiyonize su ile 
litreye tamamlanır.

Tuz testi için hazırlanmış süspansiyonlar

Solda; örneklere asit eklendikten sonra bagetle karıştırılması, 
sağda; nötralizasyon sonrası çökmesi için bekletilen örnekler

Petrografik inceleme için yaklaşık 2x2 cm ebadında 
harç ve sıva örnekleri epoksi kalıba dökülerek Pet-
rografi Laboratuvarı’na gönderilir.
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devam edilir.
Deney sonunda üstteki çözelti dekan-

te edilerek saf su ile örnek nötralize edil-
meye başlanır. Nötralizasyonun ardın-
dan beherde kalan örnek 105 0C’de dört 
saat kurutulur. Desikatörde soğutulan 
kuru örnek tartılarak W3 değeri belirlenir; 
% nem ve % asit kaybı aşağıdaki formüle 
göre hesaplanır. 

Yüzde Nemin Hesaplanması

% Nem =  
W1-W2 x 100

 W1- W0 

W0: Kuru beherin ağırlığı
W1: W0 + Örnek
W2: W0 +  Kuru Örnek

Yüzde Asit Kaybının Hesaplanması

% Kalan =  W3-W0 x 100
 W1- W0 
  
% Kayıp = 100 - % Kalan

W0: Kuru beherin ağırlığı
W1: W0 + Örnek
W3: W0 +  Asit kaybı sonrası kalan kuru örnek

Laboratuvar, test sonuçlarını test for-
muna kaydederek sonuçları hesaplar ve 
bir kopyası raporlama aşaması için Kon-
servasyon Laboratuvarı’na gönderir. 

Asit kaybı analizinden çıkan örnek 
kurutulduktan sonra elek analizine tabi 
tutulur. 

Örneklerin asitle muamele sonrasında 

kalan kısımları elenir ve stereo mikroskop 
altında incelenip bu örneklerin karbonat-
lı agregaları dışında kalanları ve bunla-
rın oranları tespit edilmeye çalışılır. Asit 
kaybı ve kalsinasyon işlemleri, örnekle-
rin içerisindeki kalsiyum karbonatlı agre-
ga ve bağlayıcı oranları değerlerine ulaşıl-
masını sağlar.

2.2.1.1.2. Elek Analizi
Asit kaybı sonrası örnek önce 1050 C’de 

sabit tartıma kadar kurutulduktan sonra 
desikatörde soğutulur. Tartım alındıktan 
sonra örnekler elek analizi yapılmak üze-
re saklanır. 

Elek analizi yapıldıktan sonra tartım 
alınır ve örnekler boyutlarına göre ayrı 
ayrı paketlenerek mikroskop incelemesi-
ne gönderilir.

Mikroskop incelemesinde harç veya 
sıva örneklerinde bulunan ve asitle reak-
siyona girmeyen agregaların türü ve mik-
tarı belirlenir.

Elek analizi 5000μ, 2500μ, 1000μ, 
500μ, 250μ, 125μ, 63μ boyutlu elekler 
kullanılarak yapılmaktadır.

2.2.1.1.3. Tuz Testleri 

Harç, sıva, taş veya kir örnekleri toz ha-
line getirildikten sonra 1’er gram alınıp 
100 ml saf su ile karışımları hazırlanır. 
48 saat süresince arada baget ile karıştırı-
larak bekletilen süspansiyonun iletkenli-
ği kondaktometre ile ölçülerek kaydedi-

Asit kaybı 
analizinden 
sonra kurutu-
lan ve elene-
rek boyutları-
na göre ayrı-
lan örnekler
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lir. Ardından süzülür ve çözeltide (stok 
çözelti) bulunan suda çözünebilir klo-
rür (Cl-), nitrat (NO3

-), sülfat (SO4
2-), 

karbonat (CO3
2-) ve fosfat (PO4

3-)  tuz-
larının varlığının tespit edilmesi amacıy-
la spot testler yapılır. Basit çökelme re-
aksiyonlarıyla varlığı belirlenen bazı tuz-
ların miktarları türbidimetrik olarak tes-
pit edilir. 

Türbidimetrik Analiz
Türbidimetri, bir çözeltinin bulanık-

lık derecesini, bulanık ortama 90 dere-
celik açı ile gelen ışığın, çözeltiden ge-
çen miktarını (ışığın absorpsiyona uğra-
mayan kısmı ve difraksiyon ışığının bir 
kısmı) fotometre ile ölçerek, bulanıklığı 
oluşturan maddenin konsantrasyonunun 
tayin yöntemidir.  

Islak Kimya Laboratuvarı’nda harç 
veya sıva örneklerinin içerdiği bazı tuz-
lar uygun reaktif ile reaksiyona sokularak 
çöktürülür ve çözeltinin türbidimetrik 
analizi ile miktarları tespit edilir.

Klorür (Cl-) Testi
Hazırlanan stok çözeltiden yaklaşık 

5’er ml örnek iki ayrı deney tüpüne alı-
nır. Örneklerden birisi şahit numune 

olarak kalırken, diğerine 1 - 2 damla nit-
rik asit (HNO3) ve 2 - 3 damla gümüş 
nitrat (AgNO3) çözeltisi (0,1 M) ekle-
nir. AgNO3 çözeltisi ilave edilen örnek-
te aşağıdaki reaksiyona göre beyaz renkli 
gümüş klorür çökelmesi örnekte klorür 
varlığını gösterir.

   Cl-
(aq) + Ag+

(aq)→ AgCl(k)            Kçç= 1,8 x 10-10

Gözle görülebilen bulanıklılığı kont-
rol amacıyla şahit olarak 2 ve 5 mg/l klo-
rür içeren sodyum klorür (NaCI) çözel-
tisi hazırlanmalı ve bu çözeltilere de 2 - 3 
damla AgNO3 çözeltisi damlatılarak bula-
nıklık olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Yapı malzemelerinde klorür tuzu 
varlığı toprak, deniz suyu, çimento veya 
yeterince temizlenmeyen deniz kumu 
gibi malzemelerden kaynaklanabilir. 
Klor tuzu kaynağı zeminse belli seviye-
ye kadar çıkar, denizse bütün yüzeyde 
oluşur fakat yağmur etkisiyle yüzeyde-
ki tuz miktarı azalabilir. Kaynak çimento 
veya onarım malzemesi ise onarım yapı-
lan bölgelerin yakın çevresinde tuz varlı-
ğı tespit edilir.

Sülfat (SO4
2-) ve Karbonat (CO3

2-) Testi 
Hazırlanan stok çözeltiden yaklaşık 

5’er ml örnek iki ayrı deney tüpüne alı-
nır. Örneklerden birisi şahit numune 
olarak kalırken, diğerine 2-3 damla bar-
yum klorür çözeltisi (BaCl2) (%10’luk) 
eklenir. BaCl2 çözeltisi ilave edildiğinde 
beyaz renkli çökeleğin oluşması, örnek-
te sülfat ve/veya karbonat iyonunun var-
lığını gösterir. 

  SO4
2-

(aq)+Ba2+
(aq)→BaSO4(k)(Beyaz)        Kçç:1,1x10-10

 CO3
2-

(aq) + Ba2+
(aq) →BaCO3(k)(Beyaz)     Kçç:5,1x10-9 

Türbidimetrik analiz
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Bu durumda örnek santrifüj edilir 
ve çöken kısım ayrılır. Baryum karbonat 
(BaCO3), hidroklorik asit (HCl) ile aşa-
ğıdaki reaksiyon ile karbondioksit (CO2) 
gazı çıkışı ile çözünebilirken, baryum sül-
fat (BaSO4) reaksiyon vermemektedir. 
Çökeleğe 1-2 damla %10’luk HCl çözel-
tisi damlatıldığında gaz çıkışı ile çökele-
ğin kaybolması karbonat iyonu (CO3

2-) 
varlığını, gaz çıkışı gözlenmemesi sülfat 
iyonunun (SO4

2-) varlığını gösterir. Kar-
bonat iyonu varlığında ortamda çökeleğin 
kalması ise hem sülfat hem de karbonat 
iyonu varlığını göstermektedir.

      CO3
2-

(aq) + 2H3O+
(aq)  →  2H2O(s) + CO2(g) 

Gözle görülebilen bulanıklılığı kont-
rol amacıyla şahit olarak 2 ve 5 mg/l sül-
fat içeren sodyum sülfat NaSO4 çözelti-
si hazırlanarak bu çözeltilere de 2-3 dam-
la baryum klorür çözeltisi (BaCl2) dam-
latılarak bulanıklık olup olmadığı kontrol 
edilmelidir.

Sülfat tuzu, hava kirliliğine maruz 
kalmış karbonatlı malzemelerden, ona-
rımlardan veya bağlayıcının cinsinden de 
kaynaklanabilir. Sülfat tuzu; nem, rüzgâr 
ve sıcaklık etkisiyle yapı elemanlarının 
yüzeyine taşınan, kimyasal ve aşındırı-
cı özelliği olan maddeler yapının cephe-
lerinde bozulmalara ve ciddi tahribatlara 
yol açabilirler. Araştırma yapılmasının se-
bebi sülfatın kaynağının (boya, astar veya 
alçıtaşı oluşumu) tespit edilerek koruma 
yönteminin önerilmesidir.

Nitrat (NO3
-) Testi

Birkaç difenilamin kristali üzerine 
yaklaşık 1-2 damla stok çözeltiden dam-
latılarak kuruması beklenir. Kuruduktan 
sonra üzerine 1-2 damla konsantre sülfü-
rik asit (H2SO4) eklenir. Mavi renk olu-
şumu nitrat varlığını gösterir.

Fosfat (PO4
3-) Testi

Kullanılacak Çözeltiler 

5N Sülfürik Asit Çözeltisi: 70 ml kon-
santre H2SO4 500ml’ye deiyonize su ile 
seyreltilir. Çözelti deiyonize su ile hac-
mine tamamlanmadan önce oda sıcaklı-
ğına kadar soğuması beklenir.

Potasyum Antimonil Tartarat Çözeltisi: 
0,3429 gramlık K(SbO)C4H4O6•1/2 H2O 100 
ml’lik balon jojede deiyonize su ile çözü-
lür. Bu çözelti stok olarak saklanabilir.

Amonyum Molibdat Çözeltisi: 4 gramlık 
amonyum molibdat 100 ml’lik balon jo-
jede deiyonize su ile çözülür. Bu çözelti 
stok olarak saklanabilir.  

Askorbik Asit Çözeltisi: 1,76 gram askor-
bik asit 100 ml deiyonize suda çözülür. Bu 
çözelti 4ºC’de bir hafta saklanabilir.

Yaklaşık 5 ml stok çözelti deney tüpü-
ne alınarak üzerine 1 ml kombine reaktif 
eklenir. Reaktif eklendikten birkaç dakika 
sonra çözelti rengi koyu mavi olursa bu 
durum fosfat varlığını gösterir. 

Kombine Reaktif: 
100 ml’lik kombine reaktif hazırlamak 
için;
50 ml 5N H2SO4
5 ml Potasyum antimonil tartarat çözeltisi 
15 ml Amonyum molibdat çözeltisi 
30 ml askorbik asit çözeltisi 
Kombine reaktif hazırlanırken; her bile-
şenin ilavesinden sonra çözelti karıştırılır. 
Bu reaktif 4 saat stabildir.

Nitrat ve fosfat tuzları genellikle ya-
pının içerisinde veya çevresinde yaşayan 
canlıların (kuşlar, mikroorganizmalar vb.) 
atıkları, eserin konumu ve çevresel fak-
törler ( yapı çevresinde kullanılan gübre-
ler, atık sistemlerinin eserle ilişkilenme-
si vb.) gibi nedenlerle yapı malzemelerine 
nüfuz ederler.  
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Bu yöntemde seyreltik fosfat çözelti-
sinde amonyum molibdat, asidik ortam-
da bir heteropili asit olan molibdofosfo-
rik asit meydana getirerek reaksiyon ve-
rir. Bu reaksiyon sonunda oluşan ürün-
ler, sülfat indirgeyici maddeler ve amino-
naftol sülfonik asit bileşikleri tarafından 
indirgenerek şiddetli renkli bir kompleks 
olan molibden mavisini verir. Bu renk 
oluşumundan yararlanarak gerektiğinde 
örnekte bulunan fosfat miktarı spektrofo-
tometrik olarak belirlenebilir.

Fosfat tayininden sonra bir dizi çözel-
ti daha hazırlanarak UV-VIS spektrofoto-
metresi ile miktar tayini yapılabilir.

Standart fosfat çözeltisi: 0,2195 gram 
potasyum dihidrojen fosfat (KH2PO4) 1 
litre deiyonize suda çözülür. Bu çözel-
ti doğrudan kullanım için çok yoğun oldu-
ğundan (1 ml içinde 50 μg PO4-P) 5 mg/l 
PO4-P içerecek hazırlanan çözeltiden 50 
ml alınarak deiyonize su ile 500 ml’ ye sey-
reltilir ve ikinci bir çözelti elde edilir.

Cam malzemelerin hazırlanışı: Bü-
tün cam eşyalar 1:1 HCl ile çalkalanır 
sonra fosfat içermeyen deterjanla yıkanıp, 
suyu boşaltılır ve birkaç kez deiyonize su 
ile çalkalanır.

Filtrelerin hazırlanması: 100 veya 
150 ml örnek vakum düzeneği kullanıla-
rak fiber glass filtreden geçirilir. Bundan 
25 ml alınıp 125 ml’lik erlene boşatılır.

Molibden mavisinin oluşumu ve öl-
çülmesi: Örneğe 1 damla fenolftalein be-
lirteci damlatılır. Eğer kırmızı renk olu-
şursa, renk gidene kadar 5 N H2SO4 dam-
latılır (genelde bir damla yeterlidir). 4 ml 
kombine reaktiften ilave edilip çok iyi bir 
şekilde karıştırılır. En az 10 dakika bekle-
dikten sonra, 30 dakikadan fazla bekleme-
mek kaydıyla deiyonize su ile sıfırlanmış 
olan spektrofotometrede 880 nm dalga bo-
yunda ölçüm yapılır.

Kalibrasyon grafiği: 5 mg/l PO4-P 
içeren çözelti, Tablo 1’de gösterildi-
ği gibi, 100 ml’lik erlenlerde seyreltilerek 
bir seri standart çözelti hazırlanır.

Her çözeltinin 50 ml’si önceki işlem-
de anlatıldığı gibi 100 ml ye seyreltilip, 
daha sonra ortofosfat ölçümü yapılır. 

0.00 mg/l PO4-P içeren çözelti ise 
spektrofotometrenin sıfırlanması için 
kullanılır. Konsantrasyon apsisi, absor-
bans veya geçirgenlik yüzdesi ordina-
tı oluşturacak şekilde kalibrasyon grafi-
ği elde edilir. Elde edilen değerler fos-
fat fosforu cinsinden olup, bu değer 3.06 
katsayısıyla çarpılarak fosfat değerine çev-
rilir ve örneğin içerdiği fosfat miktarı be-
lirlenir.

İletkenlik Ölçümü
İletkenlik; çözeltilerin elektrik akımı-

nı iletme yeteneğidir. Toz haline getiril-
miş sıva veya harç örneklerinden tuz tes-
ti için hazırlanmış stok çözeltilerin ilgi-
li spot testleri bittikten sonra iletkenlikle-
ri ölçülür. 

Stok çözeltinin hazırlanmış olduğu de-
iyonize suyun iletkenlik değeri 8 - 10 μS 
olduğundan; harç veya sıvanın içerdiği tuz 
ve safsızlıklardan kaynaklanan bir iletken-
lik değeri tespit edilir. Bu değer ve suyun 
iletkenliği; sudaki iyonların türü, toplam 

Tablo 1- Standart fosfat çözeltisinden 
seri oluşturulması

Standart PO4
3--P 

konsantrasyonu
5 mg/L PO4

3--P çözeltisinden 
100 ml’ye seyreltilecek 
hacim (ml)

0.00 0.00

2.00 0.10

4.00 0.20

10.00 0.50

20.00 1.00
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iyon konsantrasyonları, sıcaklık gibi para-
metrelere bağlıdır. 

Stok çözeltide bulunan tuzların top-
lam miktarı tespit edilen iletkenlik de-
ğerinin kondaktometrenin ilgili faktörü* 
ile hesaplanır ve alınmış olan toz örneğin 
miktarına göre oranlanır.

2.2.1.1.4. Protein ve Yağ Testleri
Bu testlerin amacı, malzemeye yapı-

lan uygulamalarda protein ve / veya yağ 
esaslı maddelerin kullanılıp kullanılma-
dığının belirlenmesi ve koruma-onarım 
çalışmasında uygulanacak bağlayıcı, ko-
ruyucu ve sağlamlaştırıcının niteliğinin 
tespit edilmesidir.

Proteinin varlığı örneğin cinsine göre 
değişkenlik gösterir. Harç veya sıva ör-
neklerinde tespit edilen protein varlığı; 
genellikle yumurta, kan, kazein, kıtık, bit-
ki lifleri, hayvan kılları gibi malzemenin 
içinde bulunan protein esaslı katkı mad-
delerinden kaynaklanmaktadır.

Boyalarda tespit edilen protein boya-
nın bağlayıcısının protein esaslı olmasın-
dan, taşlarda tespit edilen proteinin ise 
tesadüfî kirlilik veya daha önceki ona-
rımlarda yüzeye koruyucu olarak uygu-
lanmış olan maddelerden kaynaklanabil-
mektedir.

Protein Testi 
Ucu kapatılmış bir kapiler tüpe bir 

miktar toz örnek alınır. Ucu reaktife batı-
rılmış küçük bir parça süzgeç kağıdı kapi-
ler tüpün açık ucuna yerleştirilir. İspirto 
ocağı alevinde ısıtılan örnekten çıkan gaz-
lar kağıtta pembe - mor renk oluşturursa 
örnekte protein vardır.

Reaktifin Hazırlanması:

1 gram p- dimetilamino benzaldehit 
100 ml % 33,5’luk HCl ile çözülerek ha-
zırlanır. Reaktif stabildir, kirlendiğinde 
veya bozulduğunda yeniden hazırlanır.

Yağ Testi 
Saat camı veya cam tabla üzerine bir 

miktar toz örnek konur. Üzerine birkaç 
kristal bakır sülfat (CuSO4) eklenerek, 
birkaç damla konsantre hidrojen peroksit 
(H2O2) ile muamele edilir. Üzerine bir-
kaç damla konsantre amonyak (NH3) çö-
zeltisi eklendiğinde kalıcı sabun köpüğü 
oluşursa örnekte yağ vardır. 

2.2.1.1.5. Kızdırma Kaybı Analizi 
(Kalsinasyon)

Kullanılacak Malzemeler:
 Terazi
 Etüv
 Kül Fırını
 Porselen Kroze
 Desikatör

Artan sıcaklıklardaki ağırlık değişim-
den yararlanarak toz haline getirilmiş 
harç, sıva veya taş örnekleri üzerinde ya-
pılan kızdırma kaybı (kalsinasyon) anali-
zi ile malzemedeki nem, molekül suyu, 
organik madde ve kalsiyum karbonat 
(CaCO3) gibi maddelerin yüzde olarak 
miktarları belirlenmektedir.

Kurutulmuş porselen krozelerin darası 

* Her kondaktometre için farklı olup altı ayda bir kontrol edilir.

İletkenlik ölçümü
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(wd) alınarak içinde yaklaşık 1 gram toz ör-
nek tartılır ve tartım değeri (w0) kaydedilir.

Örnekler 105ºC’deki etüvde dört saat 
bekletilir. Etüvden çıkarılarak desikatörde 
soğutulan krozeler tartılarak ağırlıkları (w1) 
kaydedilir, gerçekleşen ağırlık kaybı örne-
ğin içerdiği nemden ileri gelmektedir.

Bu işlemin ardından; örnekler 
550ºC’deki kül fırınında yarım saat bek-
letilir. Desikatöre alınan örnekler soğu-
duktan sonra tartılır ve tartım sonuçları 
(w2) kaydedilir.

Örnekler; 1050ºC’deki kül fırınında 
beş dakika bekletilir. Soğuduktan sonra 
tartılarak (w3) sonuçlar kaydedilir. 

Bu test sonuçlarının karşılaştırılma-
sı ve kontrolü amacıyla her örnek için iki 
analiz yapılır.

Kızdırma kaybı analizi ile örnekteki 
nem; molekül suyu ve organik maddelerin 
miktarı, ayrıca örnekten ayrılan karbondiok-
sit (CO2) miktarı ve buna bağlı olarak kalsi-
yum karbonat (CaCO3) miktarı  belirlenir. 

Yüzde Nemin Hesaplanması

% Nem =  
W0-W1 x 100

 W1- Wd 

Wd: Kuru krozenin ağırlığı
W0: Wd + Örnek
W1: 105ºC’de kurutulmuş örneğin ağırlığı

Örneğin İçerdiği Molekül Suyu ve Organik
 Madde Miktarının Hesaplanması

%   =  W1-W2 x 100
 W1- Wd 
  
Wd: Kuru krozenin ağırlığı
W1: 105ºC’de kurutulmuş örneğin ağırlığı
W2: 550 ºC’de kurutulmuş örneğin ağırlığı

Örneğin İçerdiği CaCO
3
 miktarının 

Hesaplanması

      CaCO3(k)                       →     CaO(k) + CO2(g) 
1050 ºC

1050 ºC’de örneğin içerdiği kalsiyum 
karbonat (CaCO3) ayrışarak yapısından 
gaz halinde karbondioksit (CO2) ayrı-
lır. Örneğin ağırlığındaki farktan yarar-
lanarak karbondioksit (CO2) miktarı be-
lirlenir ve bu sonuçlardan ve reaksiyon-
daki bileşiklerin mol ağırlıklarından ya-
rarlanarak örnekteki CaCO3 miktarı he-
saplanabilir.

Örnekteki CaCO3 miktarı yukarıda-
ki reaksiyona göre; mol ağırlıkları ve tar-
tım değerleri kullanılarak aşağıdaki oran-
tıyla hesaplanabilir:

CaCO3 mol ağırlığı: 100 g.mol-1

CO2 mol ağırlığı: 44 g.mol-1

Wd: Kuru krozenin ağırlığı, g
W0: Wd + Kuru örnek ağırlığı, g

Solda örneklerin 105 ºC’deki etüvde kurutulması, sağda kül fırınında 550 ºC ve 1050 ºC’de bekletilmesi
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W3: 1050 ºC’de kurutulmuş örneğin 
ağırlığı, g; olmak üzere;

44 gram CO2    100 gram CaCO3 içerisinde bulunuyorsa,

(W0- W3) gram CO2   kaç  gram CaCO3 içerisinde bulunur

       % CaCO3=
        [(W0-W3) x 100] / 44    

x 100
                                 W0- Wd

Bu analiz; örneğin içerdiği nemi 
(105 ºC), organik madde miktarı ile mo-
lekül suyunu (550 ºC) ve karbondioksit 
kaybından yararlanılarak hesaplanan kal-
siyum karbonat (CaCO3) (1050 ºC) mik-
tarlarını ve diğer özel bağlayıcıların (alçı 
gibi) miktarlarını tespit etmek için yapılır.

2.2.1.1.6. UV - VIS Spektroskopisi
Spektroskopi, bir örnekteki atom, mo-

lekül veya iyonların, bir enerji düzeyin-
den diğerine geçişleri sırasında absorpla-
nan veya yayılan elektromanyetik ışımanın 
ölçülmesi ve yorumlanmasıdır. Bir UV 
- VIS spektrofotometresi; elektromanyetik 
spektrumun mor ötesi (UV) ve görünür 
(VIS) bölgelerinde her dalga boyunda so-
ğurulan ışığın miktarını ölçer.

Çift yollu UV- VIS spektrofotomet-
rede ışın ikiye ayrılır; ışının bir yarısı ana-
liz edilecek örneğin bulunduğu hücreden 
diğer yarısı örneğin hazırlandığı çözücü-
nün bulunduğu hücreden geçer.

Basit ve spot testlerle yağ ve prote-
in varlığı araştırılan örneklerde bulu-
nabilecek boya, bağlayıcı, sağlamlaştırı-
cı vb. amaçla kullanılmış organik mad-
delerin UV- VIS Spektrofotometresi ile 
analizlerinde elde edilen sonuçlar, kim-
yasal yapıyı aydınlatmada ve HPLC ana-
lizlerinde yol göstericidir. Ayrıca gere-
ken durumlarda örnekte bulunan PO4

3-, 
NO3

- gibi tuzların miktarının tespit 
edilmesinde, bazı anorganik maddelerin 
varlığının araştırılmasında da UV- VIS 
Spektrofotometresi kullanılır.

Solda örnek-
lerin tartım 
öncesi desi-
katörde so-
ğutulması, 
sağda hassas 
tartımlarının 
yapılması

UV – Vis 
Spektrofo-
tometre-
nin görü-
nümü
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IŞIK KAYNAĞI DALGABOYU 
SEÇİCİ

ÖRNEK KABI DEDEKTÖR PC

Bir spektrofotometrenin temel bileşenleri

Elektromanyetik Spektrum
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Petrografi Laboratuvarı’nda yapı-
lan analizler sonucunda, harç ve sıvaların 
bağlayıcı-agrega oranları, içerdikleri agre-
gaların türleri ve özellikleri tespit edilir, 
mümkünse kaynak alanları üzerine yo-
rumlamalar getirilir. Kayaçlarda ise mine-
ral içeriği, dokusu varsa ayrışma, bozun-
ma gibi durumları belirlenir ve kayacın 
türü tespit edilir. Yapıda kullanılacak taş 
için önerilerde bulunulur. 

Bu laboratuvarda yapılan işlemler:
 Taş Örneklerinin Makroskobik  

        Tanımı
 Mikroskobik Tanım

    Stereo Mikroskop ile;
    Parlatılmış (kalın) kesit ve kırık 

yüzeylerinde doku analizi
    Asit kaybı analizi sonrası kalan ör-

neklerin incelemesi
   Polarizan Mikroskop ile
    İnce kesit incelemesi
 Petrografik Tanım

Stereo mikroskop altındaki kalın ke-
sit yüzey incelemelerinde harç veya sıvala-
rın ya da yapay taş örneklerinin bağlayıcı-
agrega oranları, agregaların biçimleri ve 
formları belirlenir ayrıca türüne yöne-
lik tespitlerde bulunulur. Oranlara yönelik 
tespitler gözlemsel olarak yapılarak yakla-
şık değerler verilir. Bu örneklerin polarizan 
mikroskop altındaki incelemeleri ise ince 
kesitleri hazırlandıktan sonra yapılır. Bu 
incelemede stereo mikroskopta yapılan, ag-
regaların türüne yönelik tayinler daha sağ-
lıklı ve doğru bir şekilde yapılır. Ayrıca ste-
reo mikroskopta tanımlanamayan agregalar 
polarizan mikroskopta tanımlanır. İki mik-
roskopta da yapılan işlemler birbirini des-
tekler ve tamamlar niteliktedir.

Kayaç örneklerinin hem stereo hem 
de polarizan mikroskopta incelemele-

ri yapılır. Ancak daha ağırlıklı kullanılan 
polarizan mikroskoptur. Bu mikroskopla 
yapılan incelemede kayaçları meydana ge-
tiren mineraller ve bu minerallerin oluş-
turduğu doku, minerallerdeki ayrışma, 
bozunma gibi durumlar da tespit edilir. 
Kayaçların kökeni, oluşumu ve jeolojisi 
tanım için büyük önem taşımaktadır. Bir-
çok taş aynı mineralojik ve kimyasal ya-
pıya sahip olmasına rağmen, görünüş, je-
olojik durum ve oluşumları bakımından 
birbirinden tamamen ayrıdırlar.

Örneklerin asitle muamele edildik-
ten sonra kalan kısımlarının stereo mik-
roskop altında incelenmesinde ise bu ör-
neklerin asitle reaksiyona girerek çözelti-
ye geçen karbonatlı agregaları dışında ka-
lanları ve bunların oranları tespit edilme-
ye (Asit kaybı ve kızdırma kaybı işlemle-
ri örneklerin içerisindeki kalsiyum karbo-
natlı agrega ve bağlayıcı oranları değerle-
rine ulaşmamıza yardımcı olur) çalışılır. 

2.2.2.1. Petrografik Analiz
Bu analiz TS EN 12407 ve ilgili diğer 

standartlara uygun olarak yapılmaktadır.

 Kullanılacak Cihazlar:
 Lup veya binoküler mikroskop  

 Polarizan mikroskop

 Nokta sayıcı veya görüntü analiz sistemi  
(gerektiğinde)

 Amerika Jeoloji Kurumu’nca (Geological  
Society of America) yayımlanmış “Kayaç Renk 
Kataloğu” (Rock Color Charter veya herhangi 
bir referans renk kataloğu) (gerektiğinde)

2.2.2.1.1. İnce ve Parlak   
Kesitlerin  Hazırlanması

İnce kesit, lam üzerine yerleştirilmiş, 
(0,030 - 0,005) mm kalınlığında ve lamel 

2.2.2. Petrografi Laboratuvarı
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ile kapatılmış bir malzeme/kayaç parça-
sıdır. Her örnek için bir veya daha fazla 
ince kesit hazırlanır.

Özel amaçlar için (opak minerallerin 
tayini için yansımalı ışın mikroskobu ile 
gözlemler veya mikroskop analizi) parlak 
kesitler veya parlatılmış ince kesitler ha-
zırlanmalıdır. Parlak kesitler ve parlatıl-
mış ince kesitlerin bir yüzü alümina par-
latma tozu (5 μm’dan 12 μm’ye kadar) ve 
elmas pasta (6 μm, 3 μm ve 1 μm) ile par-
latılır. Parlatılmış yüzey, herhangi bir şe-
kilde üzeri kaplanmadan bırakılır.

Hazırlanan kesitler yaklaşık 30 mm x 
20 mm ölçülerindedir. Ancak agrega bo-
yutunun daha büyük olduğu durumda, 
75mm x 50 mm boyutlu lam kullanılmalı 
veya normal boyutlardaki kesitlerden bir-
kaç tane hazırlanmalıdır. 

Kayaç anizotropikse (her yönünden 
farklı özellik gösteriyorsa), tabakalanma 
düzlemlerine, klivaj* düzlemlerine para-

lel ve dik gibi en az iki kesitin hazırlan-
ması gereklidir.

Örnek, kesildiğinde dağılmayacak şe-
kilde dayanıklı ise parlak ve ince kesit 
doğrudan hazırlanır. Taş gevrek veya kı-
rılgansa, yaklaşık kırılma indeksi 1,54 
olan epoksi reçinesi, tercihen vakum al-
tında örneğe emdirilmesiyle örneğin da-
yanıklı hale getirilmesi sağlanır ve kesit-
ler hazırlanır.

2.2.2.1.2. Makroskobik Tanım
Makroskobik tanımlamada, aşağıdaki 

maddeler yer almalıdır:
 El örneğinin genel rengi veya renk 

aralığı; renk, gözle muayeneyle veya ta-
nımlamada kullanılan bir renk referans 
kataloğuyla (Kayaç Renk Kataloğu tavsiye 
edilir) tayini,

 Dilinim, sertlik, çizgi rengi parlaklık 
gibi özellikler,

 Tane büyüklüğü (mesela iri, orta 
veya ince),

Kesitlerin 
hazırlan-

ması

Kalın ve ince kesitlerin görünümü

Kesitlerin parlatılması

* Klivaj (dilinim); bir kayacın, metamorfizma ve tektonik deformasyon esnasındaki yeniden kristallenme ve deformasyondan kaynaklanan düz-
lemsel yüzeyler boyunca ayrılma eğilimi, kayacın tipi, gerilmenin şiddeti ve metamorfizmanın derecesi, klivaj tipinin gelişimini kontrol eder.
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 Açık ve sonradan dolmuş makroskobik 
çatlaklar, gözenekler ve boşluklar (mevcutsa),

 Bozunma ve alterasyonun (kimya-
sal değişim, başkalaşım) kanıtı: Sülfit al-
terasyonuyla boyanma, demir hidroksit-
lerin difüzyonu, feldspatların alterasyonu 
vb. (mevcutsa),

 Makrofosillerin varlığı (mevcutsa),
 Ksenolitik (kayalar içinde yer alan 

magmaya ait sıvı kapanımlar) ve anklav var-
lığı (mevcutsa) araştırılır.

2.2.2.1.3. Mikroskobik Tanım 
Aşağıdaki maddeler mikroskobik tanım-

lamada yer almalıdır:
1. Doku,
2. Bileşenler:
 Mineraller ve tanecikler,
 Matriks(hamur):
 Volkanik kayaçlarda hipokristalin, 

mikrokristalin, afanitik (ince kristalli/ ufak 
kristalli doku), porfirik afanitik, hyalin 
(camsı) doku, derinlik kayaçlarda faneritik 
(iri kristalli), porfirik faneritik dokular,

 Sedimanter kayaçlarda ayırt edilebilen 
matriks (mikrokristalin pelitik, verildiğinde 
taneler dahil olmak üzere karbonatlı veya 
silisli hamur veya boşlukların dolguları) ve 
çimento (boşlukları kısmen veya tamamen 
dolduran amorf-kristalin malzemeler),

Organik kökenli kalıntılar: Mesela; or-
ganik veya yer değiştirmiş (pim, apatit vb.) 
organik kökenli kalıntılar,

3. Süreksizlikler:
 Gözenekler, mikro boşluklar (boyut, 

şekil, nisbi miktar ve varsa dolgu malzemesi),
 Çatlaklar ve açık kırıklar:
 Genişlik (en sık görülen değer, en 

az ve en çok),

 Uzunluk (en sık görülen değer, en 
az ve en çok),

 Tip (taneler arası (intergranü-
ler), tane içi (intragranüler), geçişli tane 
(transgranüler)

 Yönlenme (oryantasyon),
 Dağılım,
 Dolmuş çatlaklar ve damarlar:
 Genişlik (en sık görülen değer, en az 

ve en çok),
 Uzunluk (en sık görülen değer, en az 

ve en çok),
 Tip (tane arası (intergranüler), tane içi 

(intragranoler), geçişli tane (transgranüler) ),
 Yönlenme (oryantasyon),
 Dağılım,
 Dolgu şekli (yayılım, özellik, yapı),
 Diğer özellikler (örneğin stilolitier, 

eski damarlar) araştırılır.
4. Mineral İkizlenmeleri

2.2.2.1.4. Petrografik Tanım
Tane büyüklüğü, dokusu ve minera-

lojik bileşimle ilgili makroskobik ve mik-
roskobik incelemeden elde edilen veriler 
esas alınarak bir petrografik tanımlamada, 
TS 12670 kullanılarak taş örneği adlandı-
rılır ve en azından kayaç grubu belirlenir.

Petrografik tanımlamayla elde edilen 
bilgi, petrografik tespit için yeterli değilse, 
kimyasal veya X ışını kırınımı (XRD) tayin-
leri yapılarak kayaç tanımlanır.

Mikroskobik inceleme
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Aletli Analiz Laboratuvarı’nda bulu-
nan HPLC cihazı ile boyar maddelerin, 
bağlayıcıların, proteinlerin, yağ asitlerinin 
ve yüzey aktif ajanların ve bunların yan 
ürünlerinin nitelik ve miktarlarını tes-
pit etmek üzere analiz çalışmaları yapıl-
maktadır.

Eserlerden alınmış örneklerde bulu-
nabilecek boya, bağlayıcı, sağlamlaştırı-
cı vb. amaçla kullanılmış organik mad-
delerin analizleri HPLC (High Perfor-
mance Liquid Chromatograph / Yüksek 
Performanslı Sıvı Kromotografisi) cihazı 
ile daha detaylı olarak yapılmaktadır. Az 
miktarda örnekle çalışılabilir olması, bu 
yöntemin önemli avantajlarından biridir. 

Hayvancılık, gıda, ilaç ve kimya sek-
töründe 70’li yıllardan günümüze ka-
dar kullanılan HPLC cihazı, günümüzde 
konservasyon ve restorasyon çalışmala-
rında kalitatif (nitelik) ve kantitatif (mik-
tar) analiz uygulamaları ile önemli yer 
bulmuştur.

Kromatografi, bir karışımda bulunan 
bileşenlerin birbirinden ayrılmasını ger-
çekleştiren ve bu sayede, özellikle içe-
riklerinde iki veya daha fazla madde bu-
lunan karışımların, kalitatif ve kantitatif 
analizlerinin yapıldığı yöntemlerin genel 
adıdır. Bu yöntemlerde çalışma düzeneği 
temel olarak iki bileşenden oluşur. Bun-
lar, örneğin yerleştirildiği sabit faz (stati-
onary phase) ile örnekleri çözme kapasi-
tesine göre, sabit fazın kuruma bölgesine 
taşıyan hareketli faz ya da mobil faz (mo-
bile phase) bileşenleridir. Mobil fazın 
içerisinde yer alan bileşenler, sabit faza 
ait dolgu maddesiyle etkileşmeleri se-
bebiyle, bir miktar tutulurlar. Bu tutul-
ma, örnekteki farklı bileşenler için farklı 
miktarlarda olur. 

Böylece bileşenler sabit fazın içinde 

farklı hızlarda ilerledikleri için, birbirin-
den ayrılmış vaziyette, sabit fazı farklı za-
manlarda terk ederler. 

Bu şekilde sabit fazdan çıkan bileşen-
lerin nitelikleri ve miktarları, HPLC sis-
teminde bulunan ek bir cihaz (örneğin 
UV-VIS Spektroskopisi) ile uygun bir bi-
çimde ölçülür ve zamana veya mobil fa-
zın kullanılan hacmine karşı y-ekseninde 
işaretlenerek “kromatogram” denilen gra-
fikler elde edilir. 

2.2.3.1. HPLC Temel Prensipleri 
ve Tanımları

Mobil Faz (Mobile Phase) 
Örneğin bileşenlerini, sabit faz (ko-

lon) boyunca taşıyan, çeşitli fiziksel ve 
kimyasal özelliklere sahip çözelti veya çö-
zücü karışımlarıdır. Kullanılacak mobil 
fazın seçiminde, analizi yapılacak örnek 
madde bileşenlerinin özellikleri, kullanı-
lacak sabit faz ve dedektörün özellikleri 
vb. birçok parametreye dikkat edilmelidir. 

Sabit Faz (Stationary Phase) 
Mobil faz içerisinde gelen örneğe ait 

İsimlendirilmiş bir kromatogram örneği

2.2.3. Aletli Analiz Laboratuvarı
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bileşenlerin etkileşime girdikleri ve belir-
li ölçüde alıkonuldukları fazdır. Kromatog-
rafi tekniğinin çeşidine göre tasarlanmış ve 
çok değişik materyallerden çok farklı ölçü-
lerde imal edilmiş ve “kolon” olarak adlan-
dırılmış sabit fazlar mevcuttur. HPLC uy-
gulamalarında kullanılan kolonlar daha çok 
100-250 mm uzunluğunda yaklaşık 5 mm 
iç çapında metalik boru şeklinde olup iç 
yüzeyleri örneklerle ve mobil fazlarla kim-
yasal ve fiziksel etkileşimi önleyecek özel-
liklerde malzemelerle doldurulmuştur.  

Alıkonma (Retention)
Mobil faz içerisinde gelen, analizi yapı-

lacak maddeye ait bileşenlerin sabit faz ile 
etkileşime girerek belirli oranda tutulma-
sı, daha doğrusu yavaşlatılması ve böylece 
daha geç olarak sabit fazı terk etmesi olayı-
dır. Bu özellikten yola çıkılarak, belirli sabit 
analitik koşullar altında, her kimyasal mad-
de için parmak izi niteliği taşıyan alıkonma 
zamanı (retention time-t

R
) tanımı türetil-

miştir. Bu kavram belir.
li sabit deneysel koşullarda analizi ya-

pılan maddenin sabit fazı terk etmesi için 
geçen süreyi göstermektedir. 

tR = t0 + t’R

t0 = Kolona ait ölü zaman  (column dead time) 

tR = Alıkonma zamanı (retention time) 

t’R = Net alıkonma zamanı (net retention time)   

Pompa (Pump) 
HPLC uygulamalarında mobil fazı 

oluşturan çözücü karışımlarının, enjek-
tör, kolon ve dedektör içerisinden belirli, 
sabit veya değişken bir hızda, belirli ba-
sınç altında geçmesini sağlar.  

HPLC cihazının bölümleri Cihazın dış görünümü

Cihazı oluşturan birimlerinin açık görünümü
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Dedektör (Dedector) 
Kolonda ayırımı yapılarak saf hale ge-

tirilen maddelerin nitelik ve miktar anali-
zinin yapıldığı HPLC donanımıdır. 

HPLC çalışma prensibi diyagramı

Tarihi yapılardaki boya tabakaların-
da bağlayıcı olarak kullanılmış olan kaze-
in varlığının kalitatif tanımlanmasıyla ilgili 
HPLC analizi aşağıda sıralanan hazırlıklar 
tamamlandıktan sonra yapılır.

Örneğin miktarı, incelenecek boyanın 
kimyasal özelliklerini temsil edebilecek ye-
terli miktarda olmalıdır. Çalışılacak örnek-
ten 0,5 gram tartılarak bir balon jojeye alı-
nır. Üzerine 1 ml 0,01 M sodyum hidrok-
sit (NaOH) çözeltisi eklenerek 25 ml’ye 
ultra saf su ile tamamlanır. Çözelti 15 da-
kika süre ile 24 ºC’deki ultrasonik banyoda 
karıştırılarak analize hazır hale getirilir.

Referans (Blanck) Çözelti: 24 ml ult-
ra saf su üzerine 1 ml 0,01 M  NaOH çö-
zeltisi eklenir, çözelti 15 dakika süre ile 
24ºC’deki ultrasonik banyoda karıştırılarak 
analize hazır hale getirilir.

Örnek ve cihaz analize hazır hale geti-
rildikten sonra, aşağıdaki şartlar sağlanarak 

analiz başlatılır. 
Önce referans çözelti ardından örnek 

analiz edilir.
 Hypersil Gold 100 kolonu kullanılır.
 UV- VIS aralığında PDA dedektörde 

döteryum ve tungsten lamba ile 190 - 800 
nm arası tarama yapılır.

 Kolon sıcaklığı 25ºC, tray sıcaklığı 5ºC 
olmalıdır.

 0,2 ml/dak. akış hızında 30 dakika süre 
ile analiz yapılır.

  Kullanılacak Mobil fazlar;
A Mobil Fazı: Metanol (CH3OH) 

(Merck- I461307 846)
B Mobil Fazı: Ultra Saf Su 
A mobil fazından % 50, B mobil fazın-

dan % 50 kullanılır.
Analiz yapıldıktan sonra standart kazei-

nin alıkonma süresi (retention time) değe-
rinden yola çıkarak varsa örnekte bulunan 
kazein kalitatif olarak belirlenir.

Boyalardaki Kazein Varlığının HPLC Analizi İle Kalitatif Belirlenmesi

2.2.3.2. Örnek bir HPLC Analiz Çalışması
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İleri Aletli Analiz Laboratuvarı’nda bu-
lunan SEM - EDX cihazı ile harç, sıva, 
boya, ahşap, metal, kayaç gibi malzemele-
rin analizi mümkündür. 

Oldukça kısa sürede; çok küçük bo-
yuttaki örneklerin incelenmesine imkan 
sağlayan bu enstrümantal analiz yönte-
miyle; boyalardaki pigment ve diğer inor-
ganik maddelerin, harç veya sıvaların bağ-
layıcılarının türleri ve incelenen örnekle-
rin kimyasal içerikleri belirlenmektedir. 
Ayrıca ahşap malzemedeki hastalıklar, 
taşlardaki fiziksel bozunmalar tespit edi-
lebilmektedir.

2.2.4.1. Taramalı Elektron    
Mikroskobu 
(Scanning Electron Microscope - SEM)

Taramalı Elektron Mikroskobu 
(Scanning Electron Microscope - SEM), 
analizi yapılacak örneğin yüzeyini, yüksek 
enerjili elektron ışınlarıyla şeritler halinde 
tarayarak görüntüleyen bir elektron mik-
roskobudur. Elektronlar, örneği oluştu-
ran atomlarla etkileşerek, sinyaller oluş-
turur ve bir görüntünün veya örneğin 
elemanlarının bileşiminin analizini yapar-
ken, belirli değerdeki sinyalleri de algıla-
yarak, görüntüleme yapar.

Görüntüler, ışını taramakla oluşturu-
lurken bir yandan da elektron dedektö-
ründen çıkan sinyaller, monitörde gös-
terilir. En uygun algılama modu seçile-
rek, topografik veya kompozisyonal kont-
rastlar elde edilebilir (burada kompozis-
yon, atom numarası manasına gelir: tek 
elemanlar tespit edilemez). Her ne kadar, 
birçok uygulamada, SEM görüntülerinin 
alan derinliği (tipik olarak, kıyaslanabilir 
bir optik mikroskoptan 100 kat daha bü-
yük), yüksek çözünürlükten daha önem-
liyse de, topografik modda 10 nm’den ve 

kompozisyonal modda 100 nm’den daha 
iyi uzamsal çözünürlükler elde edilebi-
lir. SEM’in başarısındaki önemli bir fak-
tör, üç boyutlu objelerin görüntülerinin, 
genel olarak, gözlemleyici tarafından çok 
çabuk bir şekilde, görsel olarak yorumla-
nabilmesidir. 

SEM’in uygulamalarının çeşitliliği, 
farklı tiplerde dedektörler (elektron bom-
bardımanı sonucunda yayılan ışık için 
veya katot ışıldaması için dedektör vb.) 
eklenerek arttırılabilir.  

SEM’de görüntülemenin gerçekleş-
mesini sağlayan sinyaller üç tanedir. Bun-
lar ikinci derecede elektronlar (secondary 
electrons), geri saçılım elektronları (back-
scattered electrons) ve X-ışınlarıdır.

SEM- EDX’in görünümü

2.2.4. İleri Aletli Analiz Laboratuvarı
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İkinci derece elektronlar, üst yüzeyde 
bulunan atomlardan yayılırlar ve yüzeyin 
kolayca yorumlanabilir bir görüntüsünü 
oluştururlar. Görüntüdeki kontrast, ör-
neğin morfolojisine bağlı olarak belirle-
nir. Öncül elektron ışının düşük çapı sa-
yesinde, yüksek çözünürlüklü bir görün-
tü elde edilebilir.

Geri saçılım elektronları, maddenin 
içindeki atomlardan yansıyan öncül ışın 
elektronlarıdır. Görüntüdeki kontrast, 
örnekteki elemanların atom numaraları-
na bağlı olarak belirlenir. Bu yüzden, gö-
rüntü, örnekteki değişik kimyasal fazların 
dağılımını gösterir. Bu elektronlar, örnek 
içindeki bir derinlikten yayıldıklarından 
dolayı, görüntünün çözünürlüğü, ikinci 
derede elektronlardaki kadar iyi değildir.

Öncül ışının, örnekteki atomlarla et-
kileşimi sonucu kabuk değişimleri ger-
çekleşir ve bu da X ışınları yayılımına se-
bep olur. Yayılan X-ışını ana bileşenin 
enerji karakteristiğini taşır. Enerjinin tes-
piti ve ölçümü, örneği oluşturan bile-
şenlerin analizine izin verir (EDX analizi 
gibi). X ışınları, aynı zamanda, bir örnek 
yüzeyindeki bileşen dağılımını göstermek 
amacıyla, harita veya çizgi profilleri oluş-
turmada da kullanılabilir.

Bu ışınlarla elde edilen sinyaller-
le örneğin yüzey topografisi, bileşimi ve 
elektrik iletkenliği gibi bilgiler elde edi-
lir. Elektron mikroskoplarındaki görün-
tüler, eğer örnek hakkında ön bilgi ver-
miyor ve sonuçlar herhangi bir şey ifade 
etmiyorsa, birleştirilmiş bir analiz tekni-
ğine ihtiyaç duyulur.

2.2.4.2. Enerji Dağılımı X- Işını  
Spektroskopisi 
(Energy Dispersive X-Ray  
Spectroscopy- EDX/EDS)

Enerji Dağılımı X - Işını Spektrosko-
pisi (Energy Dispersive X - Ray Spect-

roscopy - EDX/EDS), ise bir örneği oluş-
turan bileşenlerin analizinde veya bir ör-
neğin kimyasal karakterizasyonunda kul-
lanılan bir analitik tekniktir. X-ray flou-
rescence (XRF)’in, yani X-ray veya gam-
ma ışınlarıyla bombardıman edilerek uya-
rılmış bir maddeden, karakteristik ikincil 
(floresans) X ışınlarının emisyon tekniği-
nin, bir çeşididir. 

Bir spektroskopi çeşidi olarak bir ör-
neğin incelenmesi, bir maddenin yüklü 
parçacıklarla vurulması sonucunda yaydı-
ğı X ışınlarının analizine, kısacası, elekt-
romanyetik radyasyon ve maddenin etki-
leşimlerine dayanır. Karakterizasyon ka-
pasitesi, büyük çoğunlukla, her bileşe-
nin kendine özgü bir atomik yapısı oldu-
ğu ve bu atomik yapılara özgü X ışınları-
nın birbirlerinden ayırt edilebildiği pren-
sibine dayanır.

EDX, 1-2 mikron derinliğinde ince-
lenirken, bir örneğin bileşenlerinin ni-
teliksel analizini hızlı bir biçimde; sayı-
sal analizini ise normal standartlarda yap-
mayı sağlar.

SEM-EDX (EDS) analizi, birleşti-
rilmiş enstrümantal analiz metodu olup 
SEM’in olanakları kullanılarak yapılan 
EDX analizine verilen addır. 

2.2.4.3. Örneklerin Analize   
Hazırlanması

SEM- EDX cihazında katı ve hidrate 
su içeren örneklerin analizi yapılmaktadır. 
Restorasyon- Konservasyon uygulamala-
rı için harç, sıva, boya, ahşap, metal, kayaç 
gibi malzemelerin analizi mümkündür. 
Örnekler analiz edilebilecek sağlamlıkta ve 
tozuma yapmayacak durumda iseler her-
hangi bir ön hazırlık aşamasına tabi tutul-
maksızın analiz edilebilirler. Dağılan veya 
kesidinden incelenmek istenen örnekler 
analiz öncesinde epoksiye gömülerek ana-
lize hazır hale getirilirler. 
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Analiz edilecek farklı türdeki ör-
nekler

Analize hazır örneklerin cihaza 
yerleştirilmesi

Örneklerin iletkenliklerinin sağlanması için gümüş boya 
(metil izobutil keton içinde dağılmış gümüş) sürülmesi

Harç örneğinden alınan SEM görüntüsü ve EDX analizi için işaretlen-
miş alanlar

Harç, sıva, boya, kayaç gibi örnek-
ler iletken olmadıklarından örnek tablası-
na yerleştirildikten sonra birkaç damla gü-
müş boya (metil izobutil keton içinde da-
ğılmış gümüş) sürülerek iletkenliği sağlanır 
ve analiz için hazır hale getirilirler. 

Hazırlanan örneklerin analizi yapılma-
sı istenen kısımları önceden belirlenmiş-
se (örneğin bir harçtaki bağlayıcı kısmının 
analizi gibi) SEM görüntüsü yardımıyla 
bulunan bu bölgede EDX analizi yapılarak 

o bölgenin kimyasal içeriği belirlenir. 
Örnekler analiz edildikten sonra, EDX 

programı Esprit 1.8’in sağladığı veri taba-
nı ile spektrumlarda isimlendirme yapı-
lır. İsimlendirmenin ardından elementlerin 
veya elementlerin oksitlerinin yüzde mik-
tarları veritabanı ile belirlenir. İstenirse ha-
ritalama (mapping) adı verilen yöntemle 
analizi yapılan alan üzerindeki elementle-
rin dağılımları SEM görüntüsü üzerindeki 
renklendirme ile görülebilir.
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EDX analizi yapılmış 
alanda tespit edilen 
elementlerin dağı-
lımını haritalama 
(mapping) yönte-
miyle  renklendiril-
miş olarak gösteren 
SEM görüntüsü

Tespit edilen 
elementle-
rin isimlendi-
rildiği bir EDX 
spektrumu

EDX analizi ile 
tespit edilen 
elementlerin 
ve varsa oksit-
lerinin oranla-
rının gösteril-
diği tablo

Spectrum: A 4

Element      norm. C          Atom. C       Compound norm. Comp. C  
     [wt.%]                [at.%]                 [wt.%] 

Oxygen         40.36   60.68          0.00
Lead               12.29          1.43                    12.29
Silicon            21.09     18.06                  SiO2            45.11
Aluminium     13.39     11.94                Al2O3       25.30
Iron                  3.88        1.67                   FeO              5.00
Sodium             2.03       2.12                 Na2O              2.73
Potassium         2.59         1.59                   K2O             3.12
Calcium            3.16      1.90                   CaO           4.42
Titanium           1.22      0.61                  TiO2            2.04

   Total:          100.00    100.00
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Taş Konservasyon Laboratuvarı’nda yapı-
lan analizlerin amacı, yapıda kullanılmış 
veya kullanılması düşünülen malzeme-
nin veya kayacın fizikomekanik ve fiziksel 
özelliklerinin ölçülerek malzemenin mu-

kavemetinin ve fiziksel davranışlarının tes-
pit edilmesidir. Belirlenen özelliklere göre 
eser malzemesi üzerinde yapılacak müda-
hale veya onarımda kullanılacak yeni mal-
zemenin ne olacağına karar verilmektedir.

2.2.5.1. Basınç Dayanımı Tayini
Basınç dayanımı testleri ile malze-

menin veya kayacın düşey yükler altın-
da mukavemetinin (kırılma dayanımının) 
ölçülmesi amaçlanır. Düz yüzlü olmayan, 
standart basınç dayanımı testi uygulana-
mayan formdaki örneklere ise aynı amaç-
la nokta yükleme (point load) testi yapı-
lır. Bu testler TS EN 1926 ve ilgili diğer 
standartlara uygun olarak yapılmaktadır.

2.2.5.1.1. Tek Eksenli Basınç  
Dayanımı Deneyi

Kayaçların ya da malzemelerin dü-
şey yüklere karşı gösterdiği direnci belir-
lemek için uygulanan mekanik bir deney-
dir. Tortul kayaçlarda tabakalanma düzle-
mine dik olarak uygulanması daha doğru 
sonuçlar verir. Tabaka düzlemi kavramı-
nın magmatik kökenli kayaçlar için her-
hangi bir geçerliliği yoktur. 

Buna ek olarak, tek eksenli basınç da-
yanımını tayin etme amacıyla nokta yükü 
dayanımı deneyi de uygulanır. Standart 
boyutlu olmayan veya düzgün yüzeyin 
elde edilemediği durumlarda nokta yükü 
dayanımı indeksi tayini ile tek eksenli ba-
sınç dayanımı belirlenebilir.

Kullanılacak Cihazlar:
 Yüzey Düzeltici (Surface grinder)
 Aşındırma Cihazı (Lapping machine) 
 Basınç Dayanımı Cihazı
 Doğrusal Boyut Ölçüm Cihazı (kumpas) 

Örnek Boyutlarının Ölçülmesi
Deney örneği kesitinin boyutları (küp 

için karşılıklı düşey yüzeyleri arasında-
ki mesafe (a; mm), silindirik deney ör-
neği için çap (d; mm) ve yüksekliği (h; 
mm)kumpas ile mm hassasiyetinde ölçü-
lür). Ortalama yanal boyut (a) veya ortala-
ma çap (d) kesit alanının hesaplanmasında 
kullanılır. Deney örneğinin yüksekliği 1,0 
mm hassasiyetle tayin edilmelidir.

  Tek Eksenli Basınç Dayanımı Testi,
  Schmidt Çekici Deneyi,
  Kılcallık Testi,
  Özgül Kütlenin Belirlenmesi 

(Piknometre),
  Birim Hacim Kütlesi Belirlenmesi,
  Doluluk- Boşluk Oranlarının Belirlenmesi,

  Donmaya Dayanım Deneyi,
  Su Emme Katsayısının Tayini,
  Kıvam ve Priz Süresi Tayini,
  Kuruma Büzülmesi Tayini,
  Sabit Moment Altında Eğilme 

     Dayanımı Tayini, 
  Likit Limit Deneyi’dir.

Taş Laboratuvarı’nda yapılan test ve analizler

20 ve 60 Tonluk basınç dayanımı cihazlarının genel 
görünümü

2.2.5.Taş Konservasyon Laboratuvarı
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Deney Cihazına Örneğin   
Yerleştirilmesi

Deney cihazının alt ve üst basma 
yüzeyleri silinip temizlenir ve örnek te-
mas yüzeylerinde bulunan gevşek mal-
zemeler temizlenir. Örneklerde istenen 
yüzey düzlüğü sağlanamazsa test ön-
cesi şartlandırma işlemi yapılır. Yükle-
me tabakalarına temas edecek yüzeyler 
alçı ile kaplanır ve iki cam plaka arasına 
yerleştirilerek gerekli düzlük sağlanır. 
Üniform bir temas sağlamak amacıyla 
deney örneği cihazın merkezine dikkat-
lice yerleştirilir. 

Yükleme
Deney örneğine yük (1 ± 0,5) MPa/s 

sabit bir gerilme hızıyla devamlı olarak 
uygulanır. Örneğin kırıldığı maksimum 
yük en az 1 kN hassasiyetle kaydedilir. 

Sonuçların Değerlendirilmesi
Her örneğin tek eksenli basınç daya-

nımı R, örneğin kırılma yükünün deney 
öncesi kesit alanına oranı olarak aşağıdaki 
eşitlikle ifade edilir.

R=  F 
 A 
R: Deney örneğinin tek eksenli basınç      

     dayanımı, MPa
F: Kırılma yükü, N
A: Deney öncesi örneğin kesit 
alanı, mm2

Sonuç MPa olarak en az 0,1 MPa has-
sasiyetle verilir. Ortalama değer R, 1 MPa 
hassasiyetle hesaplanmalıdır.

2.2.5.1.2. Nokta Yükleme   
Dayanım Deneyi

Standart boyutlarda olmayan silindirik 
örnekler veya düzensiz blok örneklerin 
dayanımları; nokta yükleme deney düze-Örneğin geometrik ölçümü

Örneklerin yükleme plakaları arasına yerleştirilmesi
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Örneğin tek eksenli yükleme altında kırıldıktan sonra görünümü

Nokta yük-
leme cihazı 
ve örneğin 
konik uçla-
rın arasına 
yerleştiril-
mesi

Örneğin tek eksenli yükleme altında kırılması

neği ile belirlenir.

Yükleme
Bu deney metodunda örnek iki konik 

uç arasına yerleştirilir ve hidrolik olarak 
uygulanan yük alt kısımdaki konik ucu 
kaldırır. Üst kısım ise çerçeveye sabitlen-
miştir. Bu çerçeve silindirik veya düzen-
siz örneklerin yerleştirilebileceği şekil-
de tasarlanmıştır. Konik uçlar arasındaki 
mesafe ve uygulanan yük belirlenir.

Sonuçların Değerlendirilmesi
Çapsal Yüklemede Dayanımın 
Hesaplanması

Düzgün yüzeylerin elde edilebildi-
ği durumlardaki yüklemelerde hesaplama 
aşağıdaki formülle yapılabilir.

Dayanım İndisi (Is) =
      P (kN) 

                          De (mm2) 
P; basınç (p veya kN), De; çap (mm)
Düzeltme Faktörü= F= (De/50)0,45

 Is (50) = F x Is
Tek Eksenli Basınç Dayanımı (σc) = k x Is(50)
k; deneyde kullanılan malzemenin daya-
nım katsayısı olup; kireçtaşları için 20 - 
22, volkanik kayaçlar için 25 - 30 arasında 
bir değer almaktadır.
Eksenel Yüklemede 
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Schmidt Çekici Düşey ve yatay düzlemde ölçüm alınması

Dayanımın Hesaplanması
Küçük boyutlu olan veya düzgün yü-

zey elde edilemeyen örneklerden elde 
edilen değerlerin hesabı aşağıdaki for-
mülle yapılır.

Dayanım İndisi (Is)  =    P (kN) 
                          De (mm2) 

De  = 4 x ( W x D ) 
           ∏ 
W; boy (mm), D; çap (mm)
Düzeltme Faktörü= F= (De/50)0,45

 Is (50) = F x Is
Tek Eksenli Basınç Dayanımı (σc) = k x Is (50)

Deney Sonucu
Deney sonucu;
 Deney örneklerinin hazırlandığı ve 

deneyin yapıldığı tarih, hangi metodun 
kullanıldığı; deney örnekleri sayısı,

 Boyutlar (a, d ve h) mm olarak ve 
her örneğin Newton (N) olarak kırılma 
yükü (F),

 Deney örneklerinin yüzey hazırla-
ması ve eğer gerekliyse deney öncesi şart-
landırması,

 Mevcut anizotropi düzlemleri göz 
önüne alınarak yükleme ekseninin dü-
zenlenmesi,

 Her deney örneğinin MPa olarak 
belirtilen basınç dayanımı,

 Ortalama basınç dayanımı değeri R, 
1 MPa yaklaşımla MPa olarak,

 Standard sapması (s) ve varyasyon kat-
sayısı (v), 1 MPa hassasiyetle MPa olarak

 Metottan bütün sapmalar, bu sap-
maların gerekçeleri ve diğer açıklamaları 
içerecek biçimde hazırlanır.

2.2.5.1.3. Schmidt Çekici Deneyi
Schmidt darbe çekici betonun tek 

eksenli basınç dayanımı ve kayaların 
sertliklerinin yaklaşık olarak belirlendiği 
tahribatsız bir deney metodudur. Çeki-
cin ucu, deney yüzeyine düşey ve yatay 
düzlemde de mutlaka dik konumda ola-
cak şekilde yavaşça bastırılır ve çekicin 
içindeki yaydan geri tepme sesi geldiği 
anda, çekicin gövdesi üzerindeki göster-
ge sabitleme tuşuna basılarak geri sıçra-
ma değeri çekicin gövdesindeki göster-
geden okunur.

Deney örneği üzerinde birbirinden 
uzaklığı en az çekicin uç çapına eşit olan, 
en az 10 farklı noktada tekrarlanan değer-
ler kaydedilir. En küçük ve en büyük de-
ğerler ihmal edilerek kalanların ortalama-
sı alınır. Elde edilen sonuç cihazın dü-
zeltme faktörü ile çarpılarak, MPa cinsin-
den yaklaşık dayanım belirlenir.

2.2.5.2. Kılcal Etkiye Bağlı  
Su Emme Katsayısının Tayini

Bu test, atmosfer şartları altında açık 
gözenekleri aracılığıyla kılcal (kapiler) et-
kiye bağlı olarak doğal taşlarda ve harç, 
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dolgu gibi kompozit malzemelerde su 
emme katsayısının tayininin yapıldığı bir 
yöntemdir. Su etkisiyle kayaçta oluşan 
korozyon ve donma etkisi gibi tahribatlar 
malzemenin mukavemetini etkiler. Do-
layısı ile kayacın su emme kapasitesi ve 
bünyesine giren suyun miktarı önemlidir.

Deney örneği,  sabit kütleye gele-
ne kadar kurutulur ve tartılır. Daha sonra 
yüzeylerinden  (çalışma yüzeyi olmaması 
kaydıyla) bir tanesi, (3 ± 1) mm su içeri-
sine daldırılarak su emdirilir ve kütledeki 
artış, zamanının fonksiyonu olarak ölçü-
lür. Bu deney TS EN 1925 ve ilgili diğer 
standartlara uygun olarak yapılmaktadır.

Kullanılacak Cihazlar:
 Düz Kapaklı Deney Tankı
 Deney Cihazı 
 Etüv
 Hassas Terazi
 Doğrusal Boyut Ölçüm  Cihazı
 Sıcaklık- Nem Ölçer
 Kronometre

Deneyin Yapılışı
Kurutulan örnekler 0,01 gram has-

sasiyetle tartılır (md) ve 0,1 mm hassasi-
yetle küp şekilli örneklerde kenar ortay-
lar, silindirik örneklerde ise birbirine dik 
iki çap uzunluğu ölçülerek su emdirile-
cek yüzeyin alanı (m2) hesaplanır. Deney 

örnekleri yalnızca altlarında kısmen mes-
net vazifesi görecek olan, tanktaki daya-
nakların üzerine yerleştirilir. Suyun yük-
selişine bağlı olarak istenilen anizotro-
pi düzlemlerinin pozisyonu şartlara uy-
gun olarak ayarlanır. Örneğin tabanı (3 ± 
1) mm derinliğe daldırılır ve kronometre 
çalıştırılır. Deney boyunca gerektiği ka-
dar su eklenerek tanktaki su seviyesinin 
sabit tutulması sağlanır ve örneklerin ne-
mini buharlaşma yoluyla kaybetmemeleri 
amacıyla tankın kapağı kapatılır. Uygun 
görülen zaman aralıklarında, başlangıç-
ta çok kısa, sonra uzun olacak şekilde her 
bir örnek sudan çıkarılır, kuru bölüm-
den hafifçe tutularak nemli bir bez kulla-
nılarak bütün su damlacıkları yüzey üze-
rinden uzaklaştırılır ve hemen 0,01 gram 
hassasiyetle tartılır. Sonra yeniden tanka 
yerleştirilir. Deneyin başlangıcından iti-
baren her bir tartım arasında geçen za-
man kaydedilir.

NOT- Zamanların seçimi kayacın ti-
pine göre değişmektedir. Oldukça yüksek 
emişli bir kayaç için uygun süreler daki-
ka olarak; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8’in karesi 
ile 480 ve 1440 dakika olup her defasında 
örneklerin ağırlığı gram olarak tespit edi-
lir. Düşük emişli bir kayaç için uygun sü-
relere; 2880 ve 4320 dakikalar eklenme-
lidir. Bu süreler % 5 hassasiyetle ölçülür. 
Minimum 7 ölçüm gereklidir. Ardışık iki 

Örneklerin kuru ağırlığının belirlenmesi için periyodik tartımı Periyodik olarak örnek kabına su eklenmesi
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tartım arasındaki fark, örneğin emdiği su 
kütlesinin % 0,1’inden az olduğunda de-
neyin sona erdiği kabul edilir.

Sonuçların Değerlendirilmesi
Emilen suyun gram cinsinden kütle-

si, örneğin metrekare (m2) cinsinden taban 
alanına bölünerek, saniye cinsinden sü-
renin kareköküne karşı çizilmiş bir grafik 
olarak gösterilir.

Deney Sonucu
Deney sonucu;
 Deney örneklerinin hazırlandığı ta-

rih ve deneyin yapıldığı tarih, 
 Deney örneklerinin sayısı ve boyutları
 Her bir örnek için anizotropi düzle-

mine dik (d) veya paralel (C2) kılcal etki-
ye bağlı su emme katsayısı, 

 Aynı örneklerin su emme katsayıla-
rının aritmetik ortalamaları,

 Metottan bütün sapmalar, bu sap-
maların gerekçeleri ve diğer açıklamaları 
içerecek biçimde hazırlanır.

2.2.5.3. Su Emme Tayini
Bu deney doğal taşların suya daldırıl-

mak suretiyle su emme katsayılarının be-
lirlenmesi amacıyla yapılır. Deney TS 
EN 13755 ve ilgili diğer standartlara uy-
gun olarak yapılmaktadır.

Kullanılacak Cihazlar:
  Deney kabı 
  Etüv
  Hassas Terazi

Deneyin Yapılışı
Örnekler 105 ± 5 ºC’de kurutulduktan 
sonra 0,01 gram hassasiyetle tartılır (ma). 
Örnekler, su kabı içerisinde önceden ha-
zırlanmış destekler üzerine yerleştirilir. 
Her bir örneğin bitişiğindeki örneklerden 
en az 15 mm uzaklıkta olması gereklidir.

Örneklerin yüksekliğinin yarısına kadar 
(20 ± 10)° C sıcaklıktaki deiyonize su ekle-
nerek başlama zamanı (to) kaydedilir, to + 

Örneklerin tartılmasıÖrneklerin etüvde kurutulması

Örneklerin deney kabına yerleştirilmesi ve periyodik olarak su eklenmesi
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(60 ± 5) dakika sonrasında örneklerin yük-
sekliğinin dörtte üçü su içerisinde kalacak 
şekilde deiyonize su ilâve edilir.

to + (120 ± 5) dakika sonra örnekle-
rin üzerini aşacak miktarda (yaklaşık 25 
mm) su ilâve edilir. 

Su, yoğunluğuna önemli derecede 
etki yapabileceği düşünülerek içerisindeki 
safsızlıklardan (meselâ, çözünmüş hava) 
arındırılmış olmalıdır. Çözünmüş hava 
kaynatma veya vakum uygulanarak uzak-
laştırılabilir.

to + (48 ± 2) saat sonrasında örnekler 
sudan çıkarılır, nemli bir bezle kurulanır 
ve takiben 1 dakika içerisinde 0,01 gram 
hassasiyetle tartılır (mi).

Örnekler tekrar suya daldırılır ve de-
neye devam edilir. Örnekler, her (24 ± 2) 
saatte sudan çıkarılır, nemli bir bezle ku-
rulanır ve takiben 1 dakika içerisinde 0,01 
gram hassasiyetle tartılır. Örneklerin ar-
darda ölçülen kütleleri not edilir (mi).

Örnekler sabit bir kütleye erişinceye 
kadar deneye devam edilir. Birbirini izle-
yen iki tartım arasındaki fark örnek kütle-
sinin % 0,1’inden daha büyük değilse ör-
neğin sabit bir kütleye ulaştığı kabul edi-
lir. Son tartımın sonucu, suya doygun ör-
neğin kütlesidir (ms).

 Sonuçların Değerlendirilmesi
Her bir örneğin su emmesi (Ab), aşa-

ğıdaki eşitlikle hesaplanır:

Ab =   ms- md    x 100
                     md 

md: Kuru örneğin kütlesi (g)

ms: Suya doygun örneğin kütle-
si (suya daldırma sonrası sabit 
kütleye erişildiğinde) (g)

Ab: Su emme, (%)

Sonuç % 0,1 hassasiyetle yüzde olarak verilir.

Deney Sonucu
Deney sonucu;
 Deney örneklerinin hazırlandığı tarih,  de-

neyin yapıldığı tarih, 

 Deney örneklerinin sayısını, örneklerin bo-
yutları,
 Her bir örnek için % 0,1 hassasiyetle at-

mosfer basıncında su emme değeri,
 % 0,1 hassasiyetle hesaplanmış atmosfer ba-

sıncı altında su emme değerlerinin aritme-
tik ortalaması
 Standarttan sapmalar ve sapmanın neden-

leri,
 Metottan bütün sapmalar, bu sapmaların 

gerekçeleri ve diğer açıklamaları içerecek bi-
çimde hazırlanır.

2.2.5.4. Donmaya Dayanım Tayini 
Donmaya dayanım testi; özellikle dış 

cephede kullanılan malzemelerin, içerikle-
rinde bulunan suyun donması sonucu ya-
rattığı basınca karşı dayanıklılığını belir-
ler. Bu deney TS EN 12371 ve ilgili diğer 
standartlara uygun olarak yapılmaktadır.

Kullanılacak Cihazlar:
  Dondurucu Tank
  Sıcaklık - Nem Ölçer
  Hassas Terazi
  Etüv

Deneyin Yapılışı
Örneklerin Dondurucu Tanka   
Yerleştirilmesi

Suya doymuş örnekler, uzun eksen-
leri düşey veya yatay olarak birbirleri-
ne ve tankın cidarlarına değmeyecek şe-
kilde tanka yerleştirilir ve birbirlerinden 
en az 10 mm ve tank cidarından da en 
az 20 mm uzaklıkta olacak şekilde ko-
numlandırılırlar. Sıcaklık ölçme ciha-
zını ihtiva eden referans örnek, deneye 
tabi tutulacak örneklerin ortasına yer-
leştirilir. 

Her 14 döngü sonunda (uygun ise 
daha az) örnekler, yatay ekseni etrafında 
180 derece döndürülür.
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Solda örneklerin suya doyurulması, sağda örneklerin dondurucu tanka yerleştirilmesi

Her bir döngü aşağıdaki şekildedir:

Donma ve Çözülme Döngülerinin  
Tanımlanması

Her bir döngü, havada 6 saatlik don-
ma periyodu ve bunu takip eden örnekle-
rin suya daldırılmış durumda bulunduğu 
6 saatlik çözülme periyodundan ibarettir. 
Döngüler, örnekler bozuluncaya veya ve-
rilmiş en büyük döngü sayısına erişinceye 
kadar tekrar edilmelidir.

Döngüler esnasında izlenen referans 
örneğin merkezindeki sıcaklık değişimi, 
deneye tabi tutulan taşın görünür yoğun-
luğu, gözenekliliği ve su emmesiyle ilgili 
farklılıklar, soğutma hızına donma ve çö-
zülme döngülerine bağlıdır.

Taşın sıcaklığı belirlenen aralıkta de-
ğilse, dondurucu hücre bu değeri sağla-
yacak şekilde ayarlanmalı ve tespit edilen 
sapmalar deney raporunda not edilmeli-
dir. Gerekirse, 5. kademe To + 24,0 saate 
kadar uzatılabilir.

Tanımlama deneyi için analiz talep 

edenler tarafından belirlenmiş özel koşul-
lar söz konusu olduğunda, farklı döngü 
sayıları ve bu koşullar kullanılabilir. Ko-
şullardaki herhangi bir değişiklik deney 
raporunda belirtilmelidir.

Not: Örnekler, bir sonraki donma pe-
riyodunun başlangıcında suya doygun 
durumda olmalarını sağlamak için suda 
çözülür.

Deney kesintiye uğrarsa, örnekler de-
neye devam edilinceye kadar (20 ± 5) oC 
sıcaklıktaki su içerisinde bırakılmalıdır.

Donma Çözülme Dayanımı Tayininin 
Kontrol Ölçümleri

Teknolojik Deney (Deney A)
Gözle muayene sonrasında, diğer me-

kanik metotlarla (örneğin eğilme dayanı-
mındaki değişmenin tespiti) testler yapı-
lır. Gerekli döngü sayısının tamamlanma-
sından sonra örnekler ilgili prosedürlere 
göre tanımlanan deneye tabi tutulur.

İzlenen örneğin merkezindeki sıcaklık Süre

 Döngünün başlangıcı +5 ºC ile +20 ºC arasında To

 1. kademe 0 ºC ile -8 ºC arasında To + 2,0 saat

 2. kademe - 8 ºC ile – 12 ºC arasında To + 6,0 saat

 3. kademe Tam daldırma To + 6,5 saat

 4. kademe + 5 ºC ile + 20 ºC arasında To + 9,0 saat

 5. kademe +5 ºC ile +20 ºC arasında To + 12,0 saat
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Tanımlama Deneyi (Deney B)
Örneklerde donma çözülme döngüle-

rinin etkileri;
 Gözle muayene
 Görünür hacmin ölçümü
 Ağırlık değişiminin ölçümü ile be-

lirlenir.
Kontrol ölçmeleri, çözülme periyodu 

sonrasında gerçekleştirilir. Suya daldırıl-
masından sonra en az 4 saatlik bir periyot 
çözülmenin olması için gereklidir. Ör-
nekler, ölçmeler yapıldıktan hemen sonra 
suya daldırılır. Gözle inceleme, havada-
ki kütle ve sudaki görünür kütle ölçüm-
leri en az her 14 döngüde bir ve dinamik 
elastisite modülü de en az her 28 döngü-
de bir olmak üzere belirlenir.

Sonuçların Değerlendirilmesi
1- Teknolojik Deney (Deney A)
Performanstaki değişim, ilgili malzeme 

standartlarında verilen metotlar kullanılarak 
bulunan münferit sonuçlardan tayin edilir.

2- Tanımlama Deneyi (Deney B)
Tamamlanmış döngülerin sayısı, bozul-

ma için sebepler ve bozulmadan önceki bü-
tün ölçümlerin sonuçları olarak kaydedilir.

2.2.5.5. Gerçek Yoğunluk,  

Görünür Yoğunluk, Toplam ve   
Açık Gözeneklilik Tayini 

Bu deney, doğal taşların gerçek yoğun-
luk, görünür yoğunluk ve açık gözenek-
lilik ve toplam gözenekliliğinin tayininin 
yapılmasını sağlar. Böylelikle elde edilen 
bilgiler; su emme ve birim hacim kütlesi - 
özgül kütle ilişkileri ile malzemenin iç ya-
pısı hakkında fikir edinilmesini sağlar. Bu 
deney TS EN 1936 ve ilgili diğer standart-
lara uygun olarak yapılmaktadır.

Kullanılacak Cihazlar:
  Etüv
  Terazi 
  Doğrusal Ölçme Cihazı
  50 ml’lik Piknometre
  63 μ Elek
  Desikatör

Deneyin Yapılışı

Gerçek Yoğunluk (ρr)
Yoğun, düşük gözenekli kayaçlar için 

gerçek ve görünür yoğunluk arasındaki 
fark, açık ve toplam gözeneklilik arasın-
daki fark gibi çok küçüktür. Bu kayaçlar 
için görünür yoğunluk ve açık gözenek-

Solda halkalı öğütücü, sağda öğütme sonrası örneğin toplanması
Örneğin tartılması ve etüvde ku-
rutulması
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Kap sisteminin da-
rasının alınması 
ve sisteme örnek 
eklenmesi

Kap sistemine su 
eklenmesi ve süs-
pansiyonun çökel-
meye bırakılması

lilik tayini yeterlidir. 
Gerçek yoğunluk; kuru örnek kütlesi-

nin, örneğin görünür hacmi ile boşlukla-
rın (açık ve kapalı gözenekler) hacmi ara-
sındaki fark yani katı kısmının hacmine 
(Vk) oranıdır.

Deney için örnekler 63μ’luk elekten 
geçecek şekilde öğütülür. Her bir örnek 
için, yapılacak her tekrarda kullanılmak 
üzere öğütülmüş en az 20 gram (me) ör-
nek bulunmalıdır. 

Öğütülmüş örnekten, sabit tartıma 
getirilmiş üç adet krozeye 20 gram (me) 
örnek konur ve 0,01 gram hassasiyetle 
tartılır. Hazırlanan örnekler tartılarak ku-
rutulmak üzere (70 ± 5) °C’ye ısıtılmış 
etüvde bekletilir, 24 saatte bir tartılarak 
sabit kütleye ulaşması beklenir.

Örnekler etüvden çıkarılıp desikatö-
re konarak soğutulur. Her örnek tartı-
lır ve sabit tartıma ulaştığında örneklerin 
sabit kütlesi bulunmuş olur. Bu işlemler 
sonrasında piknometre olarak kullanılan 
tartım kap sistemi su ile doluyken tartı-
lır (m1). Darası alınan kaplara öğütülmüş 
ve kurutulmuş örnekler eklenerek tartılır. 
Kaplara taşmayacak şekilde su eklenerek 

süspansiyonun çökmesi için beklenir. 
Çökmesi tamamlanan kap ve su siste-

mine; birkaç damla su taşana kadar yavaş 
yavaş su ilavesi yapılır. Ardından kabın 
kapağı, üst kısmındaki su sıyrılarak kapa-
tılır. Kabın dış kısmı kuru bir bezle sili-
nerek kurutulur ve tartılır (m1).

Açık Gözeneklilik Ve Görünür  
Yoğunluk (p0 ve ρb)

Açık gözeneklilik (p0); örneğin açık 
gözeneklerinin hacminin görünür hacmi-
ne (yüzde olarak) oranıdır.

Görünür yoğunluk (ρb) ise; örneğin 
kuru kütlesinin görünür hacmine oranıdır.

Açık gözeneklilik ve görünür yoğun-
luğu belirlemek için; örnekler su emme 
için uygun bir kaba yerleştirilir. (20±5) 
°C’deki deiyonize su yavaşça kaba ko-
nulur suyun ilavesi sırasında ve sonraki 
(24±2) saat için su içinde muhafaza edilir.

Sonra her bir örnek için:
Örnek su içerisinde tartılır ve sudaki 

kütle kaydedilir (mh).
Hızlı bir şekilde örnek nemli bir bezle 

kurulanır ve suya doymuş örneğin kütlesi 
(ms) tayin edilir.
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Gözle görülebilen oyukların bulun-
duğu doğal taşlarda (örneğin traverten) 
görünür hacim, örneklerin boyutlarının 
milimetre hassasiyetle ölçülmesiyle ta-
yin edilir.

Sonuçların Değerlendirilmesi

Genel Değerlendirme
Örneğin içerdiği açık gözeneklerin hac-

mi V0 (ml) aşağıdaki formülle hesaplanır:

V0= 
ms - md      x 1000

     ρrh 

ms: Suya doymuş örneğin kütlesi (g)
md: Kuru örnek ağırlığı (g)
ρrh: Suyun yoğunluğu (kg/m3) (20 °C’de 
suyun yoğunluğu 998 kg/m3)

Görünür hacim Vb (ml) örneğin boş-
luklarının dâhil olduğu dış yüzeyi ile sı-
nırlı hacmidir ve aşağıdaki eşitlikle he-
saplanır:

Vb = 
ms- mh x 1000

   ρrh 

ms: Suya doymuş örneğin kütlesi (g)
mh: Su içerisine batırılmış örnek kütlesi (g)
ρrh: Suyun yoğunluğu (kg/m3) (20°C’de 
suyun yoğunluğu 998 kg/m3)

Görünür Yoğunluk
Görünür yoğunluk, ρb (kg/m3), kuru 

örnek kütlesinin görünür hacmine oranıdır. 
Aşağıdaki eşitlikle ifade edilir:

ρb  =  
md x ρrh

 ms- mh

 
ρb: Örneğin görünür yoğunluğu (kg/m3)
ms: Suya doymuş örneğin kütlesi (g)
md: Kuru örnek ağırlığı (g)
mh: Su içine batırılmış örnek kütlesi (g)

ρrh: Suyun yoğunluğu (kg/m3) (20 °C’de 
suyun yoğunluğu 998 kg/m3)

Açık Gözeneklilik
Açık gözeneklilik, p0 (%), örneğin açık gö-
zeneklerinin hacminin görünür hacmine 
oranıdır. Aşağıdaki eşitlikle ifade edilir:

p0 = 
ms - md x 100

 ms- mh 

p0: Örneğin açık gözenekliliği (%)
ms: Suya doymuş örneğin kütlesi (g)
md: Kuru örnek ağırlığı (g)
mh: Su içine batırılmış örnek kütlesi (g)

Gerçek Yoğunluk
Gerçek yoğunluk, ρr (kg/m3), kuru 

örnek kütlesinin (me) kütle tarafından 
yeri değiştirilen sıvı hacmine oranı şek-
linde aşağıdaki eşitliklerle ifade edilir:

ρr  =          
me              x ρrh

 m2 +  me - m1 

Metot A (Piknometre)

ρr  =
        me        x ρrh

         Vs 

Metot B (Le Chatelier Hacim Ölçer)

ρr: Örneğin gerçek yoğunluğu (kg/m3)
m1: Su ve öğütülmüş örnek ile doldurul-
muş piknometrenin kütlesi (g)
m2: Suyla doldurulmuş piknometrenin 
kütlesi (g)
me: Öğütülmüş ve kurutulmuş örneğin 
kütlesi (g)
Vs: Örnek kütlesinin (me) yer değiştirdiği 
sıvı hacmi (hacim ölçer kullanılan deney)
ρrh: Suyun yoğunluğu (kg/m3) (20 °C’de 
suyun yoğunluğu 998 kg/m3)
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Toplam Gözeneklilik
Toplam gözeneklilik p (%), örneğin top-
lam gözeneklerinin (açık ve kapalı) hac-
minin görünür hacmine oranı şeklinde 
aşağıdaki eşitlikle ifade edilir:

p=
(1/ρb) - (1/ρr) x 100 =1- ( ρb / ρr) x 100

                      

            (1/ρb)
 

    
p: Örneğin toplam gözenekliliği (%)
ρb: Örneğin görünür yoğunluğu (kg/m3)
ρr: Örneğin gerçek yoğunluğu (kg/m3)

Deney Sonucu
Deney sonucu;
 Her bir örnek için; Gerçek yoğunluk 

(tayin edilmişse) ve görünür yoğunluk 
(10 kg/m3 hassasiyetle) ; açık gözeneklilik 
ve toplam gözeneklilik eğer tayin edilmiş-
se % 0,1 hassasiyetle,

 Gerçek yoğunluk (tayin edilmişse) 
ve görünür yoğunluk (% 1 hassasiyetle), 
açık gözeneklilik ve toplam gözeneklilik 
(tayin edilmişse) (% 0,1 hassasiyetle) için 
bulunan değerlerin aritmetik ortalamaları,

 Gerçek yoğunluğun tayini için kulla-
nılan metot,

 Standarttan bütün sapmalar ve gerek-
çeleri,

 Metottan bütün sapmalar, gerekçe-
leri ve diğer açıklamaları içerecek biçim-
de hazırlanır.
2.2.5.6.Sabit Moment Altında 
Eğilme Dayanımı Tayini

Bu deney doğal taşların sabit moment 
altında eğilme dayanımlarının belirlenmesi 
amacıyla TS EN 12372 ve ilgili diğer stan-
dartlara uygun olarak yapılmaktadır.

Kullanılacak Cihazlar:
  Hassas Terazi
  Etüv
  Doğrusal Boyut Ölçme Cihazı
  Basınç dayanımı cihazı
  Sıcaklık ve nemölçer

Deneyin Yapılışı
Mesnetlerin yüzeyi silinerek temiz-

lenir ve mesnetlerle temas edecek örnek 
yüzeylerindeki gevşek taneler uzaklaştı-
rılır. Örnek, destek mesnetleri üzerine 
merkezlenerek yerleştirilir ve yükleme 
mesnetleri konumlandırılır.

Her bir örneğin sabit momentte eğil-
me dayanımı (Rtc), aşağıdaki eşitlik kul-
lanılarak hesaplanır:

 
Rtc=   

3
     x 

F x L

   2           b x h2

F: Kırılma anındaki yük (N)
l: Mesnetler arası uzaklık (mm)
b: Örnek genişliği (mm)
h: Örnek yüksekliği (mm)

Sonuç 0,1 MPa hassasiyetle verilmelidir.

Deney Sonucu
Deney sonucu;
 Her bir örnek için sabit moment-

te dayanım,
 Standarttan bütün sapmalar, gerek-

çeleri, 
 Metottan bütün sapmalar, bu sap-

maların gerekçeleri ve diğer açıklamaları 
içerecek biçimde hazırlanır.

Kullanılacak 
Cihazlar:

  Rutubet odası       
      veya dolabı

  Vicat Cihazı    
     (Sondası)

  Sıcaklık -  
     Nemölçer

  Kronometre

Vicat Cihazı ve kalıbı
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2.2.5.7. Kıvam ve Priz Süresi Tayini
Bu deney ile alçının, hidrolik kirecin 

kireç - puzolan ve çimentoların bağlayıcı-
ların kıvam ve priz süresi tayin edilir. Yeni 
nesil bağlayıcı malzemelerin kıvam tayi-
ni için kullanılan bu deney, aynı zaman-
da özgün malzemenin yerine kullanılma-
sı düşünülen geleneksel bağlayıcı malze-
meler için de uygulanabilmektedir.

Standart Kıvam Tayini Deneyi
Bu deney TS 196-3 ve ilgili diğer 

standartlara uygun olarak yapılmaktadır. 
Cihazın Deneye Hazırlanması

Şekil 1 a ve Şekil 1 b’de gösterilen Vi-
cat cihazı Şekil 1(c)’de gösterilen son-
da ile kullanılır. Sonda (Şekil 1 c), etkili 
uzunluğu (50 ± 1) mm ve çapı (10,00 ± 
0,05)mm olan dik silindir şeklinde koroz-
yona dayanıklı metalden yapılmış olma-

lıdır. Hareketli parçaların toplam kütle-
si (300 ± 1) gram olmalıdır. Hareketleri, 
önemli derecede sürtünme oluşturmaksı-
zın tam düşey olmalı ve eksenleri sonda-
nın ekseni ile çakışmalıdır.

Deneye tâbi tutulan bağlayıcı pastası-
nın yerleştirildiği Vicat kalıbı (Şekil 1 a) 
mümkünse sert lastikten yapılmış olmalı-
dır. Belirtilen derinlikte ve kesik koni şek-
linde belirlenmiş sert lastik kalıba göre 
aynı deney sonuçlarını gösteren silindir 
şeklinde metal veya plastik kalıplar kulla-
nılabilir. Vicat kalıbı, derinliği (40,0 ± 0,2) 
mm; üst iç çapı (70 ± 5) mm ve alt iç çapı 
(80 ± 5) mm olan kesik koni şeklindedir. 
Vicat kalıbı aynı zamanda yeterince sağ-
lam olmalı ve vicat kalıbından daha geniş 
olmak üzere, en az 3 mm kalınlığında düz 
cam taban plâkası bulunmalıdır.

Şekil 1 a. Standart kıvam ve priz süresi için  
Vicat cihazı
Priz başlama süresi tayini için dik pozisyondaki  
kalıbın yandan görünümü

Şekil 1 b. Stan-
dart kıvam ve 
priz süresi için 
Vicat cihazı
Priz sona erme 
süresi tayini için 
tersine çevril-
miş kalıpla ciha-
zın önden görü-
nümü

Şekil 1 c. Stan-
dart kıvam 
sondası (Ölçü-
ler mm’dir.)

Ölçüler mm olmak üzere;
1. Sert lastik kap
2. Düzeltici ağırlıklar için platform
3. Cam plaka
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Ölçüler mm olmak üzere;
4. Hava deliği

Şekil 1 d. Priz başlangıç süresi 
için iğne (Ölçüler mm’dir.)

Şekil 1e. Priz başlangıç süresi için iğne
(Ölçüler mm’dir.)

Bağlayıcı Pastasının Hazırlanması
1 gram hassasiyetle 500 gram bağlayı-

cı (alçı, hidrolik kireç, kireç-puzolan, çi-
mento) tartılır. Bir miktar su (örneğin 
125 gram) mezürle ölçülerek karıştırıcı 
kabına konur.

Bağlayıcı suya, bağlayıcı veya su mik-
tarında herhangi bir kayba meydan ver-
meden dikkatlice ilave edilir. İlave etme 
süresi 5 saniyeden az, 10 saniyeden faz-
la olmamalıdır. İlâvenin tamamlandığı 
an sonraki ölçümler için sıfır zamanı ol-
mak üzere kaydedilir. Karıştırıcı hemen 
90 saniye süreyle düşük hızda olmak üze-
re çalıştırılır. 90 saniye sonunda 15 saniye 
durdurulur ve bu arada uygun bir kazıyı-
cı ile karıştırıcı kabının iç çeperlerine ya-
pışan bağlayıcı pastası sıyrılır ve karışıma 
eklenir. Karıştırıcı tekrar 90 saniye düşük 
hızda çalıştırılır. Karıştırıcının toplam ça-
lışma süresi 3 dakika olmalıdır.

Referans metoda göre aynı sonuçları 
verdiği gösterilmek kaydı ile makine veya 
el ile olmak üzere, başka bir karıştırma 
metodu kullanılabilir.

Kalıpların Doldurulması
Hidrolik kireç, alçı, kireç-puzolan 

veya çimentodan hazırlanmış pasta; daha 
önce hafifçe yağlanmış taban plâkası üze-
rine yerleştirilmiş Vicat kalıbına faz-
la miktarda olmak üzere hiçbir sıkıştırma 
veya vibrasyon yapmadan hemen yerleş-
tirilir. Kalıbın üstüne taşan bağlayıcı harç 
fazlalığı düzgün kenarlı bir spatül ile ya-
vaş testere hareketi uygulanıp sıyrılarak 
düzgün bir yüzey elde edilir.

Standart Kıvam Tayini
Deney için Vicat cihazına takılan son-

da (Şekil 1 c ), taban plâkasının üzeri-
ne kadar indirilir ve taksimatlı gösterge 
üzerinde sıfır okunacak şekilde ayarlanır. 
Sonra sonda yukarı kaldırılarak duruş ko-
numuna alınır.

Pastanın seviyesi ayarlandıktan sonra, 
hemen Vicat kalıbı ve taban plâkası Vicat 
cihazına yerleştirilir ve sondanın altında 
sondanın pozisyonuna göre merkezlenir. 
Sonda pasta ile temas edinceye kadar ya-
vaşça indirilir. Sonda, hareket eden parça-
ların hızla inmesini önlemek için bu du-

Karıştırıcının genel görü-
nümü

4
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rumda 1-2 saniye tutulur. Sonra hareket 
eden parçalar çabuk bir şekilde serbest bı-
rakılır ve sondanın kendi ağırlığı ile düşey 
olarak pastanın merkezine girmesi sağla-
nır. Sondanın serbest bırakılması başlan-
gıç zamanından 4 dakika sonra olmalıdır. 
Sondanın batması tamamlandıktan son-
ra veya sondanın serbest bırakılmasından 
30 saniye sonra, (hangisi önce ise) oku-
ma yapılmalıdır. Sondanın alt yüzü ile ta-
ban plâkası arasındaki mesafeyi veren de-
ğer okunur ve bu değer, bağlayıcı kütlesi 
cinsinden yüzde olarak ifade edilmek su-
retiyle, pastanın su muhtevası ile birlikte 
kaydedilir. Sonda her ölçüm sonrası he-
men temizlenir.

Deney, değişik miktarlarda su içeren 
pastalarla, sonda ve taban plâkası arasındaki 
mesafe (6 ± 1) mm oluncaya kadar tekrar 
edilir. Standard kıvama gelen pastanın su 
miktarı % 0,5’lik doğrulukla standart kıvam 
için gerekli su miktarı olarak kaydedilir.

Priz Süresi Tayini Deneyi
Cihazın Deneye Hazırlanması

Sonda çıkarılır ve yerine çelikten ya-
pılmış silindir şeklinde etkili uzunluğu 
(50 ± 1) mm ve çapı (1,13 ± 0,05) mm 
olan iğne (Şekil 1d) takılır. Hareket eden 
bu parçaların toplam kütlesi (300 ± 1) 
gram olmalı, hareketleri önemli derecede 
sürtünme oluşturmaksızın tam düşey ve 
eksenleri iğnenin ekseni ile çakışacak şe-
kilde olmalıdır.

Otomatik priz süresi tayin makinele-
ri ticarî olarak mevcuttur. Belirtilen cihaz 
ve prosedür, referans metoda göre aynı 
deney sonuçlarını verdiğinin gösterilmesi 
kaydıyla kullanılabilir.

Priz Başlama Süresinin Tayini
Deney için Vicat cihazına takılmış 

olan iğne (Şekil 1 d) taban plâkasının 
üzerine indirilir ve iğneli Vicat cihazı tak-

simatlı gösterge üzerinde sıfıra ayarlanır. 
Sonra iğne yukarı kaldırılarak duruş po-
zisyonuna alınır. Vicat kalıbı, kıvam ta-
yini metodunda olduğu gibi standart kı-
vamdaki bağlayıcı pasta ile doldurulur ve 
düzlenir. Doldurulmuş Vicat kalıbı taban 
plâkası ile birlikte sıcaklık ve nem kont-
rolü bulunan odaya veya rutubet dolabına 
yerleştirilir, uygun bir süre sonra Vicat ci-
hazına ve iğnenin altına yerleştirilir. 

İğne, pasta ile temas edinceye kadar 
yavaşça indirilir. Hareket eden parçaların 
hızla inmesini önlemek için iğne bu du-
rumda 10 dakikaya kadar tutulur. Son-
ra hareket eden parçalar birden bırakı-
lır ve iğnenin düşey olarak pastanın içi-
ne girmesi sağlanır. İğnenin pastaya bat-
ması tamamlandıktan sonra veya iğne-
nin serbest bırakılmasından 30 saniye 
sonra (hangisi daha önce olmuşsa) tak-
simatlı göstergede okuma yapılır. İğne-
nin ucu ile taban plâkası arasındaki me-
safeyi veren bu değer, sıfır anından itiba-
ren geçen süre ile birlikte kaydedilir. İğ-
nenin aynı örneğe batırılma işlemi, iğ-
nenin pastaya batırıldığı noktalar arasın-
daki veya kalıp kenarından en az 10 mm 
mesafe olacak şekilde ve 10 dakikalık uy-
gun zaman aralıkları ile tekrarlanır. Ör-
nek, iğnenin batırılma zamanları arasın-
da rutubet odasında veya rutubet do-
labında tutulmalıdır. Her batırma işle-
minden sonra Vicat iğnesi hemen temiz-
lenmelidir. Sıfır olarak kabul edilen baş-
langıç zamanından itibaren iğne ile ta-
ban plâkası arasındaki mesafe (4 ± 1) 
mm oluncaya kadar geçen süre 5 dakika-
lık hassasiyetle priz başlangıç süresi ola-
rak kaydedilir. Gereken doğruluk batma 
deneylerindeki zaman aralıklarının pri-
zin başlamasına yakın azaltılması ile sağ-
lanabilir ve başarılı deney sonuçlarında 
aşırı farklılık gözlenmez.
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Priz Sonu Süresinin Tayini
Taban plâkasının üzerinde bulunan 

kıvam ve priz süresi başlangıcı tayininde 
kullanılmış olan dolu kalıp, priz sonu sü-
resi tayini için ters çevrilir. Böylece priz 
sonu süresinin tayini, pastanın başlan-
gıçta taban plâkası ile temas eden yüze-
yi üzerinde yapılır. İğne, küçük batmala-
rın doğru şekilde gözlenebilmesini kolay-
laştırmak için iğne bağlantı halkası (Şekil 
1e) ile cihaza tutturulur.

Testte priz süresi tayinindeki işlem 
uygulanır. Pastaya batırma işlemleri ara-
sındaki zaman aralıkları, 30 dakikaya ka-
dar arttırılabilir. Örnek, batırma işlemleri 
arasında rutubet odasında veya dolabın-
da tutulmalıdır. Her batırma işleminden 
sonra Vicat iğnesi hemen temizlenmeli-
dir. İğnenin ilk 0,05 mm kadar battığı an 
ile başlangıç zamanı, 15 dakika hassasiyet-
le ölçülür ve priz sonu süresi olarak kay-
dedilir. Gereken doğruluk bağlantı halka-
sının pasta üzerinde ilk işaret bıraktığı an-
dan itibaren priz sonu yaklaştıkça ölçüm 
zaman aralıklarının azaltılması ile sağla-
nabilir ve başarılı deney sonuçlarında aşırı 
farklılık gözlenmez.

Deney Sonucu
Deney raporu, örneğin priz süresini ve 

açıklamaları içerecek biçimde hazırlanır.

Kullanılacak Cihazlar:
 Harç karıştırıcı
 Sıkıştırma alet ve cihazları
 Kalıplar
 Kumpas
 Epoksi yapıştırıcı
 Dairesel ayaklar
 Aşındırma cihazı
 Çelik tel fırça ve yumuşak fırça
 Elmas kesici uçlu karot silindiri
 Çekip koparma deney cihazı
 Epoksi yapıştırıcı
 Sıcaklık- nemölçer

2.2.5.8. Kuruma Büzülmesi Tayini
Bu deney ile alçı ve çimento kulla-

nılarak hazırlanan harçların kuruma bü-
zülmesini belirlemek mümkündür. Aşa-
ğıda verilen yöntem, maksimum agrega 
tane büyüklüğü 20 mm olan sabit karışım 
oranlı alçıların ve çimentoların deneyleri-
ni esas alır. Yeni nesil bağlayıcı malzeme-
lerin kuruma büzülmesi tayini için kulla-
nılan bu deney, aynı zamanda özgün mal-
zemenin yerine kullanılması düşünülen 
geleneksel bağlayıcı malzemeler için de 
uygulanabilmektedir.

Deney TS EN 1367- 4 ve ilgili diğer 
standartlara uygun olarak yapılmaktadır.

20 mm’den daha büyük taneli agre-
galarda prizmaların doğrusal boyutla-
rı kullanılan agreganın maksimum tane 
büyüklüğü oranında arttırılır. Numune 
büyüklüğü ve alçı veya çimento karışımı 
da uygun olarak büyütülmelidir. Dikka-
te değer bir büyüklük artışı durumun-
da daha uzun ıslatma ve kurutma sürele-
ri gerekebilir.

Deneye tâbi tutulacak agrega, alçı veya 
çimento ve su ile karıştırılır. Belirli bo-
yutlardaki prizmalara dökülür. Prizmalar 
ıslatılır ve bunu takiben (110±5) °C’de 
kurutulur ve daha sonra ıslak hal ile kuru 
hal arasındaki boy değişimi belirlenir.

Kullanılacak Cihazlar:
 Numune bölücü
 Deney elekleri
 Terazi
 Kalıplar
 Titreşim masası
 Büzülme Ölçüm Cihazı
 Etüv
 Termometre
 Desikatör
 Kronometre
 Mekanik karıştırıcı
 Düz sızdırmaz kapak



98

Kısmi Numunenin Hazırlanması
Kısmi numuneyi elde etmek için, iri 

ve ince taneli agregaların (kum) örnekle-
ri, uygun metoda göre azaltılır. Örnek-
ler etüvde kurutulduktan sonra yakla-
şık 10-20 mm tane büyüklüğünde 1600 
gram, 4 - 10 mm tane büyüklüğünde 800 
gram ve 0 - 4 mm tane büyüklüğünde, 
1300 gramlık kısmi örnekler elde edilir.

Kısmi numune, düz bir tepsiye yayı-
lır ve (50±2)°C’a ayarlanmış etüvde en 
az 16 saat süreyle kurutulur. İnce taneli 
agregaların (kum) toplam elek üstü ve iri 
taneli agregaların her iki kısmi numune-
sinin elek altı ve elek üstü malzemesinin 
tamamı atılır. 

Deney Prizmalarının    
Hazırlanması

Bileşim
Tablo 2’de verilen, alçı (veya çimento), 

agrega ve su için gerekli miktarlar kullanı-
larak 3 tane deney prizması hazırlanır.

İri taneli agrega ve ince taneli agrega-
lar (kum) Tablo 3’te belirtilen sınırlara ve 
Şekil 1’de gösterilen tane büyüklüğü da-
ğılımı eğrisine uygun olmalıdır.

Karıştırma ve Dökme
Alçı veya çimento, küçük uygun bir 

laboratuvar mekanik karıştırıcısı kullanı-
larak üç prizma elde edecek şekilde karış-
tırılır. Başlangıçta, bağlayıcı ve ince tane-
li agrega (kum) en az 2 dakika karıştırılır. 
Karışıma, iri taneli agrega ilave edilir ve 
karışım, homojen oluncaya kadar, kuru 
halde karıştırılır. Daha sonra, su ilâve edi-
lir ve (2-3) dakika karıştırılır.

Malzeme, tek veya çok parçalı kalı-
ba dökülür ve kalıpta yaklaşık iki eşit ka-
lınlıkta tabakaya ayrılır ve tam bir sıkışma 
temin edilinceye kadar, titreşimli masa-
da sıkıştırılır. Tam bir sıkışma elde edile-
mezse, deney iptal edilir. Sıkıştırılması ta-

mamlandıktan sonra prizma üst yüzeyleri 
malayla düzeltilir.

Prizmanın Depolanması
Sıkıştırmadan hemen sonra prizmalar 

kalıplarının üst kenarlarını kaplayacak şe-
kilde düz su geçirmez bir örtü ile (örne-
ğin ince plastik, polietilen veya çelik) ka-
patılır. Prizmalar, oda sıcaklığında, (20 ± 
2) °C, (24 ± 2) saat süre ile saklanır.

(24 ± 2) saat sonra, prizmalar numa-
ralanır ve takip eden ölçümler esnasında 
prizmanın üst tarafı belirgin olacak şekil-
de işaretlenir.

Prizmalar kalıptan çıkarılır. Hiç bir 
bölme kullanılmadıysa prizmanın uçla-
rındaki oyuklara, çapı 8 mm olan paslan-
maz çelikten bilyeler sabitlenir.

Prizmalar, daha sonraki (24 ± 2)
saat süre için (20 ± 2)°C sıcaklığında, 

Dijital 
göstergeli 
büzülme 
ölçüm 
cihazı

Bileşenler Kütle (g)

Alçı (Çimento) 550 ± 5

İri taneli agrega (4 mm - 20 mm) ve 
İnce taneli agrega (kum)

3300 ± 5

Su 300 ± 5

Tablo 2 - Deney Prizmalarının Bileşenlerinin Kütleleri
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%95’den daha fazla bağıl neme sahip bir 
nemlendirme ortamında bekletilir veya 
prizmaların üzerine, nemli ve kaba bir 
kendir kumaş örtülür ve polietilen örtü 
ile kaplanır. Daha sonra, çelik bilye, ya-
rım küre başlıklar veya bölmelerin üst 
yüzeyleri temiz bir şekilde yıkanır.

İşlem
 (48 ± 2) saat içinde sıkıştırmalar ta-

mamlandıktan sonra, prizmalar (20 ± 2) 
°C’deki suda, (120 ± 2) saat süre ile bıra-
kılır. Daha sonra prizmalar sudan alınır ve 
çelik bilyeler, yarı küresel başlıklar veya 
bölmeler temiz, kuru bir bezle temizle-
nir. Prizmalar (105 ± 2) °C’deki etüv içe-
risine, yerleştirilmeden önce her prizma-
nın uzunluğu ölçülmeli ve referans çubuk 
arasındaki uzunluk farkı (w) kaydedilme-
lidir. Prizmanın bütün yüzlerinin hava ile 
temasta olması sağlanmalıdır.

 (72 ± 2) saat sonra prizmalar etüv-
den çıkarılır ve (24 ± 2)saat süreyle desi-
katörde soğutulur ve uzunluk ölçülür ve 
her prizma ve referans çubuklar arasında-
ki uzunluk farkı (d) kaydedilir.

Kuru durumda ölçmeden sonra çelik 
bilyalar, yarım küre başlıklar veya bölme-
ler arasındaki prizmaların gerçek uzun-
lukları, mm doğrulukla ölçülmeli ve kuru 
haldeki uzunluk (l) kaydedilmelidir.

Bütün ölçmeler (20 ± 2) °C’da ya-
pılmalıdır. Yukarıda belirlenen süreler-
den sonra ölçüm cihazı yardımı ile prizma-
lar (üst kısmı işaretlenmiş) çerçeve içerisi-
ne yerleştirilerek ve prizmanın yavaş yavaş 
döndürülmesi esnasında en küçük göster-
ge değerine ayarlanmak sureti ile ölçülme-
lidir. Her ölçmeden önce ve sonra ölçme 
cihazlarının uzunlukları referans çelik çu-
bukla karşılaştırılmalıdır. Göstergedeki fark, 
0,002 mm’den daha fazla ise prizmalar ye-
niden ölçülmelidir. Prizma ve referans çelik 
çubuk arasında ölçülen uzunluk farkı 0,002 

mm hassasiyetle kaydedilmelidir.

Hesaplama ve Sonuçların   
Gösterilmesi

Prizmanın kuruma büzülmesi (S) aşa-
ğıdaki eşitlikten yararlanarak yüzde olarak 
hesaplanır:

S =
 w - d 

x 100
             l

w: Islak durumda ilk okuma, mm
d: Kuru durumda ilk okuma, mm
l: Kuru uzunluk, mm’ dir.

Örneğin kuruma büzülmesi üç sonu-
cun ortalama değeri olarak % 0,001 doğ-
rulukla verilmelidir.

Tek tek prizmaların kuruma büzül-
mesi değerleri 0,006 mm ve ortalama ku-
ruma büzülmesi değerinin % 12’si arasın-
da bir dağılım gösterdiğinde, deney yeter-
siz kabul edilir ve yeni prizmalar kullanı-
larak yeni bir deney daha yapılır.

Deney Sonucu
 Deneye tabi tutulan alçı veya çi-

mentonun ve agreganın tane büyüklü-
ğü, menşei, tipi ve varsa diğer bileşenle-
rin tane büyüklüğü, menşei ve tipi sonu-
ca eklenir.

Sonuçlar raporlama aşaması için Kon-
servasyon Laboratuvarı’na iletilir.

2.2.5.9. Likit Limit Testi
Bir malzemenin etkisi altında bulun-

duğu gerilmelerden dolayı kırılmadan 
ve hacminde herhangi bir değişiklik ol-
madan, ayrıca gerilmeden dolayı meyda-
na gelen şekil bozulmalarının (deformas-
yonların), gerilmenin kaldırılmasından 
sonra kaybolmaması plastisite olarak ad-
landırılmaktadır.

Bu test ASTM D 4318- 00 ve ilgili diğer 
standartlara uygun olarak yapılmaktadır.

Plastisite sadece killi malzemele-
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rin gösterdiği bir özelliktir. Çakıl, kum 
ve siltler plastik kıvama gelmemektedir-
ler. Örnekler katı (dane), sıvı (su) ve gaz 
(hava) bileşenlerinden oluşan bir malze-
me olarak düşünülebilir. Belli bir hacim-
deki malzeme içerisinde bulunan sıvı ve 
gaz hacimlerinin toplamı boşluk hacmi, 
danelerin oluşturduğu hacim ise katı ha-
cim adını almaktadır. Malzemeyi oluştu-
ran bileşenlerin sabit bir hacim içerisin-
deki oranları farklıdır. Bu oran, aynı mal-
zeme için bile zamana bağlı olarak farklı 
değerlere sahip olabilmektedir.

Casagrande Aletinin Ayarlanması
Örnek konulan kısmın sert plastiğe 

düşüş yüksekliğinin 10 mm olması gerek-
mektedir. Bu yüksekliğin kontrolü için en 
kesiti kare, 10 mm boyutlarında olan stan-
dart oyuk açma bıçağının sapı kullanıla-
bilir. Deney aleti ve oyuk açma bıçağı her 
deneyden önce temiz, kuru ve çalışır du-
rumda olmalıdır.

Deney İçin Örneğin Hazırlanması
Likit limiti öğrenilmek istenen malze-

meden bir miktar alınır ve 500μ gözenek 
açıklığına sahip elekten elenir. Hava ku-
rusu malzemeden yaklaşık 250-300 gram 
örnek alınır. Bir kap içerisine yerleştiri-
len örneğe çok az miktarlarda deiyonize 
su, kademeli olarak ilave edilir ve her de-
fasında iyice karıştırılır. Örnek kabı, hava 
almaması için plastik bir örtüyle kapatıla-
rak, nem odasına veya desikatör içerisine 
konulur. Burada 24 ya da 48 saat süreyle 
“kür” için bekletilir.

Deneyin Yapılışı
Deneye başlamadan önce Casagrande 

aleti kontrol edilerek içerisine örnek konu-
lacak olan kefenin sert plastiğe düşüş yük-
sekliğinin 10 mm olup olmadığı kontrol 
edilmelidir. Aletin deney öncesinde iyice 
temizlenmesi gereklidir.

Kürünü tamamlamış olan örnek, nem 
odası veya desikatörden alınarak bir miktar 
daha deiyonize su ilave edilir ve karıştırılır. 

Casagrande aletinin haznesi sert plasti-
ğe oturtularak, içine hazır durumdaki ör-
nekten spatula ile bir miktar yerleştirilir. 
Örneğin içinde hava kabarcıklarının kal-
mamasına özen gösterilir. Hazne içerisine 
yerleştirilen örneğin yüzeyi yatay olacak şe-
kilde düzeltilir. Yerleştirilen örneğin en ka-
lın kısmı yaklaşık olarak 10 mm olmalıdır.

Hazne içerisine yerleştirilen örneğin 
ortasından standart oyuk açma bıçağı ile 
bir yarık açılır. Örnek pastasının içerisinde 

Elek Göz 
Açıklığı 
(mm)

Elek Altı 
Alt Sınırı

(%)

Tercih     
Edilen Elek 
Altı (%)

Elek Altı Üst 
Sınırı (%)

20 100 100 100

16 76 82 92

14 65 69 83

12,5 60 64 78

11,2 56 60 76

10 50 55 70

8 41 46 61

5,6 32 38 52

4 26 30 43

2 20 22 33

1 14 17 25

0,5 10 12 18

0,25 5 8 12

0,125 0 2 6

Şekil 4- Prizmalarda agregaların tane  
büyüklüğü dağılımı sınırları

Tablo 3 - Prizmalarda Agregaların Tane  
Büyüklüğü Dağılımı Sınırları
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Kullanılacak Cihazlar:
 Likit limit deneyi cihazı 

    (Casagrande Cihazı)
 Oyuk açma bıçağı
 Terazi
 Elek (500 μ)
 Etüv
 Kroze
 Desikatör
 Kumpas
 Spatula

Likit Limit Deneyi Cihazı (Casagrande Cihazı)

Örneğin 
cihaz haz-
nesine 
yerleşti-
rilmesi

yarık açılırken özen gösterilmeli ve yarığın 
oldukça düzgün olması sağlanmalıdır. Ör-
nek hazırlama işlemi oldukça çabuk yapıl-
malı ve örnek pastasının kurumasına izin 
verilmemelidir.

Aletin manuel olması halinde kolu sa-
niyede iki düşüş yapacak şekilde çevrilme-
li ve düşüşler sayılmalıdır. Bu sırada örnek 
pastasının ortasında açılmış olan yarığın ta-
banındaki kapanma dikkatle izlenmeli ve 
kapanmanın yaklaşık 10 mm olması duru-
munda çevirme işlemi durdurulmalıdır. 
Bu işlemin elektrikli aletle yapılması halin-
de düşüşlerdeki zaman aralığı ve düşüş sa-
yısı (N) otomatik olarak alet tarafından ya-
pılacağı için sadece yarığın tabanındaki ka-
panma izlenmeli ve kapanmanın 10 mm 
olması durumunda alet durdurulmalıdır.

Alet durdurulduktan sonra kuru ve te-
miz bir spatula kullanılarak 10 mm’lik ka-
panmanın olduğu bölgeden bir miktar ör-
nek pastası alınarak küçük metal bir kaba 
konulur, 0,01 gram hassasiyetinde bir tera-
zide tartılarak kütlesi kaydedilir ve su içeri-
ğinin belirlenmesi için etüvde kurutulur.

Haznede kalan örnek tamamen alına-
rak önceki kabına konulur. Hazne tama-
men temizlenir ve kurulanarak bir sonraki 
deneye hazır hale getirilir. Kapta bulunan 
örneğe bir miktar daha deiyonize su ilave 
edilerek iyice karıştırılır ve test tekrarlanır.

 Deneyler en az dört kez tekrarlanarak, 
dört tane düşüş sayısı (N) ve bunlara karşı-
lık gelen su içeriği (w) elde edilmelidir. 

 Deneylerde örneğin su içeriği sü-
rekli olarak arttırılarak yapılmalıdır. Fazla 
deiyonize su ilave edildiği durumlarda su 
içeriğinin azaltılması için örneğe bir mik-
tar kuru örnek ekleme yoluna gidilme-
meli veya örnek bir cam levhanın üzerine 
serilerek havalandırmak suretiyle yeterin-
ce kurutulmalıdır.

Hesaplamalar, Sonuç ve   
Değerlendirme

Malzemelerin likit limiti, bu deneyde 25 
düşüşe karşılık gelen özel bir su içeriğidir. 
Bu kabul ile 25 düşüşe karşılık gelen su içe-
riğini tek bir denemede bulabilmek müm-
kün olmadığı için, en az dört tane düşüş sa-
yısı (N) ve bu değerlere karşılık gelen su 
ağırlığı (w) bulunur. Yatay eksende N ve 
düşeyde w olacak şekilde bir grafik çizile-
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rek, N=25 değerine karşılık gelen w değeri 
bulunur. Deneyin rutubetli bir ortamda ya-
pılması ve buharlaşmadan kaçınılması gere-
kir. Akma limiti, malzeme cinsine göre ol-
dukça değişik değerlerdedir. 

Test sonunda beklenen değerler 
kumlar için % 20, zayıf killerde % 25 - 
40 arasında, yağlı killerde % 80, organik 
malzemelerde ise % 250’ ye kadar çıka-
bilmektedir. Birbirinden çok farklı olan 
sonuçlar dikkate alınmaz; çünkü bun-
lar çoğunlukla örneğin iyi karıştırılmamış 
olmasına bağlanır.

Deney Sonucu
Deney raporunda;
 Örnek alma ve deney yeri, tarihi ve 

zamanı,
 Örneğin likit limit değeri ve diğer 

açıklayıcı bilgiler bulunmalıdır.

Örneğe açı-
lan yarık ve 
deneyin baş-
latılması

Kurutulmak 
üzere alınan 
örnek

Örnekte 
kapanma-

nın ger-
çekleş-

mesi

Su içeriği – vuruş (düşüş) sayısı ilişkisi ile optimum 
likit limitin bulunması



AHŞAP KONSERVASYON 
LABORATUVARI

A
H
ŞA

P 
K

O
N

SE
R

V
A

SY
O

N
 L

A
B

O
R

A
T

U
V

A
R

I



104

Ahşap Konservasyon Laboratuvarı’nda 
ahşap malzemenin cinsi, türü, korun-
muşluk durumu, bozulmalarının cinsi, 
derecesi ve koruma yöntemleri belirlenir.

Teşhislerde kullanılacak ekipman ve 
teknik; malzemenin boyutuna, durumu-
na, türüne ve çalışacak uzmanın tecrübe-
sine göre değişir.

2.2.6.1. Ahşabın Cins / Tür Tayini
Ahşap malzemenin cins tayini için 

anatomik yapısı incelenir. Bu amaçla 
malzeme üzerinde makroskobik ve mik-
roskobik olmak üzere iki türlü analiz ya-
pılır. Ahşap malzemenin makroskobik 
özellikleri; çıplak gözle, lup altında veya 
stereo mikroskop ile görülebilen anato-
mik özellikleri (yıllık halkalar, öz ışınlar, 

traheler gibi) ile rengi, parlaklığı, koku-
su, dokusu ve sertliği gibi fiziksel özellik-
leridir. Mikroskobik özellikleri ise, ahşap 
malzemeden ince kesit alınmasını gerek-
tiren ve ancak özel mikroskoplar altında 
görülebilen, anatomik özellikleridir. 

Makroskobik özelliklerin kolay tespi-
ti için ahşap örneği enine, ışınsal ve teğet 
yüzeyleri net görülecek şekilde boyutlan-
dırılır ve analizi yapılır. 

Ahşap örneğinin mikro yapısının in-
celenmesinde polarizan ve biyolojik mik-
roskop gibi ışık mikroskopları ile elektron 
mikroskopları kullanılır. İncelemelerin 
amacı; ahşabın genel yapısının, cinsinin/
türünün ve bozulmalarının tespitidir.

Biyolojik mikroskop ile inceleme-
de ahşabın mikrobiyolojik yapısı ile hüc-

Ahşap malzemenin enine, ışınsal ve teğet yüzeyleri

Mikrotom kullanılarak ince kesitlerin hazırlanması

Ahşap 
ince 
kesitleri

Ahşap örneklerinin kaynatılma işlemi

2.2.6. Ahşap Konservasyon Laboratuvarı
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releri incelenerek ahşabın cins/tür tayi-
ni yapılır. Polarizan mikroskopla ise ah-
şabın hücrelerinde bulunan mineraller ve 
kristaller tanımlanarak bu bilgiler ahşabın 
cins tayininde kullanılır. 

Bu incelemelerin yapılabilmesi için, 
alınan örnek, ahşap malzemenin anato-
mik özelliklerini temsil edebilecek bü-
yüklükte ve sağlamlıkta olmalıdır. 

Ahşap malzemenin mikroskobik özel-
liklerini saptamak için alınan örneğin 
ince kesitleri hazırlanır. Kesitler hazırlan-
madan önce malzemenin yumuşatılması 
ve içindeki havanın çıkartılması amacıyla, 
örnekler su içinde kaynatılır. 

Bu işlemden sonra kesit alma işlemi-
ne geçilir. Kesit almak için çeşitli bıçak 
takımları veya mikrotom kullanılır. Ahşap 
malzemenin mikroskobik olarak incelen-
mesinde mikrotom yardımı ile alınan ke-
sitlerden yararlanıldığı gibi, ahşap lifi de 
teşhiste kullanılabilmektedir.

Ahşabın üç farklı yüzeyinden (enine, 
ışınsal ve teğet yönde) alınarak hazırla-
nan kesitler, çalışmanın amacına uygun 

seçilecek tespit elemanı ile birlikte lam 
ve lamel arasına yerleştirilerek inceleme-
ye hazırlanır. Hazırlanan kesitler temiz-
lenerek etiketlenir.

Etiketler üzerinde; çalışmanın adı, ör-
nek numarası, alınan kesitlerin yönleri ve 
çalışmanın tarihi yer almalıdır.

SEM, TEM ve SEM-EDX (EDS) yar-
dımıyla, ışık mikroskopları ile görüle-
meyen özellikler tespit edilebilmekte-
dir. Ayrıca malzemenin kimyasal yapı-
sı incelenebilmekte ve mikrobiyolojik ya-
pısına ilişkin detaylar görülebilmektedir. 

Mikroskobik inceleme

Hazırlanan ahşap kesitleri: Soldan sağa sırasıyla; enine, teğet ve ışınsal yönler

Yapısı bo-
zulmuş ah-
şap malze-

me örneği 
(sarıçam)

Yapısı bo-
zulmuş ah-
şap malze-
me örneği 
(sarıçam) 
enine kesi-
dinin SEM 
görüntüsü
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Çok fazla bozulmuş ve yapısını yitirmiş 
örneklerin incelenmesinde de yine bu 
elektron mikroskoplarının kullanımı söz 
konusudur.

Ahşap malzemenin cins / tür teşhi-
si, anatomik yapılarının makroskobik ve 
mikroskobik olarak incelenmesi yoluy-
la yapılabileceği gibi, ağaç türlerinin kim-
yasal yapılarındaki farklılık esas alınarak, 
kimyasal analizler uygulanarak da yapıla-
bilir. Ancak, en güvenilir yöntem, ahşap 
özelliklerinin makroskobik ve mikrosko-
bik yolla incelenerek cins/tür teşhisinin 
yapılmasıdır.

2.2.6.2. Biyolojik Bozulmaların 
Tespiti

Ahşap malzemenin bozulmalarının 
tayini amacıyla makroskobik ve mikros-
kobik incelemelerde bulunulur.

Tarihi eserlerden alınan ahşap örnek-
leri çoğunlukla böcek ve/veya mantar tah-
ribatına uğramış olması nedeniyle, ya-
pılacak makroskobik incelemede malze-
me yüzeyinde görülen mantar oluşumla-
rı (hüfler, sporlar vb.), malzemenin görü-
nümündeki değişimler, böceklerin oluş-
turduğu uçma delikleri, şekilleri ve çap-
ları, galerilerin varlığı teşhis sırasında not 
edilmelidir. 

2.2.6.2.1. Mantarlar
Malzeme üzerinde bulunan mantarın 

makroskobik teşhisinde yardımcı olacak 
üreme organlarının bulunup bulunma-
dığı kontrol edilir. Bunun dışında mal-

zemenin renginin normal olup olmaması 
ve üzerinde kübik çatlaklar bulunup bu-
lunmaması gibi görünüş özelliklerine ba-
kılır. Sivri uçlu bir alet ile malzeme kont-
rol edilebilir. Kopma uzun bir kıymık ha-
lindeyse malzemenin sağlamlığından, 
kısa kıymıklar halindeyse çürüklüğünden 
bahsedilebilir.

 Mantarların mikroskobik teşhisinde, 
ahşap malzemenin cins teşhisinde olduğu 
gibi mikrotomla malzemeden kesit alınır, 
mantar hüflerinin bulunup bulunmadığı 
mikroskop altında tespit edilir. Hazırlanan 
kesitlerde mantar hüflerini daha net göre-
bilmek ve teşhisi daha sağlıklı yapabilmek 
amacıyla kesitlerin boyanması söz konusu 
olur. Ahşap malzeme kesit alınamayacak 
kadar çürümüş halde ise, örneklere parafin 
emdirilerek dağılmaları engellenir.

Ahşap malzemeye zarar veren mantar-
lar; çürüklük yapan mantarlar ve renk de-
ğişimi yapan mantarlar olmak üzere ikiye 
ayrılır. Çürüklük yapan mantarlar hücre 
çeperini oluşturan bileşikleri, renk değişi-
mi yapanlar ise hücre boşluğundaki pro-
toplazmayı tüketirler.

Çürüklük Yapan Mantarlar
 Esmer Çürüklük

Bu tür mantarlar hücre çeperinin se-
lülozunu tahrip ettikleri için, geriye kalan 
lignin nedeniyle ahşap kahverengi bir hâl 
alır. Boyuna ve enine yönde çatlamalar 
meydana gelir ve malzeme küp şeklinde 
parçalar hâlini alır. Bu kısımlar parmakla 

Yapısı bozul-
muş ahşap 

malzeme ör-
neği (sarı-

çam) teğet 
kesidinin SEM 

görüntüsü

Yapısı bozul-
muş ahşap 
malzeme ör-
neği (sarı-
çam) ışınsal 
kesidinin SEM 
görüntüsü
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ezilerek ufalanabilir. 
 Beyaz Çürüklük

Bu tür mantarlar hücre çeperinin lig-
ninini tahrip ettikleri için, geriye kalan 
selüloz nedeniyle ahşap beyaz bir hal alır.

 Yumuşak Çürüklük
Bu çürüklük yüksek rutubet koşulla-

rında sıkça görülür. Rutubetli ahşap yu-
muşaktır. Kuru iken yüzeyinde esmer çü-
rüklüğe benzeyen ve liflere dik yönde ge-
lişen çatlamalar görülür. Malzeme yüzeyi 
kömürsü bir hal alır.

Renk Değişimi Yapan Mantarlar
 Küf Mantarı

Malzemenin yüzeyinde renk değişi-
mine neden olan bu mantarlar, görüntü-
nün bozulmasının yanı sıra, geçirgenli-
ği de arttırır. Küf nedeniyle oluşan lekeler 
fırçalanarak giderilebilir.

Leke Mantarı 
Bu mantarlar, malzemenin direnç 

özelliklerinde önemli kayıplara neden ol-
mazlar. Esas itibariyle malzemede este-
tik sorunlar yaratırlar. Renk değişimi küf 
gibi yüzeyde kalmaz, iç kısımlara yayılır.

Malzemede mantar zararının belirtileri; 
rutubet ve ağır bir çürüklük kokusu, malze-
menin yüzeyinde buruşma ve renk değişi-
mi, birbirine dik çatlaklar, çekiçle vuruldu-
ğunda kof ses çıkması, malzeme çevresinde 
pas gibi kırmızı toz görülmesi, malzemeye 
sivri uçlu bir alet batırıldığında, aletin ko-
layca girip çıkması şeklinde sayılabilir.

Ahşap malzemede mantar tahribatı

Ahşap 
malzeme-

nin hücre 
dokusun-

da uçma 
delikleri-

nin varlığı

Ahşap malzemede böcek tahribatı
Ahşap malzemenin hücre doku-
sunda mantar varlığı

Solda Anobi-
um puncta-
tum uçma de-
likleri, sağ-
da Anobium 
punctatum 
ergini

Solda Hylotrupes bajulus uçma delikleri, sağda 
Hylotrupes bajulus ergini

Solda Xestobium rufovillosum uçma delikleri, sağ-
da Xestobium rufovillosum ergini
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2.2.6.2.2. Böcekler
Ahşap malzemede böcekler nedeniyle 

meydana gelen zararların teşhisinde; ah-
şap malzemenin cinsi, tahribatın şekli ve 
büyüklüğü önemlidir. Yüzeyde uçma de-
liklerinin bulunması, öğüntü tozlarının 
varlığı ve larvaların açtığı tünellerin şekli 
ve sayısı gibi veriler ipucu teşkil eder. 

Ahşap yapılarda en fazla tahribata ne-
den olan böcek türleri, adi mobilya böce-
ği (Anobium punctatum), ev teke böceği 
(Hylotrupes bajulus), alacalı kemirici bö-
cek (Xestobium rufovillosum) ve parke 
böceği (Lyctus linearis) şeklinde sayılabilir.

Anobium punctatum: Malzeme yüzeyin-
de 1-3 mm çaplı uçma delikleri tahribatın 
belirtisidir. Malzeme içerisinde 2 mm ça-
pında daire kesitli galeriler oluşturur.

Hylotrupes bajulus: Malzeme yüzeyin-
de oval uçma delikleri, malzemenin iç kıs-
mında oval kesitli galeriler oluştururlar.

Xestobium rufovillosum: Malzeme yü-
zeyinde 2,5-4 mm çaplı uçma delikleri 
tahribatın belirtisidir. Malzeme içerisinde 
daire kesitli galeriler oluşturur.

Lyctus linearis: Malzeme yüzeyinde 
1-2 mm çaplı dairesel uçma delikleri tah-
ribatın belirtisidir. Larvaları malzemeyi 
ince un gibi toz hâline dönüştürür. Ahşap 

yüzeyinde ince bir tabaka haricinde tüm 
malzeme kullanılmaz hâle gelir.

Ayrıca termitler de ahşap malzemede 
ciddi tahribata neden olur. Ahşap malze-
menin dış yüzeyi daima sağlam kaldığın-
dan, tahribat dışarıdan anlaşılmaz, ancak 
kısa sürede fark edilmeden, malzeme ağır 
tahribata uğrar.

Malzemede böcek zararının belirtileri; 
ahşap yüzeyindeki uçma delikleri, böcek 
galerileri, malzeme çevresindeki tozlan-
ma, ölü böcek kalıntıları, malzeme için-
den gelen tıkırtılar ve çekiçle vurulunca 
boş bir ses duyulması şeklinde sayılabilir.

Solda Lyctus linearis uçma delikleri, sağda Lyctus 
linearis ergini

Solda termit delikleri, sağda termit ergini
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Konservasyon Laboratuvarı’nda, ta-
şınabilir veya taşınmaz kültür varlıkları-
nı oluşturan malzemeler üzerinde yapı-
lan ilgili deneyler ve testlerin sonucunda 
elde edilen veriler bir araya getirilerek de-
ğerlendirilir. Bu laboratuvarın amacı; ko-
nuyu incelemek için gerekli deney veri-
lerinin diğer laboratuvarlardan toplanma-
sı, toplanan verilerin değerlendirilmesi ve 
değerlendirilme sonucu ortak bir karara 
varılmasıyla birlikte raporlama aşamasına 
geçişi sağlamaktır.

Konservasyon Laboratuvarı’nda; eski 
eser koruma ve restorasyon konuların-
da uzman konservatör-restoratör, mimar, 
kimyager, jeologi mühendisi, orman mü-
hendisi, maden mühendisi, restoratör, 
arkeolog, sanat tarihçi ve iç mimar gibi 
farklı disiplinlerden oluşan bir ekiple de-
ğerlendirme yapılır ve konservasyon ra-
poru hazırlanır.

Değerlendirme toplantılarında konu-
larında uzman danışman akademisyenler-
le; koruma-onarım çalışması yapılacak kül-
tür varlığında tespit edilen görsel hasarlar, 
alınan örnekler,  analizlerin verileri, eserin 
detaylı olarak çekilmiş fotoğrafları, çizimle-
ri ve geçmiş sürece ait veriler ile birlikte de-
ğerlendirilerek yorumlanmaktadır. Bu top-
lantılardan çıkan sonuçlar ile restorasyon ve 
konservasyon raporu hazırlanmaktadır.

Farklı dönemlere ait üretim malze-
meleri, yapım teknikleri ve üretim tekno-
lojilerini literatüre kazandırmak amacıyla 
gerekli olduğu durumlarda, daha önce ça-
lışılan kültür varlıkları üzerinde koruma - 
onarım çalışmaları devam ettirilmekte ve 
gerekli örnekler alınarak çeşitli araştırma 
yöntemleri üzerinde çalışılmaktadır.

Bu araştırmalara göre;
 Tespit edilen görsel hasarlar, elde 

edilen analiz sonuçları ve diğer bilgiler sı-

nıflandırılır,
 Bu sonuçlar ortalama olarak yüzde 

değerler ile ifade edilir.
 Sonuçlar raporlama aşamasında tab-

lo şeklinde uzman personele sunulur.
Verilerin eksik, yanlış olması veya ha-

talı işlenmesi sonucunda oluşan hatalar 
farklı nedenlerle karşımıza çıkabilirler. 

Bu hatalar;
 Ölçü araçlarından ileri gelen siste-

matik hatalar,
 Analizi yapan personelden kaynakla-

nan tesadüfi hatalar olarak sıralanabilir.
Bu hatalardan kaynaklı sapmaları ön-

lemek için veriler işlenme aşaması sıra-
sında sürekli kontrol edilmektedir. Tes-
pit edilen hataların nedenleri araştırılarak, 
gerektiği durumlarda örnek alımı veya 
analiz aşamaları tekrarlanır.

Bu analizlerin yapılmasındaki amaç 
malzemeye zarar veren etkenleri tespit 
ederek çözüm önerileri üretmektir. Elde 
edilen verilere göre yapı malzemelerinin 
nitelikleri ve yapıda oluşmuş hasarlar tes-
pit edilir. Bu veriler ışığında eserin hangi 
yöntemle temizleneceği, hangi uygulama-
larla stabil hale getirileceği, koruyucu veya 
sağlamlaştırıcı gibi uygulamaların uygun-
luğu ya da uygunsuzluğu, hangi tür koru-
ma malzemesinin kullanılmasının gerekli-
liği gibi konularda karar verilebilmektedir.

Restorasyon Konservasyon Laboratu-
varında ilgili tüm birimlerde çalışılan ve 
raporlandırma çalışması tamamlanan tüm 
örnekler, en az 5 yıl süre ile korunmak 
üzere arşivlenerek tasnif edilmektedir. 
Ancak, özellikle anıt eserler gibi hassasi-
yet derecesi yüksek olan, farklı periyotlar 
ile koruma-onarım çalışmaları süreklilik 
gösteren eserler için bu örneklerin mu-
hafazalarının süre sınırı yoktur (Ayasofya 
Müzesi, Süleymaniye Cami gibi). 

2.2.7. Konservasyon Laboratuvarı
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Analiz ve test sonuçlarının işlendiği tablolar

Rapor çalışmaları yapılırken yapılarda 
tespit edilen hasarlar ve nedenleri üzerin-
de de dikkatle durulması gerekmektedir.

Çalışılan herhangi bir koruma-onarım 
projesi kapsamında, yapıdan alınan ör-
neklerin analizlerinden elde edilen veri-

ler, aşağıda “Kültür Varlıklarında Gözle-
nen Hasarlar ve Nedenleri” başlığı altın-
da sıralanan problemler ile birlikte değer-
lendirilir ve çözüm önerileri tüm bu fak-
törler göz önünde bulundurularak rapor-
landırma bölümünde birleştirilir.

- :  Y o k ;    ± :  V a r - Y o k ;    + :  A z  v a r ;    + + :  V a r ;   + + + :  F a z l a  v a r ;    + + + + :  Ç o k  F a z l a  v a r
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Analiz ve test sonuçlarının işlendiği tablolar

Elek analizi sonuçlarının işlendiği tablo 
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Solda yüzey erozyonuna, sağda parça kopmalarına örnekler

Solda alçı taşı kabuk oluşumu, sağda demir aksamın korozyonu

2.2.7.1. Kültür Varlıklarında 
Gözlenen Hasarlar ve Nedenleri

Yapıda gözlenen hasarlar, nedenle-
riyle birlikte raporda belirtilmelidir. Ge-
rek taşınabilir gerekse taşınamaz kül-
tür varlıklarında meydana gelen hasar-
lar, söz konusu eserin üretildiği malze-
melerin fiziksel, kimyasal, mekanik veya 
biyolojik etkenler nedeniyle bozulmala-
rı sonucunda oluşmaktadır. Bu bozul-
ma süreci kısa bir periyotta gerçekleşebi-
leceği gibi binlerce yılla ifade edilen za-
man zarfında da gerçekleşebilmektedir. 
Eserlerde üretim malzemelerinin bozul-
ması ile oluşan hasarların nedenleri ve 
kaynakları genel olarak aşağıdaki gibidir.

Taşınabilir kültür varlıklarında genel 
olarak eserlerin belirli bir yerde sabit kal-
maması, hareket edebilir kabiliyette olma-
sı nedeniyle değişen ortam ve çevre şart-
larından ya da uzun bir süre durağan bir 
yerde kalan eserin bulunduğu yerden ay-
rıldığında dengesinin değişmesinden kay-
naklı olarak bozulmalar meydana gelmek-
tedir. Örneğin uzun bir süreçte toprak al-
tında kalan bir eserin günışığına çıkarılma-
sı ile oksijen (O2), karbondioksit (CO2) ve 
benzeri gazlara yoğun olarak maruz kal-
ması ve nem, su, ısı farkı gibi eserin den-
gesini bozan değişimler hızlı bir tahribat 
sürecinin başlangıcını oluştururlar.

Taşınmaz kültür varlıkları olan mi-
mari eserlerde, yapının türüne göre çe-
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1. İÇ NEDENLER
(Yapım, detaylandırma ve  kullanımdan kaynaklı hasarlar)

A. Eserin konumundan kaynaklı hasarlar

(Jeotopografik konumun iklimi ve yönlenmesinin bulunduğu ortam koşulları) 

B. Eserin yapısından kaynaklı hasarlar 

(Eserin üretiminden ve/veya daha sonraki müdahalelerden kaynaklı hasarlar)

1. Yanlış malzeme seçimi

2. Yapım teknikleri ve/veya strüktürden kaynaklı hatalar

a. İşçilikten kaynaklı uygulama hataları

b. Niteliksiz ve yanlış malzeme seçimi

c. Hatalı strüktür sistemi

d. Hatalı yapım tekniği

e. Hatalı projelendirme

2. DIŞ NEDENLER
(Degredasyon/ eskime ve yıpranmadan kaynaklı hasarlar)

A. Süreli doğal etmenler 

(Zemin, rutubet etkisi, hava kirliliği, güneş ışığı, donma-çözülme çevrimleri vb.)

1. Fiziksel

2. Kimyasal

3. Fizikokimyasal

4. Biyolojik

B. Periyodik olarak veya aniden gelişen doğal felaketler

1. Deprem, heyelan

2. Su baskını

3. Yangın

C. İnsan kaynaklı etmenler

1. Savaş

2. Çıkar amaçlı kullanımlar

3. Yanlış restorasyon uygulamaları

4. Çevre kirliliği, titreşim vb.

5. Ortam koşullarını değiştirme

6. Yasal boşluklar
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şitli hasarlar mevcuttur. Bu hasarlar ge-
nel olarak sayfa 114’teki tabloda veri-
len başlıklarda toplanabilmesine karşın, 
eserin coğrafi konumu, her bir yapının 
kendi özelindeki detay özellikleri, zama-
na bağlı olarak dönemin üretimdeki et-
kisi ve sanat akımlarının etkisi gibi ne-
denlerle oldukça fazla çeşittedir.

2.2.7.1.1. Kâgir Yapı Hasarları
“Kâgir yapı” tanımı içinde kalan ya-

pılarda taş-tuğla başta olmak üzere çeşitli 
yapım tekniklerinden birinin ya da birka-
çının birlikte ve çeşitli kompozisyonlar-
la uygulandığı görülebilmektedir. Özel-
likle 19. yy’da yapılmış olan kâgir yapı-
lar sanat/mimarlık tarihi açısından önem-
li örneklerdir. Söz konusu kagir yapılarda 
malzeme ve bozulmaların türleri ile bo-
zulma dereceleri, konservasyon önerile-
ri ve müdahale derecelerinin saptanma-
sı önemlidir.

Kâgir yapı cephelerinde görülen başlı-
ca malzemeler:

Doğal taş, Doğal taş+Sıva, Do-
ğal taş+Suni taş+Sıva, Suni taş, Tuğ-
la, Tuğla+Sıva, Tuğla+Suni taş+Sıva, 
Tuğla+Doğal taş, vb…

Kâgir yapılarda görülen hasarlar, mal-
zeme bozulmaları ve strüktürel bozulma-
lar olarak iki grupta incelenebilir.

A. Malzeme Bozulmaları
Doğal Taşlar
 Kavlanma, kırıntılaşma-tozuma, 

parça kopması, vb. yüzey erozyonları,
  Yüzey erozyonu < 1 cm,
  Yüzey erozyonu > 2 cm (2 - 5cm),
  Yüzey erozyonu > 5 cm, 
 Yüzey Kirliliği,

 Siyah alçı taşı kabuk oluşumu, 
  Demir aksamın/metal elemanların 

korozyonu sonucu oluşan pas lekeleri,
  Noktasal kirler, 
  Grafitti kirlilikler,

 Tuzlanma, çiçeklenme (tuzların yü-
zeyde açığa çıkması),

 Kılcal/yapısal çatlaklar,
 Demir aksamın korozyonu,
 Bitki oluşumları, yosunlanma,
 Boya/çimentolu sıva kaplı yüzey 

(yüzeyin su buharı geçirgenliğini yitirme-
si) gibi problemlerdir.

Sıvalı Yüzeyler 
 Sıva dökülmeleri,
 Yüzeyden ayrılma, neme bağlı ka-

barma, ayrışma, renk değişimi,
 Yüzey kirliliği (alçı taşı kabuk, ko-

rozyon lekeleri, noktasal kirler, grafitti),
 Kılcal/yapısal çatlaklar gibi problem-

lerdir.
Tuğla / Suni Taş Kaplama Malzemeleri 

 Kavlanma, tozuma, parça kopması 
vb. yüzey erozyonları,

 Yüzey kirliliği (alçı taşı kabuk, ko-
rozyon lekeleri, noktasal kirler, grafitti),

 Tuzlanma, çiçeklenme (tuzların yü-
zeyde açığa çıkması),

 Kılcal/yapısal çatlaklar,
 Bitki oluşumları, yosunlanma,
 Boya/çimentolu sıva kaplı yüzey 

(yüzeyin su buharı geçirgenliğini yitirme-
si) gibi problemlerdir.

B. Strüktürel Bozulmalar
 Düşeyden sapma,
 Zeminde düzensiz / düzenli oturma
 Yapısal çatlaklar gibi problemlerdir.

2.2.7.1.2.  Ahşap Yapı Hasarları

Fiziksel Faktörler
Atmosferik Etkiler
Hava koşullarına açık olan ahşap mal-

zemenin zaman içinde görünümü deği-
şir; yarılma, çatlama, kabarma ve burulma 
gibi zararlar meydana gelir; birleşim yer-
leri açılır. Güneş ışınlarının etkisiyle, ah-
şap malzemenin rengi, ağaç türlerine göre 
farklılık göstermekle birlikte değişir.
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Nem Kaynaklı Etkiler 
Ahşap malzemenin bünyesindeki nem 

miktarı kabul edilebilir. sınırları aştığın-
da, malzemede deformasyon meydana 
gelir ve mukavemeti düşer. Ayrıca nem 
oranının yükselmesi, tahrip edici canlı 
organizmaların saldırısına neden olur.

Kimyasal Faktörler
Kimyasal maddelerin, ahşabın hücre 

duvarına ulaşma oranı kimyasal bozulma-
nın boyutunu belirler. Genellikle kimya-
sal maddeler ahşap malzemenin rengini de-
ğiştirir. Uzun süre alkali etkisine maruz ka-
lan malzeme zayıflar, hemiselüloz ve lignin 
erir, liflerde ayrılma meydana gelir. 

Yangın da ısıya bağlı bir kimyasal bozul-
madır. Sıcaklık yükseldikçe malzemede de-
ğişiklikler meydana gelir. 100°C’de malze-
me ağırlığından kaybeder, koyulaşır, oksit-
lenir ve fazla su dışarı çıkar; 200°C’de kalan 
su ile birlikte karbondioksit gazı dışarı çıkar.

300°C’de karbon monoksit (CO), me-
tan (CH4) ve diğer alev almayan gazlar çı-
kar, alevlenme başlar, katranların yanma-
sı ile duman oluşur; 400°C’de ahşap yü-
zeyinde enine ve boyuna yönde çatlakla-
rın oluşması ve renk değişimiyle ahşap kö-
mürleşir; 500°C’de oluşan kömür yanarak 
geriye kül kalır. 

Biyolojik Faktörler
Ahşap malzemenin bozulmasına neden 

olan biyolojik faktörleri; bakteriler, man-
tarlar, böcekler, deniz canlıları olarak say-
mak mümkündür. Ayrıca yosunlar, algler 
ve likenler de ahşap malzemeye zarar verir. 
Bakterilerin bozucu etkisi daha çok dolaylı 
yoldan olur; malzemenin su geçirimliliği-
ni arttırır, mantarlara karşı mukavemetini 
düşürür. Bunun dışında malzemenin hüc-
re duvarında da bozulmalara neden olur. 
Deniz içinde bulunan köprü ve iskele gibi 
ahşap yapı elemanları denizde yaşayan bazı 
canlılar tarafından tahrip edilirler. 

Bakteri, çürüklük mantarı, böceklen-
me vb. organizmaya dayalı etkiler ile ahşap 
malzemenin su geçirimliliği artar mukave-
meti zayıflar, malzemede hem çürüklük, 
hem de renk değişikliği meydana gelir.

 Ahşap hastalıkları sonucu elemanla-
rın taşıyıcılığını yitirmesi/kesitte küçül-

Kara yosunu oluşumları Otsu bitki oluşumları

Odunsu bitki oluşumları
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me, düşeyden sapma, zeminde oturma, 
sehim, çökme gibi problemler oluşur.

İnsan Kaynaklı Faktörler
Ahşap yapılarda kullanım yerine uy-

gun ahşap türünün seçimi, gerekli ba-
kım ve onarımların doğru ve bilinçli ya-
pılması yapının uzun ömürlü olmasında 
önem taşımaktadır. Ayrıca yapıların kul-
lanılmaması da  yapının ömrünün kısal-
masına yol açarken; bakım ve onarım ça-
lışmalarının yanlış yapılması da, malze-
mede bozulmalara neden olmaktadır.

Solda cep-
hede fiziksel 
bozulmalar, 
sağda iklim-
sel etkilerle 
ahşapta bo-
zulma

Ahşap yapıda görülebilen rutubet ve mantar zararı örnekleri

Çıkma altında mantar oluşumu Ahşap taşıyıcıda böcek ve manta-
rın meydana getirdiği tahribat

Böceklerin ahşap yüzeyinde meydana 
getirdikleri uçma delikleri ve galeriler

Böcek tahribatı sonucu malzemenin mukaveme-
tini kaybetmesi
a. Böceklenme ve kopma şeklindeki bozulmalar, 
b. Uçma delikleri

Kiriş üzerin-
de mantar 
oluşumu ve 
uçma delik-
leri

a b
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Herhangi bir kültür varlığı (taşınabi-
lir ve/veya taşınamaz) yapısında kullanı-
lan malzemenin kimyasal, fiziksel ve me-
kanik özellikler ile problemlerinin bilin-
mesi, kültür varlığının koruma ve onarım 
çalışmalarının projelendirilebilmesi için 
temel gerekliliklerden biridir. Dolayısı ile 
kültür varlıklarının özelliklerini tespit et-
mek için gerekli analizler yapılmalı ve ih-
tiyaç duyulan veriler elde edilmelidir.

Analizleri, ihtiyaca cevap verecek ge-
reklilik ve sayıda yapmak kadar elde edi-
len verilerin değerlendirilmesi ve rapor 
haline getirilmesi de önemlidir. Bu amaç-
la yapılan analizler, kitabımızın önceki 
bölümlerinde tanımlanmıştır.

Hazırlanacak bir raporda (Malzeme 
Analizi ve Restorasyon-Konservasyon 
Raporu) bulunması gereken temel konu-
lar aşağıda başlıklar halinde sıralanan bil-
gileri içermelidir;
I. Alınmış olan örneklerin tanımı ve alın-
ma amaçları,
II. Projenin amacına yönelik olarak dü-
zenlenen / tasarlanan analizlerin sonuçla-
rının elde edilmesi,
III. Elde edilen kalitatif ve kantitatif ana-
liz sonuçlarının değerlendirilmesi,

A. Analiz sonuçlarının ayrı ayrı değer-
lendirilmesi,
B. Analiz sonuçlarının karşılaştırmalı 
değerlendirilmesi,

IV. Üzerinde çalışılan kültür varlığının 
(taşınabilir ve/veya taşınamaz) proje baş-
langıç aşamasında görsel olarak gerçekleş-
tirilen ön saptamalarının, analiz(ler)in so-
nuçları ile karşılaştırılması,

A. Analiz verilerine göre problem tes-
piti (taşlarda yüzey erozyonu, ahşap 
böcekleri, malzemenin degredasyo-
nu gibi),

B. Analiz verilerine göre problemin 
boyutu (söz konusu yapı malzemesi-
nin koruma-onarım çalışmaları ile iş-
levini yerine getirip getiremeyeceği-
nin tespiti),
C. Analiz verileri ile saptanılan prob-
lemlerin giderilmesine yönelik öneriler,

V. Kültür varlığı (taşınabilir ve/veya taşı-
namaz) üzerinde elde edilen veriler ışı-
ğında gerçekleştirilmesi uygun görülen 
uygulama metodolojilerinin analiz verile-
rine göre modifikasyonu,

A. Önerilebilecek uygun koruma 
yöntemlerinin saptanması,
 Temizlik yöntem(ler)i (ıslak temiz-

lik, kuru temizlik, ekstraksiyon işlem-
leri vb.),
 Sağlamlaştırma (kimyasal sağlamlaş-

tırıcılar ve uygulama yöntemleri),
 Yüzey koruma (PB 72, Wacker OH 

vb.),
 İlaçlama (otsu, odunsu biyolojik 

oluşumlar, ahşap böcekleri vb.),
B. Uygun onarım (yapı) malzemele-
rinin analiz sonuçlarına göre belirlen-
mesi,
 Örgü harcı,
 Kaplama (taban, duvar vb.) malze-

melerinin yapıştırma harcı,
 Derz harcı,
 Dolgu harcı,
 Sıva harcı  (kaba, ince, nefaset),
 Taş cinsinin belirlenmesi (kireçtaşı, 

bazalt, tüf, andezit vb.),
 Tuğla nitelik ve boyutlarının belir-

lenmesi  
(harman tuğlası, refrakter tuğla vb.),
 Ahşap tür ve cinslerinin tespiti  

(meşe, çam, ladin, göknar vb.),
 Metal elemanların, saflık ve tür tes-

piti  (demir, bakır, kurşun, çinko vb.),

2.2.8. Raporlama
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 Boya ve bileşenlerinin tespiti  (pig-
ment türü, bağlayıcı türü vb.),

VI. Yapının ve/veya eserin dönemsel de-
ğerlendirmesine yönelik olarak analiz so-
nuçlarının kullanılması,

A. Eser bünyesindeki farklı dönem ve/
veya onarım uygulamalarına ait yapı 
malzemelerinin analiz sonuçları ile 
elde edilen verilerden yola çıkılarak 
üretimlerindeki malzeme ve teknolo-
jik farklılıkların tespiti (19. yy harçları, 
20. yy harçları, farklı dönemlerde kul-
lanımı yoğunluk kazanan pigmentler, 
bağlayıcılar, dendrokronolojik çalış-
malar vb.)

VII. Mevcut veya oluşma riski bulunan 
problemlerin analiz verileriyle saptanması 
ve önleyici uygulamaların önerilmesi (Su 
itici uygulamaları, malzemeyi korumaya 
yönelik yapısal önlemler vb.)

Raporlama çalışmalarında eksik kalan 
öneriler, ilgili uygulamanın yapılamaması-
na neden olabileceği gibi, uygulayıcının has-
sasiyetine bağlı olarak eksik analizlerin ta-
mamlanması için vakit kaybına veya herhan-
gi bir veriye dayanmayan ezber bir yöntem-
le yapılmasına neden olabilir. Bu tür tanım-
lanmayan problemlerin çözümü, genellikle 
daha ileri problemlere neden olmaktadır.

Tersi olarak iyi planlanmadan gerçek-
leştirilen analiz çalışmaları ise raporun ih-

tiyaç duyulmayan gereksiz bilgilerle do-
natılmasına ve hazırlanan rapora karşı gü-
venin kaybolmasına neden olmaktadır.

Bu durumlar değerlendirildiğinde 
proje yürütücüsü hangi bilgilere ihtiyacı 
olduğunu belirlemeli ve laboratuvar uz-
manlarına bildirmelidir. Laboratuvar uz-
manları da konu ile ilgili analizleri tasar-
lamalı ve bu ihtiyaçlara cevap verebilecek 
nitelik ve sayıda örnekler almalıdır. Pro-
je yürütücüsü tarafından fark edilemeyen 
malzeme ve problemler bulunduğu du-
rumlarda laboratuvar uzmanlarınca tespit 
edilen bu malzeme ve problemler pro-
je yürütücüsüne bildirilerek konunun ya-
pılacak çalışmadaki gerekliliği değerlendi-
rilmelidir. Değinilen bu hususlar çerçe-
vesinde programlanan ve yapılan analiz-
ler, verimli ve ihtiyaca cevap verebilecek 
bir rapor hazırlanmasını sağlayacaktır.

Tüm bunlarla birlikte unutulmama-
lıdır ki, laboratuvar analizlerinden elde 
edilen veriler sonucu önerilen koruma-
onarım çalışması; malzeme analizleri-
ni gerçekleştiren uzman personelle birlik-
te, koruma-onarım odaklı olarak konuy-
la ilgili, konservatör, restoratör mimar, ar-
keolog, sanat tarihçisi, ressam, heykeltıraş, 
tarihçi, inşaat mühendisi, şehir plancısı, 
peyzaj mimarı gibi farklı disiplinlerin or-
tak değerlendirmelerini gerektirmektedir.





EK
LE

R
 E

K
LE

R
 E

K
LE

R
 E

K
LE

R
 E

K
LE

R
EKLER
 Venedik Tüzüğü

  Amsterdam Bildirgesi

  Avrupa Mimari Mirasının 
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     İçin İlkeler
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Tanımlar
Madde 1- Tarihi kültür varlığı kavramı 

sadece bir mimari eseri içine almaz, bunun 
yanında belli bir uygarlığın, önemli bir ge-
lişmenin, tarihi bir olayın tanıklığını yapan 
kentsel ya da kırsal bir yerleşmeyi de kap-
sar. Bu kavram yalnız büyük sanat eserleri-
ni değil, ayrıca zamanla kültürel anlam ka-
zanmış daha basit eserleri de kapsar.

Madde 2- Kültür varlığının korun-
ması ve onarımı için, mimari mirasın in-
celenmesine ve korunmasına yardımcı 
olabilecek bütün bilim ve tekniklerden 
yararlanılmalıdır.

Amaç
Madde 3- Kültür varlığının korunma-

sında ve onarılmasındaki amaç, onları bir 
sanat eseri olduğu kadar, bir tarihi belge 
olarak da korumaktır.

Koruma
Madde 4- Kültür varlığının korunma-

sındaki temel tutum korumanın kalıcı ol-
ması, sürekliliğinin sağlanmasıdır.

Madde 5- Kültür varlığının korunma-
sı, her zaman onları herhangi bir yararlı 
toplumsal amaç için kullanmakla kolaylaş-
tırılabilir. Bunun için bu tür bir kullanma 
arzu edilir, fakat bu nedenle yapının planı, 
ya da bezemeleri değiştirilmemelidir. An-
cak bu sınırlar içinde yeni işlevin gerek-
tirdiği değişiklikler tasarlanabilir ve buna 
izin verilebilir.

Madde 6- Kültür varlığının korunma-
sı, ölçeği dışına taşmamak koşuluyla çevre-
sinin de bakımını içine almalıdır. Eğer ge-
leneksel ortam varsa, olduğu gibi bırakıl-
malıdır. Kütle ve renk ilişkilerini değiştire-
cek hiçbir yeni eklentiye, yok etmeye ya da 
değiştirmeye izin verilmemelidir.

Madde 7- Bir kültür varlığı tanıklık 
ettiği tarihin ve içinde bulunduğu orta-

mın ayrılmaz bir parçasıdır. Kültür var-
lığının tümünün, ya da bir parçasının 
başka bir yere taşınmasına, kültür varlı-
ğının korunması bunu gerektirdiği ya da 
çok önemli ulusal veya uluslararası çı-
karların bulunduğu durumlar dışında 
izin verilmemelidir.

Madde 8- Kültür varlığının tamamla-
yıcı öğeleri sayılan heykel, resim gibi süs-
lemeler, ancak bunları korumanın başka 
çaresi yoksa yerlerinden kaldırılabilir.

Onarım
Madde 9- Onarım uzmanlık gerekti-

ren bir iştir. Amacı, kültür varlığının este-
tik ve tarihi değerini korumak ve ortaya çı-
karmaktır. Onarım kendine temel olarak 
aldığı özgün malzeme ile güvenilir belge-
lere saygıyla bağlıdır. Faraziyenin başladı-
ğı yerde onarım durmalıdır, yapılması ge-
rekli herhangi bir eklemenin mimari kom-
pozisyondan farkı anlaşılabilmeli ve günü-
nün damgasını taşımalıdır. Herhangi bir 
onarım işine başlamadan önce ve bittikten 
sonra, kültür varlığının arkeolojik ve tarihi 
bir incelemesi yapılmalıdır.

Madde 10- Geleneksel tekniklerin ye-
tersiz kaldığı yerlerde, koruma ve inşa için 
bilimsel verilerle ve deneylerle geçerliliği 
saptanmış herhangi çağdaş bir teknik kul-
lanılarak kültür varlığı sağlamlaştırılabilir.

Madde 11- Kültür varlığına mal edil-
miş farklı dönemlerin geçerli katkıları say-
gı 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 öne-
mi azsa, açığa çıkarılan malzeme büyük ta-
rihi, arkeolojik ya da estetik değer taşıyor-
sa ve korunma durumu böyle bir davranışı 
gerekli gösterecek kadar iyi ise haklı çıka-

Ek 1- Venedik Tüzüğü
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rılabilir. İlgili unsurların öneminin değer-
lendirilmesi ile ilgili yargıyı ve neyin yok 
edileceği üzerinde kararı vermek, sadece 
bu işi üzerine almış kimseye bırakılamaz.

Madde12- Eksik kısımlar tamamla-
nırken, bütünle uyumlu bir şekilde bağ-
daştırılmalıdır, fakat bu onarımın, aynı 
zamanda sanatsal ve tarihi tanıklığı yan-
lış bir biçimde yansıtmaması için, öz-
günden ayırt edilebilecek bir şekilde ya-
pılması gereklidir.

Madde 13- Eklemelere, ancak yapı-
nın ilgi çekici bölümlerine, geleneksel ko-
numuna, kompozisyonuna, dengesine ve 
çevresiyle olan bağıntısına zarar gelmediği 
durumlarda izin verilebilir.

Tarihi Yerler
Madde 14- Kültür varlığının bulun-

dukları yerler, bütünlüğün korunması, 
sağlıklı kılınıp, yaşanır şekilde ortaya kon-
ması için özel bir dikkat gerektirir. Böyle 
yerlerde yapılacak koruma ve onarım çalış-
malarında, daha önceki maddelerde açıkla-
nan ilkelerden esinlenmelidir.

Kazılar
Madde 15- Kazılar 1956 yılında 

UNESCO tarafından kabul edilmiş arkeo-
lojik kazılarda uygulanması istenilen ulus-
lararası ilkelerle tanımlanan kararlara ve 
bilimsel standartlara uygun olarak yapıl-

malıdır. Yıkıntılar korunmalı, mimari un-
surların ve buluntuların sürekli olarak ko-
runması için gerekli önlemler alınmalıdır. 

Bundan başka, kültür varlığının anla-
şılmasını kolaylaştıracak ve anlamını hiç 
bozmadan açığa çıkartacak her çareye baş-
vurulmalıdır. Bütün yeniden inşa işlemle-
rinden peşinen (a priori) vazgeçilmelidir. 
Yalnız anastylosis’e, yani mevcut fakat bir-
birinden ayrılmış parçaların bir araya ge-
tirilmesine izin verilebilir. Birleştirmede 
kullanılan madde her zaman ayırt edilebi-
lecek bir nitelikte olmalı ve bu, kültür var-
lığının korunmasını sağlamak ve eski ha-
line getirmek için mümkün olduğunca az 
kullanılmalıdır.

Yayın
Madde 16- Bütün koruma, onarım ve 

kazı işlerinde her zaman çizim ve fotoğ-
raflarla 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 gösterilme-
lidir. Bu belgeler bir resmi kurumun ar-
şivine konmalı ve araştırıcılar bundan ya-
rarlanabilmelidir. Bu raporların yayınlan-
ması tavsiye edilir.
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1975 Avrupa Mimarlık Mirası yılı-
nı taçlandıran ve Avrupa’nın tüm ülkele-
rinin delegelerinden oluşan Amsterdam 
Kongresi, Avrupa’nın benzersiz mimarlı-
ğının tüm halklarının ortak mirası oldu-
ğunun bilincini taşıyan ve korunması için 
üye devletlerin aralarında ve diğer Avru-
pa hükümetleriyle birlikte çalışma istek-
lerini bildiren Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesi’nce yürürlüğe konulan Karta’yı 
sevinçle karşılamaktadır. Kongre, Avru-
pa mimarlık mirasının tüm dünyanın kül-
türel mirasının bütünleyici bir parçası ol-
duğunu onaylamaktadır ve bu yılın Tem-
muz ayında Helsinki’de benimsenen Av-
rupa Güvenlik ve İşbirliği Kongresi Sonuç 
Yasası’nca öngörülen kültürel alanda işbir-
liği ve alışverişi teşvik amacıyla karşılıklı 
yüklenilen sorumluluğu büyük bir mem-
nuniyetle izlemiştir.

Bu şekilde, Kongre aşağıdaki temel dü-
şünceleri vurgulamaktadır:

a. Avrupa’nın mimarlık mirası, paha 
biçilmez kültürel değerinin yanı sıra, halk-
larına ortak tarihlerinin ve geleceklerinin 
bilincini aşılamaktadır. Bu nedenle yaşatıl-
ması çok önemlidir.

b. Mimarlık mirası yalnız üstün nite-
likli tek yapıları ve çevrelerini değil, tarih-
sel ve kültürel özelliği olan tüm kentsel ve 
kırsal alanları içerir.

c. Bu hazineler tüm Avrupa halkları-
nın ortak varlığı olduğundan, bu halklar 
ihmal, kasıtlı yıkım, düzensiz yeni yapılaş-
ma ve aşırı trafik gibi gittikçe artan tehli-
kelere karşı, onları korumak için ortak bir 
sorumluluğa sahiptirler,

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

e. En önemli planlama kararlarını alan 
yerel yetkililerin mimarlık mirasının ko-
runmasında özel bir sorumluluğu vardır 
ve fikir ve bilgi alışverişi yaparak birbirleri-
ne yardımcı olmalıdırlar.

f. Eski alanların sağlıklılaştırılması ola-
nak ölçüsünde, bölge sakinlerinin toplum-
sal kompozisyonunda köklü bir değişik-
lik gerektirmeyecek şekilde tasarlanma-
lı ve uygulanmalıdır. Kamu kaynaklarınca 
gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının 
sağladığı yararlardan tüm toplum kesimle-
ri pay almalıdır.

g. Gerekli yasal ve yönetimsel önlem-
ler tüm ülkelerde güçlendirilmeli ve daha 
etkin kılınmalıdır,

h. Mimarlık veya tarih açısından 
önemli binaların ve yörelerin restorasyon, 
uygulama ve bakım giderlerinin karşılan-
masına katkıda bulunmak için yerel yöne-
timlere parasal yardım sağlanmalı, aynı bi-
çimde özel mülk sahiplerine de parasal 
destek ve devletten yardım sunulmalıdır.

i. Mimarlık mirası ancak, halk ve özel-
likle de genç kuşak onun değerini bilir-
se yaşayacaktır. Bu nedenle her düzeydeki 
eğitim programları bu konuya artan bir ilgi 
göstermek zorundadır.

j. Kamunun ilgisini uyandırmaya yar-
dımcı olacak uluslararası, ulusal ve yerel 
bağımsız örgütler yüreklendiril¬melidir.

k. Bugünün yeni yapıları yarının mi-
rası olacağından, çağdaş mimarlığa yüksek 
kaliteli olması için her türlü çaba gösteril-
melidir.

Avrupa Mimarlık Mirası Kartası’nda 
Bakanlar Komitesi’nin belirttiği gibi, üye 
devletlerin dayanışma ruhu içinde birbiri-
ni tutan politikalar izleyeceğini garanti al-
tına almak Avrupa Konseyi’nin sorumlu-
luğundadır. Bu nedenle tüm Avrupa ülke-

Ek 2- Amsterdam Bildirgesi (1975)
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lerinde mimarlık ürünlerinin korunması 
için gösterilen aşamalar deneyim alışveri-
şini özendirecek biçimde periyodik rapor-
lar 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.

Avrupa’nın yeri doldurulmaz mimarlık 
mirası, şimdi ve gelecekte tüm halklarının 
yaşamlarının zenginleştirilmesi için ancak 
bu yolla yaşatılabilir.

Kongre tartışmalar sonucu ortaya çı-
kan sonuç ve önerilerini aşağıda sunmak-
tadır. Yeni bir koruma politikası ve bü-
tünleşik koruma uygulanmazsa, toplu-
mumuz çok yakında geleneksel çevresi-
ni oluşturan yapı ve sit mirasının çoğu-
nu yitirmiş olduğunu görecektir. Koruma 
bugün tarihi park ve bahçelerin yanı sıra, 
tarihi kentler, kentlerin eski mahalleleri 
ve geleneksel karakteri olan kent ve köyler 
için de gereklidir. Bu mimarlık ürünleri-
nin korunması en büyüğünden en alçak 
gönüllülerine kadar, günümüz yapıları-
nı da unutmadan, kültürel değer taşıyan 
tüm yapıları çevreleriyle birlikte kapsayan 
geniş bir perspektif içinde görülebilir.

Mimarlık mirasının önemi ve onu ko-
ruma tartışmaları artık çok daha açıklıkla 
bilinmektedir. Ani toplumsal değişiklikle-
re karşı bireylerin kimliklerini bulmalarına 
olanak veren çevreleri korumak, ya da ya-
şatmak zorundaysak, tarihsel sürekliliği ko-
rumamızın gerektiği kabul edilmelidir.

Çağdaş kent planlamasında eski kentle-
rin kentsel dokusunu karakterize eden in-
san ölçeğini, kapalı mekânları, işlevlerin 
etkileşimini ve toplumsal ve kültürel de-
ğişkenliği geri getirmek için bir çaba var-

dır. Fakat aynı zamanda eski yapıların ko-
runmasının günümüz toplumunun ana il-
gilerinden biri olarak kaynak tasarrufu ve 
israfın önlenmesine de katkıda bulundu-
ğunun farkına varılmıştır. Tarihi yapılara 
çağdaş yaşamın gerekleriyle ilişkili yeni iş-
levler verilebileceği gösterilmiştir. Daha-
sı, 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 hare-
ketlerini önlemeye, ya da büyük ölçüde 
azaltmaya da yardımcı olur. Tüm bu ne-
denlerle, mimarlık mirasının korunması 
için yapılan tartışmalar bugün her zaman-
kinden daha güçlüdür. Bununla beraber 
sağlam ve kalıcı bir temele oturtulmalı ve 
böylece esaslı bir araştırma konusu haline 
getirilerek tüm eğitimsel ve kültürel geli-
şim programlarının parçası olmalıdır.

Mimarlık mirasının korunması kent-
sel ve bölgesel planlamanın baş hedefle-
rinden biridir.

Mimarlık mirasının korunması, ya-
kın 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 par-
çası haline gelmelidir. Yani korumacılar-
la planlama sorumluları arasında sürek-
li bir diyalog kaçınılmazdır. Plancılar tüm 
alanların aynı olmadığını ve bu nedenle de 
kendi özel niteliklerine göre ele alınmak 
zorunda olduklarının bilincinde olmalıdır-
lar. Mimarlık mirasının estetik ve kültürel 
değerlerinin gerektirdiklerinin bilinmesi 
eski mimarlık kompleksleri için özel hedef 
ve planlama kurallarının benimsenmesine 
yol açmalıdır.
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Sıradan planlama yönetmeliklerini ve 
tarihsel yapıları koruma amaçlı özel ku-
ralları, birbirine uyarlamaksızın birlikte 
uygulamak yeterli değildir. Gereken bü-
tünleşmeyi olası kılmak için, çevrelerin-
deki 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 planla-
masından sorumlu bölgesel ve yerel yet-
kili ve görevlilere ulaştırılmalıdır. Böyle 
bir envanter, mekân yönetimindeki esaslı 
bir niteliksel öğe olarak koruma için ger-
çekçi bir temel oluşturacaktır.

Bölgesel planlama politikası, mimar-
lık mirasının korunmasını hesaba katma-
lı ve ona katkıda bulunmalıdır. Bu, özel-
likle nüfus azalmasını denetlemek ve do-
layısıyla eski yapıların bozulmasını önle-
mek amacıyla, yeni etkinliklerin ekono-
mik çöküntü içinde bulunan bölgelerde 
yerleşmesini teşvik edebilir. Buna ek ola-
rak, kent çevresindeki alanların gelişim ka-
rarları eski mahallelerin üzerindeki bas-
kıyı hafifletecek bir biçimde yönlendiri-
lebilir. Burada ulaşım ve çalışma politika-
ları ile kentsel etkinliklerin odak noktala-
rının daha iyi bir dağılımının sağlanması, 
mimarlık mirasının korunması üzerinde 
önemli bir etki oluşturabilir.

Kalıcı bir koruma politikasının eksiksiz 
gelişmesi yerel kültürlerin dikkate alınma-
sının yanı sıra, geniş çaplı bir merkezden 
uzaklaştırma önlemi de gerektirir.

Bu planlama kararının alındığı tüm 
düzeylerde (merkezi, bölgesel, yerel) ko-
ruma çalışmalarından sorumlu kişiler bu-
lunması gerektiği anlamına gelir. Bunun-
la birlikte, mimarlık mirasının korunma-
sı sadece uzmanlara ait bir konu olmama-
lıdır. Kamuoyu desteği şarttır. Halk ek-

siksiz ve yansız bilgi alarak, envanterle-
rin oluşturulmasından kararların hazır-
lanmasına kadar, işin her aşamasında ger-
çekten de rol almalıdır.

Son olarak, mimarlık mirasının ko-
runması, 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 reddedebilme olanağı sağla-
yacak olan yeni, uzun vadeli bir yaklaşım 
özelliği taşımak zorundadır.

Bütünleşik koruma yerel yetkililerin so-
rumluluğunu da kapsar ve yurttaşların katı-
lımını gerektirir.

Yerel yetkililerin mimarlık mirasının 
korunmasında özel ve yaygın sorumluluk-
ları olmalıdır. Bütünleşik koruma ilkeleri-
ni uygularken, kentsel ve kırsal topluluk-
lardaki mevcut toplumsal ve fiziksel ger-
çeklerin sürekliliğini de hesaba katmak zo-
rundadırlar. Gelecek geçmişin pahasına 
kurulamaz ve kurulmamalıdır.

İnsan yapısı çevreye akıllı, duyarlı ve 
ekonomik bir saygıyla yaklaşan böyle bir 
politikayı uygulamak için yerel yetkililer;

 kentsel ve kırsal dokuyu, onların ya-
pısını, karmaşık işlevlerini, inşa edilmiş 
ve açık mekanların mimarlık ve mekânsal 
özelliklerini konu alan bir çalışmayı temel 
olarak kullanmalı,

 yapılara, yapıların özelliklerine, say-
gı göstermeyi ihmal etmeden çağdaş yaşa-
mın gereklerini yerine getirecek uygun iş-
levler vermeli; böylece yaşatılmalarını ga-
ranti altına almalı,

 (eğitimsel, yönetimsel ve tıbbi) 
kamu hizmetlerinin gelişimi üzerinde ya-
pılan uzun vadeli incelemelerin, aşırı bo-
yutların bunların nitelik ve etkinlikleri-
ni zedelediğini gösterdiğini bilmeli, böyle 
bir politika için bütçelerin uygun bir bö-
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lümünü ayırmalıdırlar. 
Bu bağlamda, hükümetlerden özellik-

le bu cins amaçlar için ayrılmış kaynak-
lar yaratılmasını istemelidirler. Bireyle-
re ve çeşitli kuruluşlara yerel yönetimler-
ce verilen karşılıklı ve karşılıksız krediler 
onların katılımını ve parasal bağlantılarını 
canlandırmayı hedef almalıdır;

 mimarlık mirasını ilgilendiren her 
türlü konu ile uğraşmak üzere temsilci-
ler atamalı,

 yapıların mevcut kullanıcılarıyla esas 
sahiplen arasında doğrudan doğruya bağlar 
kurulmasını sağlayacak özel, ticari olma-
yan acenteler kurmalı,

 restorasyon ve iyileştirme çalışmala-
rı için gönüllü kuruluşların oluşumunu ve 
etkin işleyişini kolaylaştırmalıdırlar.

Yerel yönetimler, koruma planları ile 
ilgilenen grupların görüşlerini araştırmak 
için kullandıkları danışma tekniklerini ge-
liştirmeli ve planlamanın ilk aşamaların-
dan itibaren bu görüşleri hesaba katmalı-
dırlar. Halkı bilgilendirme çabalarının bir 
bölümü olarak, yerel yetkililerin kararla-
rını açıkça anlaşılır bir dil kullanarak hal-
ka sunmalı ve böylece bölgede yaşayanlar 
bu kararların nedenlerini öğrenip, tartışıp 
değerlendirebilmelidirler. Halkın konula-
rı birlikte inceleyebilmesine olanak veren 
toplantı yerleri sağlanmalıdır.

Bu politikanın bir parçası olarak, halk 
toplantıları, sergiler, halk oylamaları, ile-
tişim araçlarının kullanımı gibi yöntemler 
ve tüm diğer uygun yöntemlerin uygulan-
ması her zaman başvurulan uygulamalar 
haline gelmelidir.

Gençlerin çevre sorunları konusunda 
eğitilmeleri ve koruma görevlerine katıl-
maları en önemli toplumsal gereklilikler-
den biridir.

Gruplar ya da bireylerce ileriye sürülen 
tamamlayıcı öneri veya seçenekler, plan-

lamacıya önemli bir katkı olarak düşünül-
melidir. Yerel yönetimler birbirlerinin de-
neyimlerinden yararlanabilirler. Bu neden-
le tüm kurallardan yararlanarak sürekli bir 
bilgi alışverişi oluşturmalıdırlar.

Herhangi bir bütünleşik koruma po-
litikasının başarıya ulaşması toplumsal et-
kenlerin göz önüne alınmasına bağlıdır. 
Bir koruma politikası aynı zamanda mi-
marlık mirasının toplumsal yaşamla bü-
tünleşmesi anlamına da gelir.

Gösterilecek koruma çabası, yalnız-
ca yapıların kültürel değeriyle değil, kul-
lanım değeriyle de ölçülmelidir. Bütün-
leşik korumanın toplumsal sorunları an-
cak bu iki değerler grubu eş zamanlı ola-
rak ele alınırsa giderilebilir.

Mimarlık mirasının bir bölümünü 
oluşturan bir yapı kompleksinin iyileşti-
rilmesi, mevcut alt yapı üzerine yeni ya-
pılaşmadan, ya da daha önce gelişmemiş 
bir alanda yeni bir kompleks yapılmasın-
dan daha ucuza gelebilir. Toplumsal so-
nuçları oldukça farklı olan bu üç çözü-
mün maliyetleri karşılaştırıldığında, top-
lumsal maliyetleri gözden kaçırmamak 
önemlidir. Bunlar yalnızca mal sahipleri 
ve kiracıları değil, o bölgede canlılığı sağ-
layan ve koruyan zanaatkar, esnaf ve yük-
lenicileri de ilgilendirir.

Kamu yetkilileri restore edilmiş ve iyi-
leştirilmiş bölgelerdeki sakinlerin artan ki-
raları ödeyememeleri, orayı terk etmek zo-
runda bırakılmaları gibi sonuçlar veren 
serbest piyasa yasalarını önlemek için, dü-
şük maliyetli yerleşmelerde uygulandığı 
gibi, ekonomik baskıların etkisini azaltmak 
üzere araya girmelidirler. Parasal müdaha-
leler, kira üst sınırlarının sabitleştirilme-
siyle bağlantılı olarak mal sahiplerine yapı-
lacak restorasyon giderleri yardımı ile eski 
ve yeni kiralar arasındaki farkı tümüyle ya 
da kısmen karşılayacak biçimde kiracılara 
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yapılacak para yardımı arasında bir denge-
nin oluşturulmasını hedef almalıdır.

Halka programların hazırlanmasına 
katılmasına olanak tanımak için, bir yan-
dan korunacak yapıların tarihsel ve mi-
mari değerini anlatılmalı, diğer yandan 
da sürekli ve geçici yeniden yerleşme ko-
nusunda tüm ayrıntıları vererek durumu 
anlamaları sağlanmalıdır. 

Halkın katılımı çok önemlidir çünkü 
konu artık birkaç öncelikli yapının resto-
re edilmesi değil bölgelerin tümüyle iyi-
leştirilmesi olayıdır. İnsanların kültürle 
ilgilenmesini sağlamaya yönelik bu pra-
tik yöntem, hatırı sayılır bir toplumsal ya-
rar getirecektir. 

Bütünleşik koruma, yasal ve yönetim-
sel önlemler alınmasını gerektirir.

Mimari miras kavramı yavaş yavaş ta-
rihsel tek yapıdan kentsel ve kırsal mi-
marlık komplekslerine ve daha yakın tari-
hi mimarlık eserlerine doğru genişletildi-
ği için, yönetimsel kaynaklarda bir artış-
la bağıntılı olarak geniş kapsamlı bir yasal 
reform yapılması etkili eylemin ön koşu-
lu olmuştur.

Bu reform, bölgesel planlama yasala-
rını mimarlık mirasının korunması ile il-
gili yasalarla birlikte uygulama gerekliliği 
ile yönlendirilmelidir. Bu sonuncusu (ko-
ruma yasaları), mimarlık mirasının ve bü-
tünleşik koruma hedeflerinin yeni bir ta-
nımını getirmelidir. 

Bunlara ek olarak, aşağıdaki konula-
ra ilişkin özel işlemler tasarlamak zorun-
dadır:

 Mimari komplekslerin saptanıp, çi-
zimlerinin yapılması; 

 Koruyucu dış bölgelerin ve bunların 
içinde geçerli olan ve halkı ilgilendiren kı-
sıtlamaların belirlenmesi;

 Bütünleşik koruma şemalarının ha-
zırlanması ve bunların gerektirdiklerinin 

planlama politikaları içine alınması;
 Projelerin onaylanması ve işi yürüt-

mek için yetki alınması.
Bunlara ek olarak, gerekli yasal hazır-

lıklar yapılarak aşağıdaki maddeler gerçek-
leştirilmelidir:

 Kentsel planlama için sağlanan büt-
çe kaynaklarının iyileştirme ve yeni geliş-
me arasında dengeli olarak paylaştırılacağı-
nı garantilemek,

 Eski bir yapıyı iyileştirmeye karar ve-
ren yurttaşlara en azından yeni yapılaş-
ma için yararlandıkları kadar parasal des-
tek vermek,

 Devlet ve kamu yetkililerinin para-
sal destek sistemini yeni bütünleşik koru-
ma politikasının ışığında yeniden gözden 
geçirmek.

Yapı yasa, yönetmelik ve kurallarının 
uygulaması, olabildiğince bütünleşik ko-
ruma gerekliliklerini karşılayacak şekilde 
gevşetilmelidir. Yetkililerin çalışma kapasi-
tesini arttırmak için yönetimin yapısını ye-
niden gözden geçirerek kültür mirasından 
sorumlu departmanların uygun düzeyler-
de örgütlendiğini ve yeterli sayıda nitelik-
li personelle gerekli bilimsel, teknik ve pa-
rasal kaynakların onların emrine verildiği-
ni garanti altına almak şarttır.

Bu departmanlar yerel yetkililere yar-
dım etmeli, bölge planlama bürolarıyla iş-
birliği yapmalı ve kamu özel kuruluşlarıyla 
sürekli ilişki içinde olmalıdırlar.

Bütünleşik koruma uygun parasal araç-
ların varlığını gerektirir.

Tüm ülkelerde uygulanabilecek bir pa-
rasal politikayı tanımlamak ya da planlama 
sürecindeki farklı önlemlerin sonuçları-
nı değerlendirmek, bunların karşılıklı yan-
kıları nedeniyle zordur. Dahası, bu süre-
cin kendisine toplumun güncel yapısından 
doğan dış etkenler hakimdir.

Her devletin kendi parasal yöntem ve 
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araçlarını gözden geçirmesi uygundur. 
Yine de Avrupa’da korumaya ayrılmış pa-
rasal kaynakları yeterli olan çok az ülke ol-
duğu kesinlikle söylenebilir. Hiçbir Avru-
pa ülkesinin bir bütünleşik koruma politi-
kasının ekonomik gereklerini yerine geti-
recek ideal yönetimsel işleyişe henüz sahip 
olmadığı da açıkça ortadadır.

Bütünleşik korumanın ekonomik so-
runlarını çözebilmek için şu etken önem-
lidir: yeni yapıların çevreleriyle uyum 
içinde olmalarını sağlayacak bazı hacim-
sel ve boyutsal (yükseklik, arazi kullanım 
katsayısı vb.) kısıtlamalar getirecek bir 
yasa hazırlamak.

Planlama yönetmelikleri, artan yoğun-
lukları caydırıcı rol oynamalı ve yeni geliş-
me yerine iyileştirme çalışmalarını özen-
dirmelidir.

Koruma programlarının baskılarından 
kaynaklanan fazla maliyeti belirleyecek 
yöntemler gözden geçirilmelidir. Ola-
nak olduğunca, bu restorasyon çalışma-
sını yürütmek zorunda olan mal sahiple-
rinin fazla maliyeti (ne fazlasını, ne eksi-
ğini) karşılayabilmelerine yardım etmek 
için yeterli kaynaklar bulunmalıdır.

Eğer fazla maliyeti karşılayacak böyle 
bir yardım sistemi kabul edilirse, tabii ki, 
bu yararın vergilendirilmeyle azaltılması-
na da özen göstermek gerekecektir. Aynı 
ilke, tarihsel ve mimari önem taşıyan yıp-
ranmış yapı topluluklarına da uygulan-
malıdır. Bu toplumsal dengenin yeniden 
kurulmasını sağlayacaktır.

Yeni yapılara sağlanan para ve vergi ko-
laylıkları, 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 pa-

rayı sağlayarak döner sermayeler kurmalı 
ve onları özendirmelidir. Bu özellikle, bu 
cins programların böyle çekici bir mal var-
lığı karşısındaki yüksek talepten doğan de-
ğer artışları yoluyla kısa, ya da uzun vade-
de kendini finanse edebilir hale gelebilece-
ği bölgelerde uygulanabilir.

Yine de, tüm özel parasal kaynakla-
rı özellikle de endüstriden gelenleri teş-
vik etmek çok önemlidir. Sayısız özel gi-
rişim, ulusal ya da yerel düzeydeki yetkili-
lerle birlikte oynayabilecekleri yararlı rolü 
ortaya koymuştur.

Bütünleşik koruma restorasyon ve iyi-
leştirme yöntem ve teknikleri daha iyi araş-
tırılmalı ve kapsamları genişletilmelidir.

Önemli tarihi kompleksler için geliş-
tirilmiş olan özel teknikler bundan böyle 
daha az sanatsal üstünlüğe sahip olan bir-
çok yapı ve komplekste de uygulanmalıdır.

Geleneksel yapı malzemelerinin bulu-
nabilmesi ve geleneksel zanaat ve teknik-
lerin kullanımının sürdürülmesini garanti 
altına alacak adımlar atılmalıdır.

Mimarlık mirasının sürekli bakımının 
yapılması, uzun vadede masraflı iyileştir-
me işlemlerini önleyecektir.

Her iyileştirme şeması uygulanmaya 
başlanmadan önce iyice incelenmelidir. 
Aynı zamanda malzeme ve tekniklerle ilgi-
li kapsamlı bir belge toplama çalışması ve 
giderlerin bir analizi yapılmalıdır. Bu bel-
geler toplanıp uygun merkezlerde bulun-
durulmalıdır.

Koruma için kullanılan yöntem ve tek-
niklerin bir kataloğunu derlemek için araş-
tırmaya girişilmeli, bu amaçla bilimsel ku-
rumlar oluşturulmalı ve bunlar aralarında 
yakın bir işbirliği içinde bulunmalıdır. Bu 
katalog hazır bulundurulmalı ve restoras-
yon ve iyileştirme uygulamalarının düzeyini 
yükseltmek isteyenlere dağıtılmalıdır.

Nitelikli personel üretmek için daha 
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iyi eğitim programlarına esaslı bir gerek-
sinme vardır. Bu programlar, esnek, çok 
disiplini kapsayan nitelikte olmalı ve ye-
rinde uygulamaya yönelik deneyim kaza-
nılabilecek kursları da içermelidir.

Bilgi, deneyim ve eğitilen elemanların 
uluslararası değişimi, tüm ilgili personelin 
eğitimi için gerekli bir öğedir. Bu, koruma 
programları hazırlamak için gerekli plan-
cı, mimar, teknisyen ve zanaatçı birikimi-
ni yaratmaya ve yok olma tehlikesi içinde 
olan restorasyon çalışmalarına özgü zana-

atçıların yaşatılacağını garanti altına almaya 
yardımcı olmalıdır.

Nitelik kazanma, çalışma koşulları, 
ücret, iş güvenliği ve toplumsal statü fır-
satları, gençlerin restorasyon ve iyileştir-
me çalışmalarıyla bağlantılı disiplinleri 
seçip sürdürmelerini sağlayacak kadar çe-
kici olmalıdır.

Bunun yanısıra, tüm düzeylerdeki eği-
tim programlarından sorumlu olan yetkili-
ler, gençlerin ilgisini koruma disiplinlerine 
çekmek için çaba göstermelidirler.

Ahunbay, Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, 1996, s. 152-156.
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Ek 3- Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi (Coe, 1985)
Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe 

Strasbourg, 3 Ekim 1985

Bu Anlaşmayı imzalayan Avrupa Kon-
seyi üye Devletleri,

Avrupa Konseyi’nin amacının, kendile-
rinin ortak mirası olan ideal ve prensiple-
ri korumak ve gerçekleştirmek maksadıy-
la üyeleri arasında daha sıkı bir birlik sağ-
lamayı başarmak olduğu hususunu göz 
önünde tutarak,

Mimari mirasın, Avrupa kültür mirası-
nın zenginliği ve çeşitlerinin eşsiz bir ifa-
desi, geçmişimizin değer biçilmez bir tanı-
ğı olduğunu ve bütün Avrupalıların bir or-
tak mirasını oluşturduğunu kabul ederek,

19 Aralık 1954 tarihinde Paris’te im-
zalanan Avrupa Kültür Sözleşmesi ve bu 
Sözleşmenin 1. Maddesi bakımından;

Avrupa Konseyi Bakanlar Komite-
si tarafından 26 Eylül 1975 tarihinde ka-
bul edilen Avrupa Mimari Mirası Yasa-
sı ile milli kanun ve nizamnamelerin, mi-
mari mirasın tümüyle korunması için ge-
reken hususlara intibak ettirilmesi hakkın-
daki 14 Nisan 1976 tarihli ve 28 numaralı 
Karar (76) ı nazarı itibara alarak,

Avrupa Konseyi Parlamenterler Mec-
lisinin Mimari Mirasın korunmasına iliş-
kin 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 ka-
rarı ile el sanatları çalışmalarının bazı dal-
larında yok olma tehlikesi bulunan mes-
leklere yapılacak yardımlara ilişkin R (81) 
13 sayılı tavsiye kararını dikkate alarak,

Kentsel ve kırsal çevreleri geliştirme-
siyle Devletlerin ve bölgelerin ekonomik, 
sosyal ve kültürel açılardan kalkınmasına 

katkıda bulunma yoluyla, gelecek nesillere 
bir kültürel kaynaklar sistemi devredilme-
sinin önemini hatırda tutarak, 

Mimari mirasın korunması ve bu ko-
runmanın yaygınlaştırılması hususunda 
ortak bir politikanın ana ilkeleri bakımın-
dan bir anlaşmaya varılmasının önemini 
kabul ederek, aşağıdaki hususlarda muta-
bık kalmışlardır. 

Mimari Mirasın Tanımlanması
Madde l

“Mimari Miras” bu sözleşmede geçen 
ve aşağıda tanımlanan kültür varlıklarını 
kapsayacaktır. 

1. Anıtlar: Tarihsel, arkeolojik, sanat-
sal, bilimsel, sosyal ve teknik bakımdan 
önemleri nedeniyle dikkate değer binalar 
ile diğer yapılar ve bunların müştemilatı 
ile tamamlayıcı kısımları,

2. Bina Grupları: Topografik ola-
rak tanımlanabilecek birimleri oluşturma-
ya yeterince uygun olan ve tarihsel, arkeo-
lojik, sanatsal, bilimsel, sosyal veya teknik 
bakımlardan önemleri nedeniyle dikka-
te değer, kentlerde veya kırsal bölgelerdeki 
mütecanis bina grupları:

3. Ören Yerleri (Siteler): Topogra-
fik olarak tanımlanabilecek derecede ye-
terince belirgin ve mütecanis özellikle-
re sahip, aynı zamanda tarihsel, arkeolo-
jik, 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 
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için her bir taraf bu tarihsel varlıkların en-
vanterlerini oluşturur ve bu tarihsel varlık-
lara zarar verebilecek tehlikeli durum doğ-
duğunda, en kısa zamanda gerekli dokü-
manları hazırlamayı taahhüt eder.

Yasal Koruma İşlemleri
Madde 3 

Her bir Taraf;
1. Mimari Mirasın korunması için ya-

sal önlemler almayı;
2. Bu önlemler çerçevesinde ve her ül-

keye ve bölgeye has yöntemlere göre anıt-
ların, bina gruplarının ve ören yerlerinin 
korunmasını taahhüt eder.
Madde 4 

Her bir Taraf;
1. Söz konusu varlıkların yasal korun-

ması için gerekli denetim ve yetki işlemle-
rini uygulamayı,

2. Tüm korunan varlıkların bozulma-
sını, hasar görmesini veya yıkılmasını ön-
lemeyi, taahhüt eder; 

Bu amaçla, her bir taraf, aşağıdaki du-
rumları kapsayan yasalar mevcut değilse, 
bu yasaların çıkarılmasını taahhüt eder:

a. Korunmakta olan veya korunma iş-
lemine konu olan anıtların yıkım veya ta-
dil projelerinin veyahut bunların çevreleri-
ni etkileyen bir projenin yetkili bir maka-
ma sunulmasını sağlamayı; 

b. Tarihsel binalar grubunu veya bun-
ların bir kısmını veyahut bir ören yerini 
etkileyen;

 binaların yıkımını,
 yeni binaların yapımını,

binaların veya ören yerlerinin özellik-
lerini bozacak önemli tadilat çalışmaları ile 
ilgili projelerin yetkili bir makama sunul-
masını,

c. Kamu makamlarının, korunmaya 
alınan bir varlıkta gerekli çalışmaların yü-
rütülmesini o varlık sahibinden istemeye 

veya varlık sahibi istenilen çalışmayı yap-
mazsa bizzat kamu makamlarının gerekli 
çalışmaları yapmasına izin verilmesini,

d. Korunmaya alınan bir varlığın istim-
lakine izin verilmesini sağlar.
Madde 5

Her bir Taraf: Maddi koşulların tehli-
keye düşürdüğü ve başka bir yere taşınma-
nın zorunlu olduğu durumlar dışında, ko-
runmaya alınan bir anıtın tümünün ya da 
bir bölümünün taşınmasını yasaklamayı 
taahhüt eder. Zorunlu durumlarda ise yet-
kili makamın, anıtın sökülmesi, nakli ve 
uygun bir yerde yeniden eski şekline geti-
rilmesi için gerekli önlemleri alacaktır.

Tamamlayıcı Tedbirler
Madde 6

Her bir Taraf, aşağıdaki hususları taah-
hüt etmeyi kabul eder. 

1. Mimari Mirasın bulundukları yer-
lerde, bunların bakımı ve restorasyonları 
için kamu kuruluşlarınca, ulusal, bölgesel 
ve yerel yetkiler ve mevcut bütçe olanakla-
rı içinde, mali destek sağlamak,

2. Gerekirse, bu varlıkların korunma-
sını kolaylaştırmak için, parasal önlemle-
re başvurmak, 

3. Mimari Mirasın bakım ve restoras-
yonu konusunda özel girişimleri teşvik et-
mek.
Madde 7

Her bir Taraf, anıtların çevresinde, 
bina gruplarının ve ören yerlerinin içinde, 
çevre düzenini geliştirmeyi amaçlayan ön-
lemler almayı taahhüt eder.
Madde 8

Her bir Taraf, Mimari Mirasın fizik-
sel açıdan bozulma tehlikesini sınırlamak 
amacıyla;

1. Çevre kirliliğini ve bunun zararlı et-
kilerini saptayıp analizler yapmayı ve bu 
zararlı etkileri azaltmaya veya yok etmeye 
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yönelik yöntemleri belirlemek için bilim-
sel araştırmaları desteklemeyi,

2. Mimari Mirasın korunması sırasın-
da, çevre kirliliğine karşı alınacak önlem-
lerden doğabilecek özel nitelikli sorunla-
rı göz önünde bulundurma sorumluluğu-
nu taahhüt eder.

Yaptırımlar
Madde 9

Her bir Taraf, Mimari Mirasın korun-
masını sağlayan mevzuata aykırı hareket 
edildiğinde, sahip oldukları yetkiler çerçe-
vesinde, yetkili makam tarafından bu hu-
susla ilgili ve yeterli bir tepkinin gösteril-
mesinin teminini taahhüt eder. Bu tepki, 
uygun durumlarda, zorunlu olan hususla-
ra uymayacak bir biçimde yeni bir bina ya-
pan kişinin bu binayı yıktırmasını gerek-
tireceği gibi, korunan bir mimari mirasın 
eski durumuna gelmesi için restore edil-
mesini de gerektirir.

Koruma Politikaları
Madde 10

Her bir Taraf, aşağıda belirtilen ek ko-
ruma politikalarını uygulamayı yükümlenir.

1. Mimari mirasın korunmasını, kırsal 
yörelerle şehirlerin düzenlenmesinde baş-
lıca hedefler arasına dahil etmek ve bu ge-
reksinmenin hem düzenleme planlarının 
hazırlanması ve hem de söz konusu plan-
ların uygulamaya konulması aşamalarında 
dikkate alınmasını sağlamak, 

2. Mimari Mirasın restorasyonu ve ba-
kımı 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 an-

lamı uyarınca korunmayı gerektirmediği 
halde, konumu bakımından bir değer taşı-
yan binaların da kentsel ve kırsal çevre ile 
yaşam tarzı çerçevesinde korunmasını ve 
kullanılmasını sağlamak,

5. Mimari Mirasın geleceğine esas teş-
kil etmek üzere, geleneksel becerilerin uy-
gulanmasını ve kullanılan malzemenin ge-
liştirilmesini teşvik etmek,
Madde 11

Her bir Taraf, Kültür Mirasının mi-
mari ve tarihsel özelliklerini koruma açı-
sından;

 Korunan varlıkların, çağdaş hayatın 
gereksinmeleri göz önüne alınacak şekilde 
kullanımını,

 Uygun olan durumlarda, eski bina-
ların yeni kullanımlara intibaklarını teşvik 
etmeyi taahhüt eder. 
Madde 12

Her bir Taraf, korunan varlıkların halk 
tarafından ziyaret edilmesine izin verilme-
sini kabul ederken, bu iznin sonuçlarının 
özellikle yapısal gelişmelere ve bu varlıkla-
rın ve çevrelerinin mimari ve tarihsel özel-
liklerine zarar vermemesini taahhüt eder.
Madde 13

Bu politikaların uygulanmasını kolay-
laştırmak amacıyla, her bir taraf, kendi si-
yasal, yönetimsel yapılarına göre koruma, 
kültürel ve çevresel planlama faaliyetin-
den sorumlu makamların çeşitli kademe-
leri arasında etkin bir işbirliğinin geliştiril-
mesini taahhüt eder.

Katılma ve Kuruluşlar
Madde 14

Her bir Taraf, Mimari Mirasın tespi-
ti, korunması, restorasyonu, bakımı, yöne-
timi ve sayılarının arttırılması açılarından 
resmi makamların çalışmalarına yardımcı 
olmak amacıyla;

1. Karar alma süreçlerinin çeşitli aşa-
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malarında devlet, mahalli idareler, kültü-
rel kurumlar ile kuruluşlar ve halk arasın-
da, bilgi sağlama, danışmanlık ve işbirliği-
ni geliştirmeyi;

2. Bu 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, gün-
cel ve gelecek nesillerin de bir ilham ve ya-
ratıcılık kaynağı olarak değerlendirilmesi 
için halkın bilinçlendirilmesini geliştirmeyi,

2. Bu amaçla, modern iletişim ve tanıt-
ma tekniklerinin yardımıyla, özellikle aşa-
ğıdaki hedeflere ulaşmak üzere gerekli bil-
giyi yayma ve uyandırılan ilgiyi arttırmak 
için politikaları teşvik etmek üzere;

a. Mimari mirasın korunması, insan 
tarafından düzenlenip yapılmış çevrenin 
ve binaların niteliklerine karşı halkın ilgisi-
nin uyandırılması ve arttırılması için daha 
okul çağlarından başlayıp bu konulara yö-
nelik çalışmaların uygulanmasını,

b. Avrupa düzeyinde veya ulusal veya 
bölgesel çapta kültürel varlıklar ile mimar-
lık sanatı, halk sanatları ve hayat tarzla-
rı arasında var olan birliği ortaya çıkararak, 
üzerinde durmayı taahhüt eder. 
Madde 16

Her bir Taraf, Mimari mirasın korun-
masıyla ilgili olarak çeşitli meslek ve el sa-
natları eğitimini teşvik etmeyi taahhüt eder.

Koruma Politikalarında Avrupa 
 Koordinasyonu
Madde 17

Taraflar, aşağıdaki konularda, koruma 
politikaları ile ilgili bilgi alışverişi yapmayı 
taahhüt ederler.

1. Mimari mirasın tarihsel gelişmesi 
ve sayılarındaki artış göz önüne alınarak, 
söz konusu varlıkların incelenmesi, ko-
runması ve muhafazası alanlarında kabul 
edilen metotlar.

2. Mimari miras varlıklarının korun-
ması zorunluluğunu bugünün ekonomik, 
sosyal ve kültürel faaliyetiyle en iyi şekilde 
bağdaştıracak önlemler.

3. Mimari mirasın tespit ve kayıt edil-
mesi ve malzemelerin bozulması ile mü-
cadelede olduğu kadar, bilimsel araştırma, 
restorasyon çalışmaları alanlarında mira-
sın yönetim ve teşvik yöntemleri ile de ilgili 
olarak yeni teknolojinin sunduğu imkanlar.

4. Mimari yaratıcılığın, çağımızın Av-
rupa Mirasına katkıda bulunmasını sağla-
yacak şekilde geliştirmek için alınacak ön-
lemler.
Madde 18

Taraflar, gerektiğinde, mimari mirasın 
korunması konusunda tecrübe ve uzman 
görüşü şeklinde karşılıklı teknik yardım-
laşmada bulunmayı taahhüt ederler.
Madde 19

Taraflar, ilgili ulusal yasalar ve bağlı ol-
dukları uluslararası anlaşmalar çerçevesin-
de Mimari mirasın korunması dalında Av-
rupa çapında devamlı eğitimden sorumlu 
olanlar da dahil olmak üzere uzman görü-
şünü teşvik etmeyi taahhüt ederler.
Madde 20

Bu Sözleşmenin amacına hizmet et-
mek üzere, Avrupa Konseyi Yasasının IT. 
Maddesi uyarınca, Avrupa Konseyi Bakan-
lar Komitesi tarafından kurulan Uzmanlık 
Komitesi, bu sözleşmenin uygulanmasını 
takip edeceği gibi aşağıda belirtilen husus-
larda da görevlendirilmiştir.

1. Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesi’ne periyodik olarak sözleşmeye 
taraf devletlerdeki mimari mirasın korun-
ma politikalarının durumu, sözleşmede 
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öngörülen ilkelerin uygulanması ve bizzat 
kendi faaliyetleri ile ilgili raporlar sunmak.

2. Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesi’ne, çok taraflı faaliyetler ve bu 
sözleşmenin gözden geçirilmesi veya de-
ğiştirilmesi ve halkın, sözleşmenin hedef-
leri hakkında bilgi edinmesi gibi konular 
dahil olmak üzere, sözleşmenin hükümle-
rinin uygulanmasına yönelik her türlü ted-
biri önermek.

3. Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesi’ne Avrupa Konseyi’ne üye olma-
yan devletleri sözleşmeye girmeye davet 
hususunda önerilerde bulunmak.
Madde 21

Bu sözleşmenin hükümleri 1. madde-
de belirtilen mimari mirasın korunması-
nı ilgilendiren ve aşağıda belirtilen önceki 
sözleşmelerin daha belirli ve elverişli hü-
kümlerinin uygulanmasına engel değildir.

 16 Kasım 1972 tarihli Dünya Kültü-
rel ve Tabii Mirasının Korunması ile ilgi-
li Sözleşme;

 6 Mayıs 1969 tarihli Arkeolojik Mira-
sın Korunması Avrupa Sözleşmesi.

Nihai Hükümler
Madde 22

1. Bu Sözleşme, Avrupa Konseyi üye-
si devletlerin imzasına açıktır. Sözleşme, 
onaylanma, kabule veya tasvibe tabidir. 
Onay, kabul veya tasvip belgeleri, Avru-
pa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edi-
lecektir.

2. Bu sözleşme, Avrupa Konseyi’ne 
üye üç devletin, bir önceki fıkranın hü-
kümleri uyarınca, bu sözleşmeye bağlı ol-
duklarına dair rızalarını belirten tarihten 
sonraki üç aylık sürenin bitimini izleyen 
ayın birinci günü yürürlüğe girer.

Bu Sözleşmeye bağlı olduğuna dair rı-
zasını daha sonra ifade eden her devlet için 
de sözleşme onay, kabul veya tasvip belge-
lerinin genel sekretere tesliminden itiba-

ren geçen üç aylık sürenin bitimini izleyen 
ayın birinci günü yürürlüğe girer.
Madde 23

1. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesin-
den sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Ko-
mitesi, Avrupa Konseyi Tüzüğünün 20. 
Maddesinde öngörülen çoğunlukla alınmış 
bir karar uyarınca ve komitede yer almaya 
hakkı olan üye devletlerin temsilcilerinin 
oybirliği ile Konseye ve Avrupa Ekonomik 
Topluluğu’na dahil olmayan her devleti bu 
sözleşmeye katılmaya davet edebilir.

2. Sözleşmeye katılan her devlet veya 
katıldığı takdirde Avrupa Ekonomik Top-
luluğu için, Sözleşme, katılma belgesinin 
Avrupa Konseyi Genel Sekreterine teslim 
tarihinden itibaren geçen üç aylık sürenin 
bitimini izleyen ayın birinci günü yürür-
lüğe girer. 
Madde 24

1. Her devlet imza sırasında veya onay, 
kabul, tasvip veya katılma belgesinin tesli-
minde, bu sözleşmenin uygulanacağı ülke 
veya ülkeleri belirtebilir.

2. Her devlet, daha sonraki bir tarih-
te, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine hi-
taben yapacağı bir beyanla, bu sözleşmenin 
imzası sırasında belirtilen ülke veya ülke-
lerden başka bir ülke veya ülkelere teşmil 
edileceğini belirtebilir.

Sözleşme, söz konusu genişletilen ülke 
veya ülkelerle ilgili beyanın Genel Sekre-
ter tarafından alınmasından sonra üç aylık 
sürenin bitimini izleyen ayın birinci günü 
yürürlüğe girer.

3. Bundan önceki iki fıkra uyarınca ya-
pılan her türlü beyan, bu beyanda belir-
tilen 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 günün-
den itibaren geçerli olur.



136

Madde 25
1. Her devlet, imza sırasında veya 

onay, kabul, tasvip veyahut katılma bel-
gesinin tesliminde, Madde 4, fıkra c ve d 
hükümlerine tümüyle veya kısmen uy-
mama hakkını mahfuz tuttuğunu beyan 
edebilir. Başka çekince konamaz.

2. Bir önceki fıkra uyarınca, bir çe-
kince bildiren her akit taraf, bunu Avru-
pa Konseyi Genel Sekreterine bildirmek 
suretiyle tamamen veya kısmen geri çe-
kebilir. Geri çekme, ihbarın Genel Sek-
reter tarafından alınması tarihinden itiba-
ren geçerli olur. 

3. Yukarıdaki 1. fıkrada zikredilen hü-
kümlere çekince Taraf, başka bir Tara-
fın bu hükmü uygulamasını talep edemez; 
bununla beraber, çekince kısmi veya şartlı 
ise, bu hükmün kendisinin kabul ettiği öl-
çüde uygulanmasını talep edebilir.
Madde 26

1. Taraflardan biri, herhangi bir za-
manda Avrupa Konseyi Genel Sekreteri-
ne bir ihbar göndererek bu sözleşmeyi fes-
hedebilir.

2. Sözleşmenin feshi, ihbarın Ge-
nel Sekreter tarafından alınma tarihin-
den itibaren altı ay sonraki sürenin biti-

mini izleyen ayın ilk gününden itibaren 
geçerli olur.
Madde 27

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Av-
rupa Konseyine üye Devletlere, bu sözleş-
meye katılan her devlete ve katıldığı tak-
dirde Avrupa Ekonomik Topluluğu’na;

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 bü-

tün işlem, duyuru ve haberleşmeyi bildi-
recektir.

Usulüne göre yetkili kılınmış olan, 
aşağıda imzaları bulunan temsilciler bu 
sözleşmeyi imzalamışlardır.

Avrupa Konseyi arşivinde saklanacak 
her iki metin de aynı derecede geçerli ol-
mak üzere, İngilizce ve Fransızca dillerinde 
3 Ekim 1985 tarihinde Grenada’da imzalan-
mıştır. Onaylanmış kopyalar, Avrupa Kon-
seyi Genel Sekreteri tarafından her bir üye 
devlete, bu sözleşmenin hazırlanmasına iş-
tirak 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.
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Ek 4-  Nara Özgünlük Belgesi

Önsöz 
1- Bizler, Japonya’nın Nara kentinde 

toplanan uzmanlar olarak, kültür mirası-
nın korunması konusunda gelenekselleş-
miş kavramları tartışmaya açan ve koruma 
uygulamalarında kültürlerin ve kültürel 
mirasın çeşitliliğine daha fazla saygı göste-
rilmesini sağlamak amacıyla ufkumuzu ge-
nişletme yolları ve araçları üzerine bir tar-
tışma başlatmayı amaçlayan bir toplan-
tı fırsatını sunan Japon yetkililerin yürek-
li girişimini ve entelektüel öngörüsünü se-
lamlamak isteriz. 

2- Dünya Mirası Komitesi’nce öne-
rilmiş olan tartışma çerçevesini takdir-
le karşılıyoruz. Bu Komite, Dünya Mira-
sı Listesi’ne katılmak üzere önerilen kültür 
varlıklarına ait dosyaların incelenmesi sıra-
sında, tüm ülkelerin kültürel ve toplumsal 
değerlerine saygılı bir özgünlük kavramını 
uygulamaya koyma isteğini belirtmiştir. 

3- Nara Özgünlük Belgesi 1964 tarih-
li Venedik Tüzüğü’nün ruhunda tasarlan-
mıştır. Bu tüzüğü temel alarak onun kav-
ramsal bir uzantısını oluşturmakta, günü-
müzde, hemen hemen tüm toplumlarda 
kültür mirasının tuttuğu önemli yeri göz 
önünde bulundurmaktadır.

4- Küreselleşme ve birörnekleşme bas-
kısıyla karşı karşıya olan ve kültürel kimlik 
arayışlarının kimi zaman saldırgan bir mil-
liyetçilik ve azınlık kültürlerinin yok sa-
yılması yoluyla sürdürüldüğü bir dünya-
da, kültür mirasının korunması uygulama-
larında da, özgünlüğün dikkate alınmasıyla 
en büyük katkı, insanlığın ortak belleğinin 
tüm yönlerine saygı göstermek ve onu ay-
dınlatmak biçiminde kendini göstermiştir. 

Kültürel Çeşitlilik ve Miras Çeşitliliği
5- Kültür ve kültür mirası çeşitliliği, 

tüm insanlık için, yeri doldurulamaz bir 

duygu ve düşünce zenginliği oluşturmak-
tadır. Temel bir özellik olarak kabul gör-
mesi gereken bu çeşitliliğin, yalnız korun-
ması değil, geliştirilmesi de insanlığın geli-
şimi için büyük önem taşımaktadır.

6- Hem kültürler, hem de bunla-
ra bağlı yaşam biçimleri için bu çeşitlilik, 
mekan ve zaman boyutuyla kendini gös-
terir.

Kültürler arasındaki farkların bir çatış-
ma yarattığı durumlarda, kültürel çeşitlili-
ğe saygı gereği, bütün taraflara özgü değer-
lerin meşruiyeti tanınmalıdır.

7- Kültürler ve toplumlar, miraslarını 
oluşturan ve korunması gereken somut ve 
soyut anlatım biçimleriyle kendilerini ifa-
de ederler. Bu anlatım biçimlerine de saygı 
gösterilme-lidir. 

8- UNESCO’nun, “Birimizin kül-
tür mirası, hepimizin mirasıdır” anlayışını 
ana ilke olarak kabul ettiğini anımsatmak 
önemlidir. Mirasla ve onun yönetilmesiy-
le ilgili sorumluluklar, öncelikle o mira-
sı yaratmış olan kültürel topluluğa, son-
ra da onun korunmasına emek verenlere 
aittir. Ne var ki, bu sorumlulukların yanı 
sıra, kültür mirasının korunması için ha-
zırlanmış uluslararası tüzük ve sözleşmele-
rin kabulü de, bunlarda dile getirilmiş olan 
ilke ve sorumlulukların dikkate alınması-
nı zorunlu kılar. Kendi gereksinmelerini 
diğer kültürel toplulukların gereksinme-
leriyle 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 ko-
laylaşır. Bu değerleri olabilecek en doğru 
bir biçimde algılama yeteneğimiz, bu de-
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ğerler hakkındaki bilgi kaynaklarının ina-
nılır olmasına ve doğru anlaşılmasına da 
bağlıdır. Bu değerleri tanımak, anlamak ve 
kültür mirasının ilk tasarımına ve sonra-
dan kazandığı özelliklerine, tarihsel varlı-
ğına ve anlamına bağlı olarak yorumlamak, 
söz konusu yapıtın özgünlüğü konusun-
da varılacak yargının temelini oluşturur ve 
hem biçimle, hem de malzemeyle ilgilidir.

10- Venedik Tüzüğü’nde de bu anlam-
da yer verilen özgünlük, ulaşılabilir bilgi 
kaynaklarının inanılırlığı konusunda nite-
leyici ana etken olarak belirmektedir. Her 
türlü bilimsel çalışmada, koruma ve res-
torasyon müdahalelerinde, Dünya Mira-
sı Listesi’ne kabul edilme sürecinde, ya da 
kültür mirasıyla ilgili her türlü envanterde 
özgünlük çok önemli bir işlev yüklenir.

11- Kültür varlıklarına atfedilmiş de-
ğerler ve bilgi kaynaklarının güvenilirli-
ği konusundaki yargılar kültürden kül-
türe, hatta aynı kültürün içinde değişebi-
lir. Başka bir deyişle, değer yargılarını ve 
bunlara bağlı özgünlük değerlendirmele-
rini tek ve değişmez ölçütlere dayandır-
mak kabul edilemez. Tam tersine, kül-
türlere gösterilecek saygı, her yapıtın ait 
olduğu kültürel bağlamı belirleyen ölçüt-
lere göre dikkate alınmasını ve değerlen-
dirilmesini zorunlu kılar. 

12- Dolayısıyla her kültürde ken-
di miras değerlerine özgü niteliklerin ta-
nınması ve ilgili bilgi kaynaklarının ina-
nılırlığı 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 bağlı-
dır. Bu kaynaklar; tasarım ve biçimi, mal-
zeme ve nesneyi, kullanım ve işlevi, gele-
nek ve teknikleri, konum ve yerleşimi, ruh 
ve anlatımı, ilk tasarım ve tarihsel evrimi 
içerir. Bilgi kaynakları yapıtın bünyesin-

de olabileceği gibi, dışında da olabilir. Bu 
kaynakların kullanımı, kültür mirasının, 
sanatsal, teknik, tarihsel ve toplumsal bo-
yutlarıyla tanımlanmasına olanak verir. 

Ek I
(H. Stovel tarafından önerilmiştir.)
1- Kültür ve miras çeşitliliğine say-

gı, bir anıt ya da sitin özgünlüğünü ta-
nımlama ve belirleme girişimlerinde, 
katı formüller dayatmaktan, ya da stan-
dart işlemlerden kaçınmak için belirli 
bir çaba gerektirir.

2- Kültürlere ve miras çeşitliliğine 
saygı içinde özgünlüğü belirleme çaba-
ları, kültürleri kendi doğa ve ihtiyaçları-
na göre analitik süreçler ve araçlar geliş-
tirmeye özendiren yaklaşımlar gerektirir. 
Bu yaklaşımlar birçok ortak yöne sahip 
olabilir. Bunlar;

 özgünlüğü değerlendirirken disiplin-
ler arası işbirliğini sağlamak ve tüm ulaşı-
labilir bilgi ve uzmanlıklardan uygun bi-
çimde yararlanmaya çaba göstermek,

 özellikle anıtlar ve sitler söz konu-
su olduğunda, kabul edilen değerlerin bir 
kültürü ve bu kültüre özgü çeşitliliği ger-
çekten temsil etmesi için çaba göstermek,

 anıt ve sitler için özgünlüğün ken-
dine özgü doğasını, gelecekte yararlı bir 
bakım ve izleme rehberi olacak biçimde 
açıkça belgelemek,

 özgünlük değerlendirmelerini deği-
şen değer ve koşulların ışığında güncel-
leştirmektir.

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

4- Her kültürün farklı anlatım biçimle-
rinin ve değerlerinin, evrensel ölçekte say-
gı görmesine ve anlaşılır olmasına katkıda 
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bulunmak için, kültür mirasının korun-
masıyla ilgili herkes, attığı adımları ulusla-
rarası işbirliğine dayandırmalı ve bu işbir-
liğini geliştirmeye çalışmalıdır. 

5- İnsanlığın ortak mirasının korun-
masında özgünlüğe yüklenen pratik değe-
rin arttırılması için ön koşul, bu diyaloğun 
dünyanın çeşitli bölge ve kültürlerinde sü-
reklilik kazanması ve genişlemesidir. so-
mut önlemler alabilmek için, mirasın bu 
temel boyutu konusunda halkın bilincini 
yükseltmek mutlak bir gerekliliktir. 

Ek II
Tanımlar

Koruma: Bir yapıtı anlamaya, tarihi-
ni 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 mira-
sı; anıtları, yapı gruplarını ve sitleri içerir.)

Bilgi Kaynakları: Bir yapıtın doğası-
nı, özelliklerini, anlamını ve tarihini ta-
nımaya olanak veren anıtsal, yazılı, sözlü 
ve simgesel tüm kaynaklar

Nara Özgünlük Belgesi, 1-6 Ka-
sım 1994 günlerinde Japonya’nın Nara 
kentinde düzenlenen Nara Özgünlük 
Konferansı’nın 45 katılımcısı tarafından 
kaleme alınmıştır. Dünya Mirası Söz-
leşmesi çerçevesindeki bu konferans, Ja-
pon hükümeti Dış İşleri Dairesi ve Nara 
Valiliği’nin daveti üzerine gerçekleştiril-
miştir. Bu daire, konferansı UNESCO, 
ICCROM ve ICOMOS’un işbirliğiyle 
düzenlemiştir.

Nara Belgesi’ne son biçimini, 
Konferans’ın genel raportörleri olan Sa-
yın Raymond Lemaire ve Sayın Herb Sto-
vel vermiştir. 

Çeviri: Deniz Mazlum, 2005
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Ek 5-  Icomos Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü
1999

Giriş
Bütün halkların gözünde gelenek-

sel mimari özel bir yere sahiptir ve hak-
lı bir gurur kaynağıdır. Toplumun özellik-
lerini yansıtan ve çekici bir ürün olarak ka-
bul edilir. Ciddi görünmez ama düzenli-
dir. Faydacı olmasının yanı sıra, ilgi çekici 
ve güzeldir. Hem çağdaş yaşamın ilgi oda-
ğı hem de toplumun geçmişinin bir belge-
sidir. İnsan eseri ve zamanının ürünüdür. 
İnsanın dünya üzerindeki varlığının nüve-
sini oluşturan bu geleneksel armonileri ya-
şatmak için çaba göstermemek insanlık mi-
rasına yakışmayan bir davranış olurdu.

Bir toplumun kültürünün temel anla-
tımı olan sivil mimarlık, bir yandan o kül-
türün bölgesiyle ilişkisini gösterirken, diğer 
yandan dünyanın kültürel çeşitliliğini yan-
sıtması bakımından önemlidir. 

Geleneksel yapım tekniği toplumların 
barınmak için kullandıkları doğal ve gele-
neksel yöntemdir. Bu sosyal ve çevresel kı-
sıtlamalara bağlı olarak değişen ve sürek-
li uyarlanan bir süreçtir. Günümüz dün-
yasında yöresel yapı gelenekleri ekonomik, 
kültürel ve mimari bir örnekleşme ile teh-
dit edilmektedir. Globalleşmeye nasıl karşı 
durulacağı, toplumların yanı sıra hükümet-
lerin, plancıların, mimarların, korumacı-
ların ve çeşitli disiplinlerin uzmanlarından 
oluşan gurupların temel sorunudur.

Kültürün bir örnekleşmesi ve tüm 
dünyadaki sosyo-ekonomik değişim ne-
deniyle terk, iç denge ve bütünleşme gibi 
ciddi sorunlarla karşı karşıya kalan ge-
leneksel yapılar çok zor durumdadırlar. 
Buna bağlı olarak, geleneksel mimari mi-
rasımızın bakımı ve korunması için Ve-
nedik Tüzüğü’ne ek olarak ilkeler belir-
lenmesine gerek vardır.

Genel İlkeler
1. Geleneksel yapılar;
a) Toplumca paylaşılan bir yapı ge-

leneği,
b) Çevreye uygun yöresel veya bölge-

sel bir kimlik,
c) Üslup, biçim ve görünüş tutarlılığı 

veya geleneksel yapı türlerine bağlılık,
d) Anonim olarak aktarılan geleneksel 

tasarım ve yapı ustalığı, 
e) İşlevsel, sosyal ve çevresel kısıtlama-

lara etkin olarak cevap verebilme,
f) Geleneksel yapım sistemlerinin ve 

zanaatlarının etkin uygulaması gibi ayırt 
edici özellikleriyle tanınırlar.

2. Geleneksel mimarinin takdir edil-
mesi ve başarıyla korunması toplumun 
buna katılımı, desteği, sürekli bakımı ve 
kullanımına bağlıdır.

3. Hükümetler ve yetkili kuruluşlar bü-
tün toplumların yaşayan geleneklerini sür-
dürme ve bunları mevcut yasal, yönetimsel 
ve maddi olanaklarla koruyarak gelecek ku-
şaklara aktarma haklarını tanımalıdır.

Koruma İlkeleri
1. Geleneksel çevrenin korunması çok 

disiplinli bir uzman ekip tarafından, deği-
şim ve gelişmenin kaçınılmaz olduğu ka-
bul edilerek ve toplumun kültürel kimliği-
ne saygı gösterilerek yürütülmelidir. 

2. Geleneksel yapılara, yapı guruplarına 
ve yerleşmelere yapılacak çağdaş müdaha-
leler onların kültürel değerlerine ve gele-
neksel karakterlerine saygı göstermelidir.

3. Geleneksel mimarlık ender olarak 
tek yapılarla temsil edilebilir. Bu mira-
sı daha iyi yaşatmanın yolu değişik böl-
gelerin özelliklerini yansıtan yapı gurup-
larını ve yerleşmeleri bakım ve onarım-
la korumaktır.
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4. Geleneksel mimarlık kültürel peyza-
jın temel bileşenidir ve koruma yaklaşımları 
geliştirilirken bu ilişki dikkate alınmalıdır.

5. Geleneksel miras yalnız somut bi-
çimler, kütleler, strüktürler ve mekânlardan 
oluşmaz, bunların kullanılış ve algılanış bi-
çimlerini, gelenekleri ve onlara bağlı elle 
tutulamayan ilişkileri de kapsar. 

Uygulama İlkeleri
1. Araştırma ve Belgeleme
Geleneksel bir yapıya yapılacak her tür 

müdahalede tedbirli olunmalı; işe başlama-
dan önce yapının biçimi ve strüktürü ay-
rıntılı olarak incelenmelidir. Bu çalışma so-
nunda hazırlanacak rapor ve belgeler hal-
kın rahatça ulaşılabileceği bir arşivde sak-
lanmalıdır. 

2. Konum, Peyzaj ve Yapı Grupları
Geleneksel yapılara müdahale edilir-

ken, bu yapıların konumuna, fiziksel ve 
kültürel çevreyle ilişkilerine ve birbirlerine 
göre düzenlerine saygı gösteren, onları ko-
ruyan bir yaklaşım benimsenmelidir.

3. Geleneksel Yapım Sistemleri
Geleneksel yapım sistemlerinin ve za-

naatların sürdürülmesi geleneksel ifade için 
temel gereksinimdir ve bu yapıların koru-
ma onarımları için gereklidir. Bu zanaatlar 
yaşatılmalı, belgelenmeli, yeni zanaatkar ve 
yapı ustaları eğitilerek ve kurslarla bilgiler 
genç kuşaklara aktarılmalıdır. 

4. Malzeme ve Mimari Öğelerin   
Değiştirilmesi, Yenilenmesi

Çağdaş kullanım isteklerinin zorladığı 
ve kabul edilebilir değişimler bütünün ge-
nel ifadesine uyumlu, görünüş, doku ve bi-
çim yönünden aykırı olmayan malzemeler-
le yapılmalı; yapı malzemelerin birbiriyle 
uyumuna özen gösterilmelidir.

5. Yeni İşleve Uyarlama
Geleneksel yapıların yeni işlevlere 

uyarlanması ve yeniden kullanımında, ya-
pılar kabul edilebilir bir yaşam standardına 
yükseltilirken, bütünlüğü, karakteri ve bi-
çimi saygı görmelidir. Eğer geleneksel mi-
mari biçimler hala kullanılıyorsa, müdaha-
leler toplumun kabul edeceği bir etik ku-
rallar çerçevesinde yapılabilir. 

6. Değişiklikler ve Dönem   
Restorasyonları

Zaman içinde yapılan değişiklikler say-
gı görmeli ve geleneksel mimarinin özelli-
ğini yansıtan bir belge olarak değerlendiril-
melidir. Normal olarak, geleneksel yapıla-
rın restorasyonunda hedef, yapının bütün 
parçalarının tek bir döneme göre onarılma-
sı olmamalıdır.

7. Eğitim
Geleneksel mimarlığın kültürel değer-

lerini korumak için hükümetler, sorumlu 
kuruluşlar ve dernekler aşağıdaki konuları 
vurgulamalıdır;

a) Koruma uzmanlarına geleneksel ya-
pıları tanıtan eğitim programları verilmesi,

b) Yöre halkına geleneksel yapım tek-
niklerini, malzeme ve zenaatleri korumala-
rına yardım edecek eğitim programları su-
nulması, 

c) Özellikle gençleri geleneksel mimari 
hakkında bilinçlendirecek programlar ge-
liştirilmesi,

d) Geleneksel yapı sanatı konusunda 
uzmanlık ve deneyimleri aktarmaya ve bil-
gi değişimi yapmaya olanak verecek bölge-
lerarası iletişim ağlarının oluşturulması.

Bu tüzük ICOMOS’un Ekim 1999’da 
Meksika’da yapılan 12. Genel Kurulunda 
kabul edilmiştir. 

Çeviri: Z. Ahunbay, 2004
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Ek 6-  ICOMOS
Tarihi Ahşap Yapıların Korunması İçin İlkeler

1999

Ekim 1999’da Mexico’da yapılan 
ICOMOS 12. Genel Kurulu’nda kabul 
edilmiştir.

Bu belgenin amacı, tarihi ahşap yapı-
ların korunması ve onarımı için kültürel 
önemlerine saygı gösteren temel ve ev-
rensel ilke ve uygulamaları tanımlamak-
tır. Buradaki tarihi ahşap yapı deyimi kıs-
men veya tümü ahşaptan yapılmış ve kül-
türel anlamı olan veya tarihi bir bölgenin 
parçası olan her tür bina ve yapıyı kapsa-
maktadır. 

Bu tür yapıların korunması amacıyla 
konulan ilkeler;

 Her dönemden ahşap yapının dün-
yanın kültürel mirasının bir parçası ola-
rak önemini takdir etmekte,

 Tarihi ahşap yapıların büyük farklı-
lıklar gösterdiğini kabul etmekte,

 Ahşap yapıların yapımı için deği-
şik 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 de-
ğişik çevresel ve iklimsel koşulların etki-
siyle kolayca bozulup, çürüyebileceklerini 
hesaba katmakta, 

 Kolay zarar görebilmeleri, kötü kul-
lanım ve geleneksel tasarım ve yapım tek-
niklerinin unutulması nedeniyle ahşap 
yapıların gittikçe enderleştiklerini bilerek,

 Bu kültür mirası kaynaklarının ya-
şatılması ve onarımı için gerekli olan ey-
lem ve işlemlerin çeşitliliğini göz önün-
de tutmakta,

 Venedik Tüzüğü, Burra Kartası, 
UNESCO ve ICOMOS’un konuyla ilgi-
li kuramsal metinlerini dikkate alarak ve 

bu genel ilkeleri tarihi ahşap yapıların ya-
şatılması ve korunmasına uygulamaya ça-
lışılması gereğini benimsemektedir ve 
aşağıdaki tavsiyeler geliştirilmiştir;

İnceleme, Saptama Ve Belgeleme
1. Venedik Tüzüğü’nün 16. Maddesi 

ve ICOMOS’un Anıtların, Yapı gurupla-
rının ve Sitlerin Belgelenmesi ile İlgili İl-
keleri gereği, herhangi bir müdahaleden 
önce yapının ve bileşenlerinin durumu ve 
uygulama sırasında kullanılan malzeme-
ler dikkatle belgelenmelidir. 

Yapıdan çıkarılan malzemelerle ilgi-
li 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 ona-
rım için seçilen malzeme ve yöntemlerle 
ilgili açıklamaları da içermelidir. 

2. Her müdahaleden önce ahşap yapı-
nın mevcut durumu, hasarların ve yapısal 
bozulmanın nedenlerini araştıran ayrıntılı 
bir çalışma yapılmalı, teşhis güvenilir ol-
malıdır. Teşhis kesin verilere, fiziksel in-
celeme ve analize dayandırılmalı, gerekir-
se hasar vermeyen deney yöntemleri kul-
lanılmalı ve fiziksel ölçümler yapılmalı-
dır. Bu gerekli küçük müdahaleleri ve acil 
önlemleri engellememelidir. 

İzleme ve Bakım
3. Tarihi ahşap yapıların ve kültürel 

anlamlarının korunması için sürekli izle-
me ve bakım etkinliğini kapsayan tutarlı 
bir strateji izlenmesi gereklidir. 

Müdahaleler
4. Koruma ve yaşatmanın temel ama-

cı kültür varlığının tarihi özgünlüğünü ve 
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bütünlüğünü korumaktır. Her müdaha-
le uygun araştırma ve değerlendirmelere 
dayandırılmalıdır. Sorunlar mevcut koşul 
ve gereksinimlere göre, yapının estetik ve 
tarihi değerlerine, tarihi yapının veya sitin 
fiziksel bütünlüğüne saygı göstererek çö-
zümlenmelidir. 

5. Önerilen müdahaleler tercihen;
a) geleneksel yöntemleri izlemeli, 
b) teknik olarak mümkünse, geri dö-

nüşümlü olmalı,
c) gelecekte yapılacak koruma çalış-

malarını engellememeli, 
d) yapının bünyesinde barındırdığı iz-

lere ulaşılmasını engellememelidir. 
6. İdeal olan, ahşap bir tarihi yapının 

dokusuna olabildiğince az müdahale edil-
mesidir. Bazen minimum müdahale ah-
şap yapıların tümüyle veya kısmen sökü-
lüp tekrar birleştirilmesini gerektirebilir. 

7. Müdahalelerde tarihi yapı bir bü-
tün olarak ele alınmalı, taşıyıcı öğeler, 
dolgu panoları, dış kaplama, çatı, kapı ve 
pencereler dahil olmak üzere tüm malze-
me eşit ilgi görmelidir. Temel ilke mev-
cut malzemeyi olabildiğince yerinde tut-
maktır. Koruma sıva, boya, kaplama, du-
var kağıdı gibi bitirme ayrıntılarını da 
kapsamalıdır. Eğer sıva vb. yüzeylerin ye-
nilenmesi gerekirse, olabildiğince özgün 
malzemelere, yapım tekniklerine ve yü-
zey dokularına sadık kalınmalıdır. 

8. Restorasyonun amacı tarihi yapı-
yı, onun taşıyıcılığını korumak ve Vene-
dik Tüzüğü’nün 9-13. Maddelerinde be-
lirtildiği gibi, mevcut tarihi verilerin sağ-
ladığı sınırlar içinde kalarak yapının öz-
gün tasarımını, tarihi bütünlüğünün oku-
nabilirliğini arttırarak kültürel değerlerini 
açığa çıkarmaktır. Sökülen öğeler ve tari-
hi yapının diğer bileşenleri kataloglanma-
lı ve tipik örnekler belgelemenin bir par-
çası olarak saklanmalıdır.

Onarım ve Yenileme
9. Tarihi bir yapının onarımında yeni 

ahşap, tarihi ve estetik değerlere say-
gı çerçevesinde kalınarak ve harap ve çü-
rümüş kısımları değiştirmek, ya da resto-
rasyonun gereklerini karşılamak amacıy-
la kullanılabilir. 

Yeni öğe veya parçalar aynı tür ağaç-
tan ve eğer uygunsa, yenilenecek parça-
lardakinden daha iyi kalitede ahşaptan ya-
pılmalıdır. 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 ay-
kırı bir durum yoksa bir öğenin kısmen 
yenilenmesi gerektiğinde, mevcut ve yeni 
kısımlar, geleneksel ahşap geçme tekniği 
kullanılarak bağlanmalıdır. 

10. Yeni öğelerin veya parçaların eski-
lerden ayırt edilebilir olması kabul edil-
melidir. Kaldırılan öğelerin doğal bozul-
ma ve deformasyonlarının kopya edilme-
si istenmez. Uygun geleneksel veya iyi 
denenmiş çağdaş yöntemler kullanılarak 
eski ve yeni kısımların renk uyumu sağla-
nabilir. Bu işlemin ahşap öğenin yüzeyi-
ne zarar vermeyecek veya onu bozmaya-
cağından emin olunmalıdır. 

11. Daha sonra diğerlerinden ayırt 
edilebilmeleri için, yeni kısım veya öğele-
rin üstlerine yakarak, kazıyarak veya baş-
ka yöntemlerle işaret konulmalıdır. 

Tarihi Orman Alanları
12. Ahşap yapıların korunması ve 

onarımı için gerekli uygun ağaçların sağ-
lanabilmesi için yedek orman alanları 
oluşturulması ve mevcut orman ve koru-
ların korunması desteklenmelidir. 
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Tarihi yapı ve sitlerin korunmasın-
dan sorumlu kuruluşlar, onarım için uy-
gun ahşapların bulundurulduğu depola-
rın oluşturulmasını desteklemelidir.

Çağdaş Malzeme ve    
Teknolojiler

13. Epoksi reçineler gibi çağdaş mal-
zemeler ve çelikle strüktürel destekleme 
gibi yeni müdahale teknikleri, ancak mal-
zemelerin ve yapım tekniklerinin daya-
nımları 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 es-
tetik önemi gözetilerek yerleştirilmelidir. 

14. Kimyasal koruyucuların kullanımı 
dikkatle denetlenmeli ve izlenmeli, mut-
lak yarar beklendiği, kamu ve çevresel gü-
venliğin etkilenmediği ve uzun vadede 

başarı olasılığının önemli olduğu durum-
larda kullanılmalıdır. 

Eğitim ve Öğretim
15. Tarihi ahşap yapıların kültürel 

önemine ilişkin değerlerin eğitim prog-
ramları aracılığıyla canlandırılması sür-
dürülebilir koruma ve gelişim politikası-
nın temel koşuludur. Tarihi ahşap yapıla-
rın korunması, onarımı ve bakımı ile ilgi-
li eğitim programlarının oluşturulması ve 
geliştirilmesi teşvik edilmektedir. Bu tür 
eğitimler sürdürülebilir üretim ve tüke-
timin gereksinimleriyle bütünleşen kap-
samlı bir stratejiye dayandırılmalı ve ye-
rel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzey-
lerde programlar içermelidir. Program-
lar konuyla ilgili tüm meslek ve işkolları-
na, özellikle mimar, konservatör, mühen-
dis, zanaatkar ve alan yöneticilerine hitap 
etmelidir. 

Çeviri: Z. Ahunbay, Ocak 2004
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