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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Ġnsanoğlunun kültürel değerleri yaĢatma ve gelecek kuĢaklara iletme çabası ilk
çağlardan bu yana çeĢitli aĢamalardan geçerek günümüzdeki seviyesine ulaĢmıĢtır. Önceleri
daha çok taĢınır eski eserleri içeren “Korunacak Kültürel Değer “ kavramı daha sonra
taĢınmaz eski eserleri de kapsamına almıĢ ve bu değerleri yaĢatmak ve gelecek kuĢaklara
iletmek günümüz insanının önemli görevleri arasına girmiĢtir.
Canlı bir müze özelliği gösteren tarihsel anıtlar ve eski yapıtlar, eski medeniyetlerin
yaĢayan kanıtları, uluslararası kültürün sembolleri sayılır ve bu yönleri ile gençler için
eğitim ve kültür değeri oluĢturur. Ulusun tarihsel sürekliliğini koruyan, ait oldukları
dönemin estetik ve mimari anlayıĢını yansıtan kültürel varlıklar, kültürel değer kapsamı
içinde belgesel, tarihsel, arkeolojik, estetik ve mimari gibi pek çok değer taĢır. Bu açıdan bu
kültürel değerlerden bugünün insanının olduğu gibi geleceğin insanının da yararlanması
gerekir.
Ayrıca söz konusu eserlerin insana sağladığı birtakım maddi ve manevi katkılar da
vardır. Örneğin, günümüzden çok eski dönemlere ait bir eser karĢısında duyduğumuz
merak, hayranlık, kendi kültürümüze iliĢkin eserlere yabancılarca gösterilen ilgi karĢısında
duyduğumuz sevinç ve ait olma duygusu manevi kazanç iken bunların teĢhirinden elde
edilen turizm gelirleri ise maddi kazanç sağlar.
Kültürel mirasımızın yukarıda belirtilen maddi ve manevi faydalarına rağmen ülkemiz
Ģartlarında tam anlamıyla korunamadığı aĢikar bir gerçektir. Kaynak yetersizliğinden, kasıtlı
tahribata, eseri kaderine terk etmekten, doğal yıkıma kadar birçok etken bu eserlerimizi
elimizden almaktadır.
Tarihi dokuların restore edilebilmesi için gerekli olan maddi olanaklara mal
sahiplerinin tam anlamıyla sahip olamamaları ve eski binaların yerine çok katlı yeni
binaların yapılmasını daha cazip görmeleri de üzücü bir diğer etkendir.
Bu ve buna benzer etkenleri ortadan kaldırabilmek ve tarihi dokularımızı gelecek
nesillere aktarabilmek için öncelikle yapmamız gereken eğitime önem vermektir. Zira
geçmiĢine ve onun eserlerine sahip çıkacak bir kültür tabanı oluĢturulmadıkça tüm parasal ve
teknik olanaklara rağmen eserlerimizin korunması gerçekleĢtirilemez.
ĠĢte bu kültür tabanda eğitim sayesinde oluĢturulacaktır. Mesleki bilginizi, meslek
aĢkı ve kiĢisel duyarlılığınızla birleĢtirerek bu eserleri sizler koruyacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
111
ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 1
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda ve gerekli ortam sağlandığında kültür
varlığı eserlerin restorasyon raporlarını hazırlayabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Çevrenizde restorasyonu yapılmakta olan bir tarihi eseri inceleyerek hangi
malzemelerin kullanıldığını, hangi müdahale yöntemlerinin seçildiğini ve hangi
onarım aĢamalarının yapıldığını araĢtırarak bu araĢtırmayı sınıfta
arkadaĢlarınıza anlatınız.



Çevrenizde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü’yle ilgili herhangi bir kuruma
veya restorasyon iĢi yapan özel bir firmaya giderek, restorasyonu bitmiĢ
herhangi bir eserin restorasyon raporunu inceleyiniz. Elde ettiğiniz bu bilgiyi
sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.



Yakınınızda bulunan bir tarihi eseri gezerek fotoğraflarını çekiniz. Siz de örnek
bir restorasyon raporu hazırlayarak öğretmeninizle birlikte sınıfta bu raporu
tartıĢınız.

1. RESTORASYON RAPORU
HAZIRLAMAK
Restorasyon; yapının mevcut durumunun belgelenmesinden sonra, sorunların
saptanarak potansiyel ve yeni kullanım olanaklarının araĢtırılması, onarıma yönelik temel
yaklaĢım ve müdahale biçimlerinin belirlenmesi ile yeni kullanımın gerektirdiği
müdahalelerin raporlarla, ölçülü ve ölçekli çizimlerle aktarımıdır.
Restorasyon çalıĢmalarına baĢlamadan önce ekibin eseri hastasını muayene eden
uzman bir doktor edasıyla incelemesi gerekir. Hasarlı, onarılacak ya da güçlendirilecek bir
yapı tıpkı tıp doktorunun önüne gelmiĢ bir hasta gibidir. Hastanın durumunun belirlenmesi
için muayene ve tıbbi incelemeler, röntgen, ultrason gibi ölçme yöntemleri uygulanıyorsa
yapı için de benzer bir Ģekilde incelemenin yapılması gerekir. Yapı hasarının belirlenmesi,
3

yapıya "teĢhis" koyulması ve daha sonra da "tedavi" için gereken "ilaçların" verilmesi ya da
"ameliyat" yapılması açısından restoratör ya da mimar bir "yapı doktorluğu" yapmaktadır.
Restorasyon çalıĢmalarına Ģu açılardan yaklaĢarak yön vermek gerekir:









Gözle yapılan tespitler ve anında alınması gereken önlemler; yapının
boĢaltılması ya da bazı bölümlerinin askıya alınması
Çatlakların geniĢliği ve yerlerinin ölçülmesi, iĢaretlenmesi; bunların yerlerinin
daha sonra karıĢmaması için numaralandırılması
DüĢey elemanlardaki kalıcı yatay ötelemeler ve düĢeyden sapmaların ölçülmesi,
yatay elemanlardaki düzeçten uzaklaĢmalar ve düĢey deformasyon ve
sehimlerin ölçülmesi
Yapıdan malzeme örnekleri alınarak bunların birim deformasyon özelliklerinin
belirlenmesi
Yapının geçirdiği doğal afetler ya da hasar öncesi durumu hakkında bilgi
toplanması; özellikle hangi koĢullarda yapıldığı, daha önce deprem etkisinde
kalıp kalmadığı, önceki hasar, onarım ve değiĢiklikler belirlenmesi
Yapı çevresindeki zeminin özelliklerinin saptanması, bunun için gereken
sondaj, ölçme ve benzeri iĢlemlerin yapılması
Yakın çevrede benzer yapıların karĢılaĢtırma amacı ile incelenmesi
TaĢıyıcı ve taĢıyıcı olmayan elemanların üzerindeki her türlü hasarın fotoğraf
ya da kroki olarak kağıda geçirilmesi, restorasyon çalıĢmalarından önce yapı ile
ilgili olarak ilk önce yerinde bizzat gözlemler yaparak yapı incelenmeli ve her
noktasından fotoğraf ya da video çekimi yapılmalıdır. Fotoğraflarla yanlıĢ
ölçümler, unutulan ölçüm ya da detaylar aydınlığa kavuĢacak, çalıĢanı tekrar
tekrar ölçü alma, gidip inceleme zahmetinden kurtaracaktır. Ayrıca bu
fotoğraflar ileriki yıllar için bir belge niteliği kazanacaktır. Fotoğraf ve video
çekiminin yanı sıra araĢtırma yapmakta önemlidir. Yapının estetik değeri, tarihi
özellikleri, teknik ve malzeme özellikleri ile anıtın yasal statüsünün
araĢtırılması ve bulgulara göre restorasyon çalıĢmalarına yön vermek gerekir.

Bu listede verilen bütün iĢlemlerin yapılması, sözü edilen bütün bilgilerin toplanması
her hasarlı ya da problemli yapı için gerçekleĢmeyebilir. Bu listeye ekler de yapılabilir.
Amaç yapı üzerinde değerlendirmede kullanılabilecek her türlü bilgiyi toplamaktır. Yapı ile
ilgili veri ne kadar çok ise sağlıklı bir sonuca ulaĢmak o ölçüde kolaylaĢacaktır. Bu veriler
kullanılarak yapıdaki hasarın nedenleri ve onarım ve güçlendirme ilkeleri belirlenecektir.
Yapının hasarının açıklanması için gereken her türlü bilgi toplanmalıdır. Gerekirse
sıva, badana, taĢ ve ahĢap kaplamalar kaldırılarak altlarındaki elemanlarda da çatlakların
olup olmadığının kontrolü yapılmalıdır. Yapıda hasarsız elemanlar da varsa not edilmelidir.
Yapının önceden geçirdiği restorasyona ait plan ve projeleri varsa bulunup incelenmelidir.
Yapı temellerinde hasar olduğu kuĢkusu varsa temeller açılıp incelenmelidir.
Eksik tetkikler sonucunda yanlıĢ ameliyat yapan ya da yanlıĢ ilaç veren doktor
sağlığımızı nasıl tehdit ediyorsa yeterli araĢtırma ve teknik inceleme yapılmadan eser
üzerinde giriĢilecek bir müdahale de aynı sonuçları doğuracaktır. Onun için
incelemelerimizde karĢılaĢtığımız her türlü bozulma sebebi ve bu bozulmaları ortadan
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kaldıracak tedbirleri düĢünürken sonuç kısmında karĢılaĢılacak durumlar da dikkate alınmalı
ve müdahaleden önce iki kere düĢünülmelidir.

Resim 1.1: Fotoğraflamanın önemi
502
+473

478

448

445

365

+284

+231

220
195

194
+178
127

+107
76
28

28
0.00

ġekil 1.1: Fotoğraflama sonu çizim

Restorasyonu yapılacak bir yapı ile ilgili olarak resmî baĢvurulacak yer; o bölgedeki
koruma kurullarıdır.
Koruma kurullarına sunulup onay istenecek olan bir dosyada Ģu bilgiler yer almalıdır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rölöve, bozulmalar ve restorasyon projeleri
Kurula hitaben yazılmıĢ dilekçe örneği
GiriĢimci hakkında bilgi
Gayrimenkul hakkında bilgi
Teknik rapor
Altyapı teknik raporu
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Statik rapor
Fotoğraflar
Vekâletname fotokopisi
Tapu fotokopisi
Kadastro paftası
Ölçü krokisi

GAYRĠMENKUL HAKKINDA BĠLGĠLER
ĠLĠ ..........................: NEVġEHĠR
ĠLÇESĠ....................:---KÖYÜ ……………:---PAFTA NU.…….. : --ADA NU…………:---PARSEL NU.…….:---NevĢehir ili, ……. Ġlçesi, …….. Köyü, Köy içi mevkiinde Mülkiyeti
…………..’a ait Tapuya Pafta Nu:…., Ada Nu: --, Parsel Nu: …… kayıtlı
gayrimenkul köy eski doku yerleĢik alanı içinde yer almaktadır.
………. köyü içinde tarihi dokuya mücavir eski köy yerleĢik alanı içinde olan
yapı tamamı konut ve müĢtemilatı olarak inĢa edilmiĢ, köy özgün mimari dokusuna
uyumlu mimari yapısı ile …… dere vadisi ve …… dere vadisinden köye ulaĢan gezi
yolu köy giriĢ güzergâhı üzerinde yer almaktadır. Yapıya ait tescil kaydı yoktur.
TaĢınmaz üzerinde mevcut yapılaĢma değiĢik dönemlerde 3 aĢamada inĢa
edilmiĢ olup birinci dönem yapılaĢma tamamen tabii kaya oyma; ikinci dönem yapı
kemer tarzı kâgir yapı; üçüncü dönem kemer ve demirli beton örtü tarzında inĢa
edilmiĢtir.
BitiĢik nizam yapılaĢmalar içinde yer alan taĢınmaz ayrık nizam tarzı, kesin
tarihi belirlenemeyen birinci dönem tabii kaya oyma yapılar üzerinde inĢa edilmiĢtir.
Ana yapı ile17 ve 18 numaralı odalar üzerindeki korniĢ ve duvarlarının ayrı tarz ve
farklı dönemlerde inĢa edildiği izlerinin bariz görüldüğü, 11 numaralı oda üzerinde
1950 yılında inĢa edildiğini belirten yazıt bulunduğu izlerinden de hareketle, birinci
dönem yapıların 9 bölümden oluĢan kaya oyma bölümler, 3 bölümden oluĢan ikinci
dönem yapıların 1950 tarihi öncesi yaklaĢık 1940 ve öncesi yıllar arası olduğu, 3
bölümden oluĢan üçüncü dönem yapılaĢmaya ait 11 numaralı ilave oda üzerinde1950
yılında inĢa edildiğini belirleyen basit yazıtının bulunduğu tespit edilmiĢtir.
Kaya oyma mekânlar ile kemer yapı tarzı inĢa edilmiĢ bölümler dıĢında bağımsız
doğrudan dıĢarıya açılan 19 numaralı mahal giriĢi üzerinde korunma amaçlı, ana
kitleye yine 1950 yılında ilave inĢa edilmiĢ 17 numaralı oda tavan döĢemesinde demirli
beton döĢeme, değiĢik dönemlerde kısmi demirsiz beton kaplamalar kullanılmıĢ, kemer
tarzı inĢa edilmiĢ yapı tamamında yöresel tabii taĢ kullanılmıĢtır.
SORUMLU MĠMAR
ADI SOYADI………
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TEKNĠK RAPOR
TESPĠTLER VE YAPILACAK MÜDAHALELER
Mevcut yapı ayrık nizam tarzında zemin katında 2 yönden cephe almakta, 1’ inci
katında 3 yönden cephe almaktadır.
Çevresi itibarı ile kısmen onarılarak kullanılmakta olan yapılar arasında yer alan
taĢınmaz kullanıma kapatılmıĢ, bakım ve onarımı ihmal edilmiĢ, önemli ölçüde hasar
oluĢmuĢtur. Yapı mevcut durumu ile kullanılamaz durumda olup yeniden kazanılması
için restore edilmesi gereklidir.
Yapılacak tadil ve tamiratların yeni kullanım amacına uygun ve eski doku siluetine
uyum sağlayabilmesi için onarımının kullanım amacına ve aslına uygun en az müdahale
ile yapılması tasarlanmıĢtır.
TESPĠT : Yapı tamamı çatısız toprak dolgu düz dam olarak inĢa edilmiĢtir.
MÜDAHALE: Düz dam toprak dolgu kemer uçlarına kadar boĢaltılacak, Horasan
sıva üzeri Bims + Horasan sıva dolgu harcı, yalıtım malzemesi, Horasan harcı tesviye ve
tabii taĢ kaplama yapılacaktır.
TESPĠT: Yapı tamamını çevreleyen korniĢ ve dam korkuluğu, harpuĢta duvarının
tamamına yakın kısmı erimiĢ ve hasarlıdır.
MÜDAHALE: Tamamı bozulmuĢ korniĢ ve harpuĢta duvarlarının sökülerek
yöreye uygun biçimde yeniden inĢa edilecektir.
TESPĠT: Avlu zemini tamamı tabii kaya zemin olmakla birlikte avluda basit kuru
duvar ile çevrilmiĢ toprak dolgu içinde kendiliğinden yetiĢtiği tahmin edilen ceviz ağacı
ve yıkımdan hasıl olmuĢ rasgele toprak birikintisi bulunduğu, 3.53 kotunda ahır olarak
kullanılan tabii kaya oyma bölüm üst kotunda avlu ve avlu içindeki ceviz ağacı
köklerinin tabii kaya içinde oluĢturduğu olumsuz etkenlerden doğal dokunun deforme
olduğu, özelliğini yitirdiği, alt bölümlerin su ile dolduğu tespit edilmiĢtir.
MÜDAHALE: Avlu zemini tabii kaya zemin üst kotu +- 0.00 kotu itibarı ile tabii
dolgu ve projesinde belirlenmiĢ iki kademeli yeĢil alan - çiçeklikler hariç tabii taĢ
kaplama yapılarak düzenlenecek, mevcut ceviz ağacı korumaya alınacaktır.
TESPĠT : Kısmen +- avlu kotunda kısmen 11 numaralı oda altında kalan 20 ve
21 numaralı mahallerin avluda toplanan su birikmesi ve ceviz ağacı köklerinin olumsuz
etkisi ile sürekli su aldığı, 19-20- 21-22 numaralı mahal duvar ve tavanlarında önemli
ölçüde erime ve hasar hasıl olduğu tespit edilmiĢtir.
MÜDAHALE: Kısmen +- 000 avlu kotu altında kısmen 11 numaralı oda altında
kalan 19- 20- 21- 22 numaralı mahallerin duvar ve tavanlarında kaba raspa yapılması
uygundur.
TESPĠT : Yapı cephe duvarlarında görülen yüzeylerde yer yer beton kaplama
ve beton sıva kaplamalar yapılmıĢtır.
MÜDAHALE: Yapı üzerinde görülen yüzeylerdeki betonlar ve beton sıvalar
sökülecek tabii taĢ çürütme ve imitasyon ile onarılacaktır.
SORUMLU MĠMAR
ADI SOYADI………….
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ALTYAPI TEKNĠK RAPORU
Yapı köy eski doku yerleĢim alanı içinde yer almaktadır. Çevresinde hâlen turizm
amaçlı
faaliyet veren ve konut amaçlı iskan edilen taĢınmazlar vardır.
1. Yapı ana yol üzerinden cephe alır, ulaĢım sorunu yoktur.
2. Eski yapılaĢma alanı içinde olmakla birlikte, anayola cepheli olup park sorunu
yoktur.
3. Köy içme suyu ve her türlü altyapı hizmetlerinden yararlanır durumdadır.
4. ġehir elektrik Ģebekesine bağlı olup hâlen kullanılmaktadır.
5. Her türlü telekomünikasyon hizmetlerinden yararlanabilir durumdadır.
SORUMLU MĠMAR
ADI
SOYADI………….

YAPIDA MEVCUT BOZULMALAR RESTORASYON ÇÖZÜMLERİ
TASKAPLAMA
DiKiS YAPILMASI

1
2

DUVAR ÇATLAMASI
SIVA BOZULMALARI

1
2

3

BETON ÇATLAMASI

3

4

ÇATLAMALAR

4

KAZI YAPILMASI YIKMA SÖKMELER

5

SIVA BOZULMASI

5

SIVA RASPASI

6

6

7

TAŞ DÖŞEME KAPLAMA
BOZULMASI
BİTKİSEL BOZULMA

8

TABİİ KAYA ERİME-ÇÖKME

8

TAŞ DÖŞEME
KAPLAMASIYAPILMASI
BİTKİ SÖKÜLMESi
TEMiZLENMESİ
TAS TONOZ YAPILMASI

9

DOĞAL ZEMİN
BOZULMASI

9

DOĞAL ZEMİN BOZULMASI

7

HORASAN SIVA
YAPILMASI
BETON SÖKÜLMESİ

10

TEZYİNAT BOZULMASI

10

TEZYİNAT BOZULMASI

11

TEMEL BOZULMASI

11

STATİK MÜDAHALELER

ġekil 1.2: Çizimlerde kullanılan lejant örnekleri
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1.1. Müdahale Türleri
1.1.1. Onarımlar
Yapıların onarımına geçilmeden önce, harap duruma gelmelerine neden olan etkenler
gözlem ve teknik incelemelerle araĢtırılıp saptanır. Tarihi yapıları restorasyon öncesinde
ayrıntılı olarak incelemeye geçmeden önce, hasara neden olan etkenleri gözden geçirmek
yararlı olacaktır.
Tarihi yapının bozulma nedenleri araĢtırıldıktan ve teĢhis edildikten sonra,
bozulmanın durdurulması varsa strüktürel aksaklıkların giderilebilmesi için gerekli
müdahalelerin belirlenmesi gerekir. Korunmaya değer bir yapı üzerinde çalıĢıldığından,
onarımın özgün dokuya en az müdahale ile gerçekleĢtirilmesi, yapım tekniklerinin eskisine
benzer olmasına dikkat edilmesi, yapının iç düzenlemesinin değiĢtirilmemesi, mekân
bütünlüğünün zedelenmemesi göz önünde tutulması gereken baĢlıca kurallardır.
Venedik Tüzüğü'nün 9. Maddesi’nde de belirtildiği gibi onarım uzmanlık gerektiren
bir iĢtir. Ġyi yetiĢmiĢ mimar ve restoratörler tarafından, uygun malzeme ve teknik
kullanılarak gerçekleĢtirilmeyen onarımlar kaba tamirden öteye geçememektedir. Anıtların
tarihi, estetik değerlerini, yapılacak müdahale sınırlarını tanımlayan koruma kurullarının
anıtların koruma derecelerini belirlerken hata yapmaları da anıtların zarar görmesine neden
olmaktadır.

Resim1.2: Onarım bir uzmanlık iĢi

1.1.2. Tamamlamalar
ÇeĢitli etkenlerle tahribata uğramıĢ, bir bölümü hasar görmüĢ ya da yok olmuĢ
yapıların ve ögelerin, ilk tasarımlarındaki bütünlüğe kavuĢacak biçimde geleneksel ya da
çağdaĢ malzeme kullanılarak eksik kısımlarının tamamlanması gerekir. Bunun için değiĢik
teknikler uygulanmaktadır.
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1.1.2.1. Tamamlamalar Ġçin Orijinal Malzeme - Benzeri Malzeme Kullanılması
Onarımda tamamlama iĢleri için orijinal malzemenin benzeri kullanıyorsa, çeĢitli
belirtme teknikleri ile onarılan kısmın orijinalden ayrımı sağlanmaktadır. AĢağıda belirtilen
bu teknikler çeĢitli kâgir yapılar ve yapı eleman onarımlarında yaygın olarak
kullanılmaktadır.


Farklı derinliklerde satıh uygulaması

Çok yaygın bir tekniktir. Bu tekniğin ilk örneklerinde onarılan sathın 2–3 cm orijinal
satıhtan dıĢarıda inĢa edilmesi Ģeklinde bir uygulama görülür.

ġekil 1.3: Orijinal sathın onarım sathından geride olması

Ancak daha sonra bu tekniğin yanlıĢ uygulandığı, onarılan orijinal elemanın bir
ölçüde ikinci plana itildiği Ģeklindeki kritik ile bu teknik terk edilmiĢ ve 20'nci yüzyılın
ortalarından itibaren yeni uygulamada onarılan satıh orijinale göre 2–3 cm geri çekilmiĢtir.
Bu onarım Ģeklini büyük satıhlarda gördüğümüz gibi küçük elemanların onarımında da
görmekteyiz.
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Resim 1.3: DeğiĢik malzeme dondurma (ostia antika)



Hat geçirme tekniği

Orijinal satıh ile tamamlama yapılan satıh arasında (bu iki satıh aynı düzlemde olmak
üzere) bir sınır (hat) geçirme tekniğidir. Bu tipte belli baĢlı üç çeĢit uygulama vardır.

Birinci örnekte, onarım malzemesinin onarım sathıyla birleĢtiği yerdeki
ilk sırayı 2–3 cm dıĢarıya taĢırmak veya içeriye çekmek Ģeklindeki
uygulamadır.

Resim 1.4: Tarihleme, hatlama (ostia antika)



Diğer uygulama ise, bu iki satıh arasına değiĢik malzemeden sınır
çekilmesi Ģeklidir.

Resim 1.5: TaĢ duvar tamamlama, belirtmeli (pompei)



Üçüncü uygulamada ise, kullanılan ara harcını orijinalin üstündeki ilk
tabakada biraz kalın tutmak ve kalın bir derz hattı meydana getirmek
suretiyle müdahaleyi orijinalden ayırmak amaçlanmaktadır.

ġekil 1.4: Satıhlar arasında derz ile hat çekmek


DeğiĢik derzleme tekniği
Orijinal ile onarım arasında görsel farklılaĢtırma meydana getirecek diğer belirtme
tekniği, onarımın kısmındaki elemanların ara malzemesine değiĢik derzleme teknikleri
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uygulanması Ģeklindedir. Seçilecek derz tekniği verilmek istenilen tesire göre çeĢitlilik
gösterebilir.

ġekil 1.5: Satıhlarda değiĢik derz teknikleri uygulaması

Bu teknik kesilmiĢ yapı elemanlarını (duvar, kemer, tonoz gibi), orijinalinde devam
ettiğini belirtmek gayesiyle de kullanılır. Bu çeĢit uygulamadaki amaç hem bitiĢ yüzündeki
sathı sağlamlaĢtırmak hem de elemanın kesitteki dokusunu verecek görüntüyü sağlamaktır.

ġekil 1.6: Satıhta değiĢik örgü ve derz tekniği uygulaması


Onarım malzemesi farklılaĢtırma
Yaygın uygulamasını gördüğümüz diğer bir belirtme tekniği, aynı yapı malzemesinin
niteliklerinde, orijinal malzemeye göre değiĢiklik yaparak onarımda kullanılmasıdır. Bu
uygulamayı da esasta aĢağıda belirtilen uygulama tiplerinde görmekteyiz.

Renk tonu oluĢturma: Orijinal malzemeyle aynı olan onarım
malzemesinin renk tonu orijinalinkine göre değiĢtirilir. Bu iki sathın
arasında farklılaĢmaya sebep olur.

Malzeme boyutu farklılaĢtırması: Ebatta yapılan farklılaĢmada, orijinale
göre onarım malzemesi gözle fark edilebilir Ģekilde büyük veya küçük
ölçüde hazırlanır. Örgü tekniği ise orijinalle aynı tekniktedir.

Farklı örgü tekniği: Bu uygulama tipinde; orijinalle aynı nitelikteki
malzeme onarımı ayrı bir örgü tekniği ile kullanılır. Bu da cephede doku
farklılaĢması meydana getirerek onarımın belirlenmesini sağlar.
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1.1.2.2. Onarımlarda Orijinal Malzemeden DeğiĢik Malzeme Kullanılması

Yapı elemanlarının tamamlanması, konsolide edilmesi
Genelde orijinal malzemeyi olduğu gibi bırakmak, zaman içinde oluĢan çürük ve
eksik kısımların orijinalden değiĢik bir malzeme ile tamamlanması, restorasyonlarda yaygın
olarak kullanılan bir tekniktir. Mermer veya monolitik taĢların tuğla ile onarılması,
tamamlanması örnek gösterilebilir. Bu nitelikteki değiĢik tip malzeme ile yapılan
tamamlamalarda malzeme, doku ve renk farklılaĢmaları nedeni ile görünümde büyük bir
zıtlık ortaya çıkmaktadır.

Resim 1.6: Tamamlama, imitasyonlu (pompei)

Bu uygulamadaki tipik örnekler Ģunlardır:
 Tabii kesme taĢın moloz taĢ ile tamamlanması veya tabii kesme taĢın düzgün tuğla örgü
ile tamamlanması.

ġekil 1.7: Orijinali değiĢik malzeme ile tamamlamak



Renk ve dokuyu orijinale uydurarak yapılan ''imitasyon'' diyebileceğimiz
uygulamalarda ise görsel bakımından orijinal ile yeni malzemenin uyumu
sağlanır. Örnek olarak tabii kesme taĢın beton veya betonarme ile
tamamlanması gösterilebilir.
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ġekil 1.8: Tamamlama



Diğer bir uygulama ise; taĢ, duvar, tonoz veya kubbe gibi yapı elemanlarının
tuğla ile tamamlanmasıdır. Bu teknikte tuğla taĢ konstrüksiyona uyacak Ģekilde
değiĢik örgü sistemleriyle, değiĢik ifadelerle kullanılır. Çok seyrek uygulanan
sistemlerden biri ise tuğlanın moloz taĢ veya beton ile tamamlanmasıdır.



Tamamlamada kullanılan ara malzemeye orijinale uygun detay kazandırma

Bu da iki değiĢik Ģekilde olmaktadır.


Birincisinde sadece bulunan parçalar ara birleĢtirici malzeme vasıtası ile bir
araya getirilmekte, ara malzeme üzerine herhangi bir yorum getirilmemektedir.

Resim 1.7: Yapı elemanında kitabe (Roma)



Ġkinci uygulamada ise, ara malzeme üzerine bazı detaylar iĢlenmekte
tamamlayıcı hatlar, izler çizilerek bir çeĢit yorum yapılmakta veya tamamlama
yapılmaktadır. Bunlar da tabi ki bir araĢtırma sonunda ortaya çıkan bilineni
ifade etmektedir ve kullanılan detaylar edinilen bilginin niteliğine göre az veya
çok olmaktadır.
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ġekil 1.9: Tamamlayıcı hatlar uygulanması


Onarımda bazı elemanların yeni malzeme ile yeniden kurulması
Bazı onarımlarda geleneksel veya modern malzeme, elemanların yeniden kurulması
için kullanılmaktadır. Daha çok arkeolojik sitlerde kullanılan bu çeĢit tamamlamalar ise, dört
ayrı niteliktedir.

Ġlk tipte onarım (tamamlama) malzemesi kendi niteliğinde kullanılmakta
orijinal duruma atıf yapılmamaktadır. Yapılan tamamlamalar daha çok
eserin sağlamlaĢtırılması, tahribattan korunması ya da yeni iĢlevler
kazandırılması amaçlıdır.

Resim 1.8: Tiyatro (pompei)



Ġkinci tip uygulamada eserin parçası olan orijinal eleman ana hatları ile
kopya edilmekte; ancak tamamlama veya güçlendirme malzemesi kendi
görünümünde bırakılmaktadır.

ġekil 1.10: Yeni malzemenin kendi görünümünde bırakılması
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Üçüncü tip uygulamada, orijinal eleman kopya edilmekte, aynı zamanda
orijinal malzemenin görünümü (doku, elyaf, renk gibi) yeni malzeme
üzerine uygulanmaktadır.

ġekil 1.11: Malzemeye orijinal görünüm verilmesi



Dördüncü tip uygulamada, daha çok koruma-dondurma amaçlı onarımlarda
görülür. Onarımda kesit olarak gösterilmesi gerekli duvar, tonoz, kemer gibi
elemanların konstruktif dokusunu kesitte göstermek için uygulanır. Orijinalden
değiĢik onarım malzemesi kullanılarak yapılan bu tip uygulamada yeni
malzeme orijinale atıf yapacak Ģekilde çeĢitli örgü, doku da kullanılır.

ġekil 1.12: Yeni malzeme orijinale atıf

1.1.2.3. Diğer Uygulamalar


Onarım kısmı etiketleme

Onarım yapılan kısma, üzerinde onarımla ilgili çok kısa bilgi bulunan bir plaka veya
eleman konularak onarım belirtilmektedir. Bu yöntemde çeĢitli Ģekillerde uygulanmaktadır.
Kullanılan plaka veya elemanın büyüklüğüne göre onarım tarihi, kimin (hangi kuruluĢun)
onarımı gerçekleĢtirdiği gibi konular bu elemanlar üzerinde belirtilir. Uygulamalar çeĢitli
Ģekillerde yapılabilir;

Bu uygulamada bazen yapı elemanlarından biri üzerinde bilgi verilir. Bu
malzeme bir tuğla, kiremit olduğu gibi bir lento taĢı da olabilir. Bu
elemanlar biraz dikkat ile fark edilebilecek niteliktedir. Dikkati daha
fazla çeken diğer uygulamada, üzerinde bilgi olan malzeme diğerlerinden
farklı ebattadır. Plaka hâlinde olanlar ise genellikle onarım malzemesinde
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değiĢik malzeme ve ebatta olmakta, yapı elemanlarının arasında olduğu
gibi üzerine de monte edilmektedir.

Resim 1.9: Colosseum (Roma)





Bir baĢka uygulama ise; onarılan eserin görünür bir yerine onarıma
baĢlanmadan önceki durumu gösterin bir fotoğraf veya çizimin konması
Ģeklindedir. Görsel olarak onarım öncesi ve sonrasını mukayese etmek
açısından bu yöntem de etkilidir.

Konsolidasyon (pekiĢtirme)

Esasta tamamlama tekniği olmayan, konsolidasyon (pekiĢtirme) uygulamalarına da
kısaca değinmek (konuyla ilgisi açısından) faydalı olacaktır. Konsolidasyonlarda tüm yapıya
veya yapı elemanlarına uygulanan malzemenin belirtilmesi gerekir. XIX. ve XX. yüzyıl
baĢlarında taĢ mermer konsolidasyonu için çıplak metal kanca, atkı kullanılması iyi sonuç
vermemiĢ, bazı yapı elemanları bu uygulama sonucu pas akması veya genleĢme
çatlamasından dolayı daha fazla tahrip olmuĢtur. Yapıları desteklemek için inĢaa edilen
kontrfor ve iskeletler yapının görünümünü, anıtsal ve yapısal değerlerini tahrip etmeyecek
nitelikte olmalıdır.
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Resim 1.10:Pas akmasının olumsuz etkisi

Zaman içinde onarım anlayıĢı ve tekniklerinin değiĢmesi veya ilk onarımların iyi
netice vermemesi sonucu yeniden müdahale gerekmektedir. Bu durumun ortaya çıkması
hâlinde ilk onarımın muhafaza edilerek yenisi ile takviyesi veya korunması, yeni belirtme
tekniklerinin kullanılmasını gerektirmektedir. ÇeĢitli tekniklerin karıĢık olarak bir arada
uygulanması, bir önceki durumda olduğu gibi onarımı, amaçlarından biri olan anlaĢılabilir
olması niteliğinden saptırmaktadır. Bu da eserin artistik ve mimari değerlerini tahrip
etmektedir.

Resim 1.11: Belirtme (Roma)



Resim 1.12: Onarım üstüne onarım

Düzeltmeler

Tarihi eserlerde, yılların verdiği malzeme yorgunluğundan, strüktür hatalarından,
depremlerden ve zemin özelliklerinden dolayı zamanla deformasyonlar – Ģekil bozukluklarıoluĢabilir. Bu durumda anıt eserin aslına uygun olarak onarımının yani bozulmaların
düzeltilmesi gerekebilir. Zamanında bakımı ve onarımı yapılmayan eserlerin daha büyük
tamiratlara ve masraflara yol açacağı bir gerçektir. Akılcı çözüm, problemin daha
büyümeden en kısa zamanda çözülmesidir. Bu sebeple bozulmaya uğrayan anıt eserin
sorunları tespit edilir ve fotoğrafları çekilir. Ayrıca anıtın rölövesi çıkarılır. Bu rölöve
üzerinde deformasyona uğrayan malzemeler taĢ, tuğla, ahĢap, kerpiç vs. tespit edilerek
yerine ve sırasına göre numaralandırılır. Gerekirse malzemeler sökülerek temizlenir ve
koruma altına alınır. Deformasyonun büyüklüğüne göre onarım tedbirlerine baĢvurularak
yine aynı malzeme aynı yerinde kullanılmak suretiyle anıt eserin onarımı yapılır. Eğer
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kaybolmuĢ ya da kullanılamayacak kadar dağılmıĢ olan parçalar var ise, bu durumda
orijinale en yakın malzeme; o da temin edilemiyorsa benzer malzeme ile parçalar
tamamlanır, temizliği ve bakımı yapılarak koruma altına alınır.

Resim 1.13: Deformasyona uğramıĢ kemerin onarımı

1.2. Teknik Ġmkânların Tespiti
Kültür varlığı eserin restorasyonu yapılırken uygulayıcının, teknik imkânların tespitini
yapması gerekir. Öncelikle yapılacak müdahalelerin geleneksel metotlara göre ve özgün
malzeme kullanılarak yapılması gerekir. Ancak geleneksel tekniklerin yetersiz kaldığı
yerlerde, koruma ve inĢa için bilimsel verilerle ve deneylerle geçerliliği saptanmıĢ herhangi
çağdaĢ bir teknik kullanılarak kültür varlığı sağlamlaĢtırılabilir ( Venedik Tüzüğü Madde
10).
Günümüzde sanayi devriminden sonra teknolojide köklü değiĢiklikler yaĢanmıĢtır.
Dökme demirin yapılması, çimentonun imali ve betonarmenin kullanılmaya baĢlaması ile
yapı sanatında da değiĢim süreci hızlanmaya baĢlamıĢtır. Betonarmenin yanı sıra çelik de
taĢıyıcı sistem olarak tek baĢına – özellikle yüksek yapılarda – kullanılmıĢtır. ġimdilerde ise
ileri teknoloji sayesinde cam ve fiber gibi malzemelerinde taĢıyıcı sistem olarak
yaygınlaĢtırılması için çalıĢmalar devam etmektedir.
Ancak yüzyıllardır ayakta kalan, iĢlevini sürdüren birçok eski eserin dıĢ etkilerden
korunmasını, statik dengesini, zemin kullanımını, malzeme özelliklerini sağlayan,
geliĢtirilmiĢ tekniklerin bulunması doğaldır. Çatısından akan suyu boĢaltmak, yapıyı
rutubetten korumak gibi deneme birikimine dayanan, baĢarılı olmuĢ geleneksel yöntemlerin
olduğu bellidir. Restoratörün var olan bu iliĢkileri sağlıklı biçimde tespit etmesi ve yine aynı
yöntemi aynı teknikle uygulaması gerekir.

1.2.1. Özgün Yapı Aksamları
Kültür varlığı eseri meydana getiren, kullanımını ve yıllarca ayakta kalmasını
sağlayan, aynı zamanda esere sanat değeri katan yapı elemanlarına özgün yapı aksamları
denir. Bu elemanlar kısaca Ģöyle sıralanabilir:
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TaĢıyıcı elemanlar: Fil ayakları,sütunlar, merdivenler, duvarlar, kemerler,
tonozlar, tromp ve pandantifler, ahĢap gergiler
Örtü elemanları: Çatılar, kubbeler vs.
Tamamlayıcı elemanlar: Kapı ve pencere söveleri, demir parmaklıklar, eĢikler,
kapı ve
pencere doğramaları, kepenkler
Süsleme elemanları: Duvar ve tavan bezemeleri, taĢ ve mermer kalemiĢleri,
çiniler, vitraylar, altın varaklar, freskler, malakariler, mozaikler

1.2.1.1. Özgün Malzeme Temini
Onarımda kullanılamayacak kadar harap durumda olan mimari parçaların yerine
kopyalarının hazırlanması gerekebilir. Öncelikle bütünleme ve yenilemelerin hangi malzeme
ile yapılacağının belirlenmesi gerekir. Tarihi eserlerde en çok kullanılan malzemeler taĢ,
mermer, kerpiç ve ahĢaptır. Eğer özgün malzeme hâlâ sağlanabiliyorsa, en iyisi özgün
malzeme kullanılarak onarımın yapılmasıdır. Ancak, eski taĢ ve mermer ocaklarının yerinin
bilinmemesi, ocakların artık iĢletilmemesi, özgün malzemenin çok pahalı olması
uygulamacıyı baĢka çözüm yollarına yöneltebilir. Bu durumda yapay taĢ ve mermer
kullanımına gidilebilir. Özgün taĢın rengine ve yapısına uyum sağlayabilmek için malzeme
araĢtırması yapılır; taĢ tozu ve kırığı ile gerekli bağlayıcı katkılar eklenerek uygun fiziksel ve
kimyasal özellikler elde edilebilir.

Resim 1.14: Fraklı malzemelerle yapılan onarımlar

Dökme tekniğiyle hazırlanan yeni parçaların gerçeğe yakın biçim alabilmeleri için
silikon kauçuk, lateks gibi kalıp malzemelerinden yararlanılmaktadır. Özgün parçalardan
alınan ayrıntılar aynen veya soyutlama yapılarak kullanılır.
Bütünlenecek parçalarda yapay taĢın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin doğal taĢa
uyumuna dikkat edilmelidir. Özellikle boĢluklu taĢlardan yapılmıĢ sütunların gövdelerinin
oyulması ve çekirdeğin betonla doldurulması sakıncalı olabilmekte; yapay taĢ farklı
genleĢerek doğal taĢı çatlatacak gerilimler yaratabilmektedir. Ġklim koĢullarının zorladığı
durumlarda, yüzeysel yamalar da uzun ömürlü olmamaktadır.
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Özgün parçaların kırıklarını birleĢtirmek için titanyum, paslanmaz çelik gibi
malzemelerden yararlanılır. Korozyona karĢı güvenlik sağlamak için metal bağlantı
elemanlarının kurĢun ya da epoksi reçine gibi koruyucularla iyice örtülmesi gerekir.
Özgün malzemeye uygun mermer yatakları araĢtırılır. Eğer istenen nitelikte mermer
bulunabilirse en iyisi yenilemeler ve tamamlamaların bu malzeme ile yapılmasıdır. Uygun
malzemenin bulunamaması veya aĢırı pahalı olması durumunda istenirse suni mermer
yapımına müracaat edilebilir. Fakat bu yöntem, bütün yollar denendikten sonra baĢvurulacak
en son yol olmalıdır.
Kerpiç yapıların bakım ve onarımında anıt yapının iyice incelenerek toprak özelliğinin
tespit edilmesi ve buna uygun yöresel malzemenin temin edilmesi gerekir. Buna göre kerpiç
tuğla ve sıva için en uygun toprak, su ve kıtık oranı ayarlanabilir.
ÇürümüĢ, dağılmıĢ, tamiri ve yeniden kullanımı mümkün olmayan ahĢap elemanlar
içinde aynı doku ve özellikte ahĢap araĢtırması yapılır. AhĢabın yöresel tespiti yapılır ve
özgün malzeme bulunabilirse yenileme buna göre yapılır. Özgün malzemenin bulunamaması
durumunda ise benzer malzeme ile ahĢap emprenye edilerek kullanılır.

1.3. Özgün malzeme temini
Özgün malzeme temini; özgün malzemenin yeni kullanımda değerlendirilmesi ve yeni
malzemelerin eski malzemelerle birlikte kullanımı olarak iki Ģekilde ele alınacaktır.

1.3.1. Özgün Malzemenin Yeni Kullanımda Değerlendirilmesi
Zaman içinde tahribata uğramıĢ yıkılmıĢ ve dağılmıĢ olan özgün elemanların, yerinde
korunması mümkün olanları gerekli onarım ve sağlamlaĢtırmalar yapılarak yine aynı yerinde
kullanılması gerekir.
Kültür varlığının korunması, her zaman onları herhangi bir yararlı toplumsal amaç
için kullanmakla kolaylaĢtırılabilir. Bunun için bu tür bir kullanma arzu edilir; fakat bu
nedenle yapının planı ya da bezemeleri değiĢtirilmemelidir. Ancak bu sınırlar içinde yeni
iĢlevin gerektirdiği değiĢiklikler tasarlanabilir ve buna izin verilebilir ( Venedik Tüzüğü
Madde 5).
Varlığı ve ayrıntısı bilinen ancak eksik ya da yok olmuĢ, pencere ve kapı söveleri,
demir parmaklıklar, eĢikler, pencere ve kapı doğramaları, kepenkler, ahĢap gergiler ve
benzeri elemanlar asıllarına uygun olarak özgün malzeme ile tamamlanmalıdır.
Onarım uzmanlık gerektiren bir iĢtir. Amacı, kültür varlığının estetik ve tarihi değerini
korumak ve ortaya çıkarmaktır. Onarım kendine temel olarak aldığı özgün malzeme ile
güvenilir belgelere saygıyla bağlıdır. Faraziyenin baĢladığı yerde onarım durmalıdır;
yapılması gerekli herhangi bir eklemenin mimari kompozisyondan farkı anlaĢılabilmeli ve
günün damgasını taĢımalıdır. Herhangi bir onarım iĢine baĢlamadan önce ve iĢ bittikten
sonra, kültür varlığının arkeolojik ve tarihi bir incelemesi yapılmalıdır ( Venedik Tüzüğü
Madde 9).
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1.3.2. Yeni Malzemelerin Eski Malzemelerle Birlikte Kullanımı
Bir anıtın zamanla üstünden düĢen özgün malzemeden, kullanılabilecek durumda
bulunanların tekrar kullanılması gerekir. Özgün malzemelerden, kötü durumda olan
parçaların onarılarak ve eski kısımların mümkün olduğu kadar çok muhafaza edilerek
yerinde korunması tercih edilir. Eğer anıtın orijinal parçalarının tamiri mümkün değil ya da
bu elemanlar eksik, bulunamıyor ise anıtın sanatsal değerini ve özelliğini bozmayacak
Ģekilde özgün malzemeye en yakın yeni malzemelerle tamamlanması gerekir. Yalnız modern
iĢçilik ve malzemenin o anıtın orijinal siluetini bozacağı ve kıymetini düĢüreceği göz önünde
tutulmalıdır. Bu durumda yeni malzemelerin daha çok gizli mahallerde ve konstrüksiyon da
kullanılmasına dikkat edilmelidir.
Eksik kısımlar tamamlanırken, bütünle uyumlu bir Ģekilde bağdaĢtırılmalıdır. Fakat bu
onarımın, aynı zamanda sanatsal ve tarihi tanıklığı yanlıĢ bir biçimde yansıtmaması için
özgünden ayırt edilebilecek bir Ģekilde yapılması gereklidir ( Venedik Tüzüğü Madde 12).
Bütün yeniden inĢa iĢlemlerinden peĢinen vazgeçilmelidir. Yalnız anastylosis’e, yani
mevcut fakat birbirinden ayrılmıĢ parçaların bir araya getirilmesine izin verilebilir.
BirleĢtirmede kullanılan madde her zaman ayırt edilebilecek nitelikte olmalı ve bu, kültür
varlığının korunmasını sağlamak ve eski hâline getirmek için mümkün olduğunca az
kullanılmalıdır ( Venedik Tüzüğü Madde 15).
Yeni malzemeleri eski malzemelerle birlikte kullanırken bu malzemelerin kimyasal
yapısının birbirini bozmayacak Ģekilde özgün malzemeye yakın olmasına dikkat edilmesi
gerekir. DağılmıĢ olan taĢ elemanları birbirine bağlamak için kullanılan metal kenetlerin,
zamanla paslanarak anıtın yüzeyini kirlettiği, yine taĢ elemanların aralarında kullanılan
beton harcının farklı genleĢmeden dolayı çatlaklara yol açarak esere zarar verdiği bilinen
özelliklerdendir.

1.4. Müdahale Yöntemleri
Restorasyon uygulamalarına geçmeden önce yapılan araĢtırmalar ve belgeleme
çalıĢmaları (yapının tarihi, estetik ve teknik yönden incelenmesi, rölövesinin hazırlanması ve
bozulmalarının saptanması) binanın ayrıntılı olarak tanınmasını sağlar. Ön araĢtırmalar
sonunda elde edilen bilgiler hasar nedenlerini ortadan kaldıracak veya etkilerini azaltacak
koruma tekniklerinin seçilerek uygulanmasına temel oluĢturur. Onarımlarda geleneksel
tekniklerin yanı sıra, çağdaĢ teknolojiden de yararlanılmaktadır.
Günümüzde anıtların korunmasındaki temel yaklaĢım sürekli bakımlarının
sağlanmasıdır. Birçok ülkede tarihi yapılar yıllık ve beĢ yıllık programlar çerçevesinde
incelenir ve saptanan hasarlara göre gerekli bakım ve onarımları yapılır; böylece yüksek
maliyetli müdahalelere gerek kalmadan korunmaları sağlanır. Birdenbire ortaya çıkan
yangın, deprem, sel, toprak kayması gibi felaketler ise büyük ölçekli müdahaleler
yapılmasını gerektirebilir.
Anıtların onarımları için genel olarak:

sağlamlaĢtırma

bütünleme (reintegrasyon)
22






yenileme
yeniden yapma (rekonstrüksiyon)
temizleme
taĢıma tekniklerinden yararlanılır.

Çoğu kez bir anıtın restorasyonu için yukarıda sıralanan tekniklerden birkaçı bir
arada uygulanır. Örneğin, yeniden kullanılması kararlaĢtırılan bir Osmanlı kervansarayının
geliĢigüzel eklerden arındırılması, tehlikeli durumda olan taĢıyıcılarının sağlamlaĢtırılması,
bir bölümü yıkılmıĢ olan tonozlarının yeniden yapılması ve içinin çağdaĢ kullanıma uygun
olarak donanımı gerekli olabilir. Depremde kubbesi çatlayan, son cemaat yeri ve minaresi
yıkılan bir caminin, hem strüktürel açıdan sağlamlaĢtırılması hem de yıkılan son cemaat yeri
ve minare gibi ögelerinin yeniden yapımı ile tekrar mimari bütünlüğüne kavuĢturulması söz
konusu olabilir.
Bilimsel restorasyonda olabildiğince az müdahaleyle, anıtın tarihi belge ve estetik
değerinin korunması amaçlanır. Onarım sırasında yapılan müdahalelerin derecesi,
sağlamlaĢtırmadan yeniden yapıma doğru artar. Koruma açısından en uygunu,
sağlamlaĢtırmayla yetinmektir. Ancak anıttaki hasar derecesi arttıkça, müdahalenin kapsamı
geniĢler; tarihi yapıya ekler getiren, dokusunu değiĢtiren tekniklerin ( örneğin, bütünleme,
yenileme... ) uygulanması zorunlu olabilir.

1.4.1. SağlamlaĢtırma
Yapı hasarının giderilmesinde temel olarak iki düzey vardır. Yapı dayanımı hasar
öncesi düzeye getirilir ya da yapı elemanının ya da yapının hasar öncesine göre daha yüksek
bir dayanımı olması sağlanır. Genellikle hasar öncesi dayanım düzeyine getirmek onarım
hasar öncesine göre daha yüksek bir dayanım düzeyine getirmek güçlendirme olarak
nitelenmektedir.
Onarım ve güçlendirme ilkeleri hasarın nedeni ile bağlantılıdır. Amaç hasarın
nedenlerini giderecek önlemlerin belirlenmesi ve hasarın ortaya çıkardığı direnç kaybının
giderilmesi ya da bir daha olmaması için gerekli güçlendirme önlemlerinin belirlenmesidir.
Farklı hasar nedenleri değiĢik onarım ilkelerinin uygulanmasını gerektirmekle birlikte yine
de hemen her durumda kullanılabilecek ortak önlemler vardır. Bu önlemler :


Yapının ağırlığı azaltılması: Herhangi bir yapı elemanı yükünü taĢırken
çatlamıĢ ise yükü gerektiğinden fazla demektir. Bu durumda yük azaltılırsa
çatlama duracağından hasar etkisi ortadan kalkacaktır. Örneğin,
merdivenlerden taĢıyıcı sisteme gelen yükleri azaltmak için merdivenlerin
yüklerini doğrudan zemine aktaran düzenlemeler yapılabilir.



Yapının sünekliğinin artması: Süneklik yapının enerji tüketme gücüdür.
Yapıların onarımlarında çoğunlukla kesitlerin geniĢletilmesi, perde duvar
konulması gibi önlemler kullanılır. Bunlar ise genellikle yapının dayanımını
artıran fakat sünekliği artırmayan uygulamalardır.



Yapının taĢıma gücü artırılması: Yapıda oluĢan hasar gelen kuvvetlere karĢı
dayanımın az olmasının sonucudur. Gelen kuvvetlere karĢı yeterli dayanımın
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sağlanması ile hasar durdurulacak ya da bir daha olmayacaktır. Bunun
gerçekleĢmesi için yapının gelen ya da gelebilecek yüklere karĢı dayanımının,
eğer yetersiz ise, artırılması gerekir. Yapının onarımının ilk aĢaması zayıflamıĢ
düĢey yük taĢıma kapasitesinin artırılması, yapının askıya alınması ile, ikinci
aĢamada da yatay yüklere, deprem yüklerine, karĢı olan dayanımın artırılması
gerekir. TaĢıma gücünün artırılması yapıya yatay ve düĢey yükleri alacak yeni
elemanlar eklenmesi ya da mevcut elemanların en kesitlerinin geniĢletilmesi ile
yapılır.


Burulma etkisi azaltılması : Birçok yapıda hasar yapının katlarındaki ağırlık
ve rijitlik merkezlerinin birbirinden uzak olmasının ortaya çıkardığı burulma
etkisi ile oluĢmaktadır. Örneğin, perde duvarların yapının bir yanında toplanmıĢ
olması burulma oluĢturacağı gibi taĢıyıcı olmayan bölme duvarların katlarda
dengeli bir biçimde yerleĢtirilmemiĢ olması da yapının ağırlık ve rijitlik
merkezleri arasında fark oluĢturarak yapıda burulma etkisi ortaya çıkarabilir.
Onarım sırasında eklenen perde duvarların da bir burulma etkisi
yaratabilecekleri göz önünde tutulmalı ve yerleĢtirilmeleri sırasında rijitlik
merkezi ile ağırlık merkezi arasındaki mesafe olabildiğince az tutulmalıdır.

Yapıların onarım ve güçlendirilmesine karar verilirken göz önünde tutulması gereken
bir baĢka nokta yapının bulunduğu yerdeki olanaklardır. Nitelikli malzeme ve iĢçiliğin
bulunamaması ile istenen dayanımda yapılamamıĢ bir yapının güçlendirilmesi için gerekli
daha yüksek nitelikli malzeme ve iĢçiliğin bu kez sağlanabileceği ve güçlendirmenin istenen
düzeyde olabileceğini beklemek gerçekçi görünmemektedirSağlamlaĢtırma çalıĢmaları,
anıtın malzemesinin, taĢıyıcı sisteminin ve üzerinde bulunduğu zeminin sağlamlaĢtırılması
olmak üzere üç düzeyde ele alınabilir.

1.4.1.1. Anıtın Yapıldığı Malzemelerin SağlamlaĢtırılması
Anadolu’nun Ġ.Ö. 7000’e kadar giden yerleĢik tarihi içinde binalar yörenin
olanaklarına ve geleneklere bağlı olarak kerpiç, tuğla, ağaç, taĢ gibi doğal kökenli
malzemelerle yapılmıĢlardır. Malzemeler doğal etkilerle, zamanla bozulup harap olur.
Açıkta kalan kerpiç yağmur karĢısında eriyip dağılır, tuğla aĢınır, çatlayıp ayrıĢır, ağaçtan
yapılan kiriĢ ve dikmeler, çatılar çürür. Soylu ve dayanıklı olarak kabul edilen taĢlar da
düzgün yüzeylerini yitirir, oyuk ve çatlaklarla dolu, kötü bir görünüm sergiler.
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Resim1.15: Anıtın taĢıyıcı sisteminin sağlamlaĢtırılması



Kerpiç malzemenin sağlamlaĢtırılması

Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan ve açıkta, doğanın insafına bırakılan kerpiç
buluntular, kent surları, konutlar, temel izleri, yağıĢlarla yumuĢayıp erimekte, güneĢte
çatlamakta, rüzgârla aĢınıp toz olmaktadır. Kayıpları önlemek için çeĢitli yöntemler
denenmiĢtir. Eski koruma uygulamalarında, kerpiç mimari kalıntılar zift sürülerek ya da
üstleri çimentolu harçla sıvanarak korunmaya çalıĢılmıĢtır. Renk ve doku açısından kerpiç
malzemeyle uyumlu olmayan bu müdahaleler artık terk edilmiĢtir. Kerpiç kalıntılar ve hâlâ
içinde yaĢanmakta olan köy evleri, binlerce yıldır Anadolu’da uygulandığı gibi, sürekli
bakım yöntemiyle, çamur harcı ile sıvanarak korunabilir. Yenilenebilir olan bu sıva, kerpiç
yapıyı hava koĢullarına karĢı korur, eriyerek yok olmasını engeller. Ancak kerpiç üzerine
yapılmıĢ bir kabartma ya da boyalı bezemenin korunması daha geliĢmiĢ yöntemlerle çalıĢan
uzmanların çabalarını gerektirir. Malzemenin dağılmaması için çatlamıĢ, ayrılmak üzere
olan sıva tabakaları miller ve/veya mikroenjeksiyon yardımıyla ana taĢıyıcıya tutturulur;
hava koĢullarından etkilenecek konumda bulunan kalıntılar müzeye taĢınır ya da yerinde
korunması için üzerine çatı yapılır.


AhĢap mimari ögelerin korunması

Geleneksel Türk evini ve anıtsal mimarlığımızın yoğun bezemeli ögelerinin ana
malzemesini oluĢturan ahĢap, nem etkisiyle zamanla çürümekte; kurt yenikleri ile dayanımı
azalmaktadır.
Kapı, pencere kapağı, minber gibi mobilya niteliğinde iĢlenmiĢ mimari ögelerin,
balkon korkuluğu, tavan bezemesi gibi ayrıntıların böceklerinin öldürülmesi ve dokularının
sağlamlaĢtırılması için kimyasal maddelerle iĢlem görmeleri söz konusudur. Pahalı ve
zahmetli olan bu tür konservasyon çalıĢmaları önemli kültür varlıklarımızın ahĢap minber,
kapı, pencere kapağı, rahle ve benzeri ahĢap ögelerinin onarımlarında uygulanmaktadır.
Çoğu kez yörede bulunan yumuĢak ağaçlarIa yapılan geleneksel konutlarımızda ise ahĢap
iskeletin eskimiĢ olan ögeleri yenilenmekte; onarımlarda emprenye edilmiĢ ahĢap
kullanılarak, yeni ögelerin yaĢamlarının daha uzun süreli olması güvence altına alınmaktadır.
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Resim1.16: Çökmek üzere olan tavan

Resim1.17: ÇürümüĢ ahĢap öge



Resim1.18: Onarımdan sonraki hâli

TaĢ ögelerin sağlamlaĢtırılması

Günümüzde taĢların sağlamlaĢtırılması, atmosfer etkilerinden korunması için sürekli
araĢtırmalar yapılmakta, bu konuda bilimsel çabalar sürmektedir. Bozulma sürecini geriye
döndürmek olası değildir; ancak çok önemli özel ayrıntıların (rölyefler, yazıtlar, figürlü
plastik) dayanımlarını artırmak, özgün ayrıntıları daha uzun süre yaĢatabilmek için
sağlamlaĢtırma uygulamalarına gidilmektedir.
TaĢa püskürtülerek, fırça ile sürülerek veya vakumla uygulanan taĢ
sağlamlaĢtırıcıların uzmanlar tarafından seçilmesi ve onların önerileri doğrultusunda,
denetim altında uygulanması gerekir. SağlamlaĢtırma yöntemi taĢın türüne ve bozulma
durumuna göre belirlenir.
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Resim1.19: TaĢ ögelerin sağlamlaĢtırılması

1.4.1.2. TaĢıyıcı Sistemin SağlamlaĢtırılması
Depremler, zemin hareketleri, anıtların taĢıyıcı sistemlerinde hasara neden olmaktadır.
Tarih boyunca mimarlar, anıtların duvar ve örtülerinde oluĢan düĢeyden ayrılma, çatlama
gibi hasarları payandalarla desteklemiĢ, gergiler yerleĢtirmiĢ ya da aksak olan bölümleri
yıkıp yeniden yaparak binanın ayakta durmasını, iĢlevini sürdürmesini sağlamıĢlardır. Eski
restorasyonlarda uygulanan strüktürel sağlamlaĢtırma tekniklerine günümüzde ön germe,
ankraj, temel geniĢletme ve sağlam zemine inen kazıklı temellerle destekleme gibi teknikler
eklenmiĢtir.

Resim 1.20: TaĢıyıcı sistemlerin sağlamlaĢtırılması



Kesit geniĢletme ve mantolama

27

DüĢeyden ayrılan yapılarda taĢıyıcı sistemin güvenliği kabaca ''üçte bir'' kuralına göre
değerlendirilir. Eğer bir yapının ağırlık merkezinden sarkıtılan çekül, onun zemine oturduğu
alanın ortadaki üçte biri içinde kalıyorsa, yapının güvenli olduğu kabul edilir. Ağırlık
merkezinden sarkıtılan çekül, duvarın zemindeki izinin dıĢına düĢüyorsa, ciddi bir yıkılma
tehlikesi vardır. Kesit geniĢletme iĢlemlerinde yapının veya duvarın tabanına ek kütle
yapılarak ağırlık merkezinin güvenlik sınırları içinde kalması sağlanır. Günümüzde kâgir ve
ahĢap tarihi strüktürler üzerinde deneyim sahibi mühendisler restore edilecek anıtı inceler,
hasarları saptar ve depreme ya da düĢey yüklere karĢı yetersiz buldukları öğgelerin (temel,
duvar, sütun, ayak, kemer) sağlamlaĢtırılması için öneriler geliĢtirirler. Anıtın genel
görünümünü bozan, değiĢtiren müdahaleler tercih edilmediğinden bu tür sakıncalar
yaratacak sağlamlaĢtırma önerilerinden olabildiğince kaçınılır. Anıtın iç bünyesinde
gizlenebilen, görünmeyen sağlamlaĢtırma teknikleri yeğlenir.


Destekleme payandalama

Zemindeki aksaklıklar, deprem, kemer, tonoz, kubbe gibi eğrisel ögelerden duvarlara
gelen itkiler onların düĢeyden ayrılmasına, çatlamasına neden olabilir. Eski mimar ve
ustalar, hasar görmüĢ kâgir yapıları özellikle köĢelere, kemer mesnet hizalarına masif ya da
uçan payandalar yerleĢtirerek sağlamlaĢtırmıĢlardır. Deprem kuĢağı üzerinde yer alan
yurdumuzda, yer sarsıntıları da ciddi hasarlar meydana getirmiĢtir. Birçok önemli anıtta
deprem sonrası onarımlara ait izler gözlenmektedir. Osmanlı dönemi onarımlarında masif
payandalar çoğunluktadır. Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer alan tarihi kentlerimizde
bulunan tarihi yapılarda deprem sonrası onarımlara ait izleri gözlemek mümkündür.
Payandalama günümüzde de uygulanan bir sağlamlaĢtırma yöntemidir. Ancak görsel
nedenlerle, eskiden yapıldığı gibi anıtın genel görünüĢünü bozan, ağır kütleli payandalar
yapmaktan kaçınılmaktadır. Çoğu kez geçici payandalar uygulanmakta; taĢıyıcı sistem
sağlamlaĢtırıldıktan sonra payandalar kaldırılmaktadır.
Payandaların duvar yüzeyine tek noktadan uygulanan destekler biçiminde
tasarlanması tehlikelidir; yan itkilerle zorlandığında payanda duvarı delerek hasar verebilir.
Bu nedenle yastıklama yapılması, desteklerin geniĢ bir yüzey üzerine uygulanması tercih
edilir.
Payandaların
cephelerin
özel
ayrıntılarının
bulunduğu
bölümlerine
yerleĢtirilmemesine, bundan kaçınılamıyorsa, cephe bezemelerinin zedelenmesini
engelleyecek önlemlerin alınmasına özen gösterilmelidir

.
Resim1.21: Derme çatma yapılan payandalama örnekleri
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1.4.1.3. Çemberleme, Bağlantı Çubukları – Gergi Uygulanması
ÇatlamıĢ, dağılma tehlikesi gösteren düĢey taĢıyıcıların çevrelerinin metal çemberlerle
sarılarak sıkıĢtırılması çok eski çağlardan bu yana uygulanan bir sağlamlaĢtırma tekniğidir.
Bu tekniğin uygulandığı örnekler Ġstanbul’da sıkça gözlenir; camilerin son cemaat yerlerinde
ya da iç mekânlarında deprem, yangın gibi nedenlerle çatlayan sütunlar, çemberlerle
sarılarak pekiĢtirilmiĢlerdir. Metal gergiler ya da çubuklar kullanılarak duvarlar birbirine
bağlanır ya da düĢeyden ayrılmıĢ bir duvar gerideki sağlam bölüme tutturularak yerinde
korunmaya çalıĢılır. Su deposu, hazne gibi binalar da yanal itkiler nedeniyle açılma
tehlikesine karĢı duvarları sağlamlaĢtırmak için geliĢmiĢ gergi sistemleri ya da kuĢaklama
uygulanmıĢtır. Osmanlı klasik dönem yapılarında gergiler strüktürün iç bünyesinde kalır, dıĢ
cepheye yansımaz. Ancak onarımlarda konulan gergi ve kılıçları cephelerde gözlemek
olasıdır. Günümüzde de strüktürlerin depreme karĢı takviye edilmesinde kuĢaklama ve
gergilerden yararlanılmaktadır. Bir bölümü yıkılmıĢ olan arkeolojik kalıntılarda, strüktürel
açıdan desteksiz, tehlikeli durumda olan parçalar metal çubuklarla geriye bağlanarak
yıkılmaları önlenir.

Resim 1.22: Çemberleme çalıĢması

Resim 1.23: Çemberleme çalıĢması

1.4.2. Bütünleme (Reintegrasyon)
Bir bölümü hasar görmüĢ ya da yok olmuĢ yapı ve ögeleri ilk tasarımlarındaki
bütünlüğe kavuĢturacak biçimde geleneksel ya da çağdaĢ malzeme kullanarak tamamlama
iĢlemine bütünleme, reintegrasyon denir. Bütünlemeyi yönlendiren etmenler estetik, iĢlevsel
ya da strüktürel denge kaygıları olabilir. Yıkık durumda göze hoĢ gelmeyen bir yapı
bütünlenerek hem estetik bütünlüğüne kavuĢur, kullanılabilir duruma getirilir hem de
tümüyle yok olmaktan kurtarılabilir.
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Resim 1.24: Tarihi eserlerin bütünlemelerine ait örnekler

Ġlk yapılıĢındaki iĢlevini yitirmiĢ, tekrar kullanılamayacak durumda olan arkeolojik
yapıların bütünlenmesi söz konusu değildir. Arkeolojik ve peyzaj değeri taĢıyan kalıntıların
sağlamlaĢtırılarak korunması daha uygun bir yaklaĢımdır.
Bütünleme yapabilmek için ilk tasarıma iliĢkin sağlıklı veriler gerekir; örneğin, bir
son cemaat yerinin yarısı yıkılmıĢsa, tekrar eden ögelerin varlığından ve simetriden
yararlanılarak bütünleme yapılabilir. Bütünleme ancak gerçek yapısal verilere ya da
belgelere dayandırıldığında kabul edilebilen bir uygulamadır. Güvenilir verilere
dayanmadan, yalnız varsayımlardan hareket ederek yapılan bütünlemelerin hatalı olması
kaçınılmazdır. Yeni bölümlerin özgün olandan ayrılabilmesi için farklı bir yüzey dokusu
uygulanması olumlu sonuç verebilir.

Resim 1.25: Tarihleme yapılmıĢ ve değiĢik malzeme kullanılmıĢ anıt duvar

1.4.3. Yenileme (Renovasyon, Rehabilitasyon)
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Zamanla değiĢen yaĢam biçimi ve ona bağlı istekler nedeniyle birçok tarihi yapı
özgün iĢlevini yitirmekte, ilk yapılıĢ amacından farklı bir iĢleve hizmet etmek için
uyarlanmaktadır. Hamam, kervansaray, tekke, manastır gibi tarihi yapı türleri ancak özel
durumlarda özgün iĢlevlerini sürdürdüklerinden, bu yapı türlerinin farklı amaçlarIa
kullanılmaları zorunlu olmaktadır. Konut, otel gibi iĢlevleri günümüzde de geçerli olan
binalar ise bugün yapılan benzerlerinin konfor koĢullarını sunmaktan uzak olduklarından,
iĢlevsel olarak eskiyerek standart altı kalmakta, güncelleĢtirme yapılmadığında terk edilerek
harap olmaktadır. Yeniden iĢlevlendirme eski binaların yıkımdan kurtarılması için bir
araçtır.
Yenileme de yeniden iĢlevlendirilmesi büyük zorlamalar getirecek olan tarihi
binaların müzeye dönüĢtürülmesi yoluna gidilmektedir. Özel mülkiyete geçmiĢ olan hamam,
tekke gibi vakıf yapılarının yeniden iĢlevlendirilmeleri, önemli bir sorun olarak karĢımıza
çıkmaktadır. Yeni kullanım zorlamasıyla eklenen ara katlar, duvarlara açılan yeni geçitler
özgün mekânsal özellikleri zedelemektedir. Çevresel özellikleri nedeniyle korunması istenen
yapıların yeniden kullanımlarında, yeni iĢlevin dıĢ görünümü bozmadan gerçekleĢtirilmesi
arzu edilir. Bu binaların kurtarılması için tek ekonomik yol olan yeniden kullanım sırasında,
iç düzenlemede daha esnek uygulamalara gidilmesi söz konusudur. Yangın, bakımsızlık
nedeniyle döĢeme ve tavanlarını yitirmiĢ ve ilk tasarıma ait yeterli veri bulunamayan 2. Grup
yapılarda, yeni bir iç düzenleme yapılmasına izin verilebilir. Çok önemli plan ve iç mekân
değerlerine sahip olan yapılarda ise yeni kullanıma elveriĢli, serbest iç düzenlemeler
uygulanmaktan çok tarihi mekânların anısını sürdüren düzenlemelere gidilmesi uygun olur.
Venedik Tüzüğü'nün 13. Maddesi’nde ''Eklemelere ancak yapının ilgi çekici
bölümlerine, geleneksel konumuna, kompozisyonuna, dengesine ve çevresiyle olan
bağlantısına zarar gelmediği durumlarda izin verilebilir'' denilmektedir. Tarihi yapıların
yeniden kullanılmaları, çağdaĢ yaĢam içinde etkin olarak yer almaları amacıyla yapılan
projelerin baĢarılı olabilmesi bazı eklerle birlikte düĢünülmelerini gerektirmektedir. Örneğin,
müzeye dönüĢtürülen tarihi evlerde bekçinin barınabileceği ve ziyaretçilere ikram, tuvalet
vb. hizmetleri sunmaya elveriĢli mekânlara gerek duyulmaktadır. Bu durumda mümkün
olduğunca görünümü az etkileyen, çevreye uyan çağdaĢ tasarımlar geliĢtirilir. Ekler bu
ölçütler gözetilerek tasarlandığında baĢarılı olmaktadır. Yeniden kullanımları sırasında ağır
programlar yüklenen tarihi binalarda, ekler büyümekte, kütlesel uyum sağlanamamaktadır.

1.4.4. Yeniden Yapma (Rekonstrüksiyon)
Tümüyle yıkılmıĢ, yok olmuĢ ya da çok harap durumda olan bir anıtın elde bulunan
belgelere dayanılarak yeniden yapılması ancak özel durumlarda kabul edilen bir
uygulamadır. Yeni yapı, yerine yapıldığı anıtın tarihi dokusuna, özgün malzeme ve iĢçiliğine
sahip değildir. Bir kopya, tarihi yapının kütle ve mekânlarını ancak biçimsel olarak
canlandırabilir, anıtın yerini alması olanaksızdır; kısaca tarihi değer taĢımaz.
Bazı durumlarda yeniden yapıma gitmek kaçınılmaz olabilir. Bir kentin siluetinin
önemli bir parçası, tarihi bir kompozisyonun ögesi olan yapıların yeniden yapılması
gerekebilir. Rekonstrüksiyonun gerçekleĢebilmesi için yeniden yapımı olanaklı kılacak
teknik verilerin, fotoğraf, rölöve ve benzeri grafik belgelerin var olması gerekir. Yıkılan
yapıya / yapılara ait korunmuĢ parçaların, kapı, pencere, tavan bezemesi, silmeler vb. özenle
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ayrılarak saklanması, sağlanabilen tüm özgün parçaların yeni yapıda kullanılması
rekonstrüksiyonun tarihi yapıyla iliĢkilerini güçlendireceğinden yararlıdır.
Bir anıtın tıpkısını inĢa etme uygulaması tarihi açıdan bir anlam taĢımasa da bir yapım
tekniğini sürdürme, geleneği yaĢatma bakımından korumaya yönelik olabilir. Mevcut bir
yapının baĢka bir yerde tıpkısını yapmak türünden uygulamalar ise ancak özel durumlarda
gerçekleĢmektedir.

Resim 1.26: Yeniden yapım çalıĢması

1.4.5. Temizleme
Anıtların ve kentsel sitlerin genel etkisini bozan, tarihi ve estetik değer taĢımayan
eklerden arındırılması iĢlemidir. Bir binaya, uzun yaĢamı sırasında, çeĢitli tarihlerde, değiĢen
sanat akımlarının temsilcileri tarafından yapılan ek ve bezemelerin üslup birliğine ulaĢma
kaygısıyla kaldırılması ise temizleme değildir. 19. yüzyılda geçerli olan ''stilistik
rekompozisyon üslup birliğine varma'' anlayıĢının hortlaması olarak yorumlanabilecek bu
tutum, çağdaĢ koruma ilkelerine aykırıdır. Topkapı Sarayı'nın mekânlarının bütünlüğünü
veya estetik etkisini değiĢtiren, gizleyen birçok ek Cumhuriyet dönemi restorasyonları
sırasında kaldırılmıĢ; böylece gizlenen olağanüstü güzellikleri ortaya çıkarmak mümkün
olmuĢtur.
Kaldırılacak eklerle ilgili karar verme yetkisi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurullarına aittir. Kaldırılması istenen yapısal ekler (duvar, döĢeme, çıkma vb.) farklı bir
gösterimle (renk veya tarama) plan, kesit ve görünüĢ rölöve paftalarına iĢlenir ve temizlik
sonrası durum öneri proje olarak kurula sunulur. Yetkili Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulundan onay alındığı takdirde, ekler kaldırılabilir. Temizleme iĢleminden önce
ve iĢlem sırasında fotoğrafik belgeleme yapılmalıdır.

1.4.5.1. Bezeme Temizliği
Anıtların restorasyonu sırasında, iç veya dıĢ mekânlarında çeĢitli sıva, boya tabakaları
ile karĢılaĢılır. Kalem iĢi, fresk gibi bezemelerin onarımları bu konularda yetiĢmiĢ uzmanlar
tarafından yürütülür. Geç dönem sanatçılarının eseri olan bezeme programlarını yok eden,
onların yerine klasik dönem kopyalarını koyan bu müdahalelerin de terk edilmesi
gerekmektedir.
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Resim 1.27: Bezeme temizliği ve onarımlarının yapılması

1.4.5.2. Cephe Temizliği
UlaĢım araçlarından, ev ve fabrika bacalarından çıkan kurum ve isler havayı kirletir ve
binaların cephelerinin kararmasına neden olur. Koyu bir kir tabakası mimari güzellikleri
gizler; cepheleri kirli yapılar, çevrede yaĢayanlara kasvet verir. Özellikle güneĢe hasret
kuzey ülkelerinde kara cepheli endüstri kentleri insanları olumsuz olarak etkilediklerinden,
kent yönetimleri cephe temizliğine önem vermektedir. Cephe temizliği turizm açısından da
önemlidir. Bakımlı, temiz cepheli tarihi çevreler daha çekici olduklarından, Londra, Paris,
Roma gibi kentlerde anıtların cephe temizlikleri periyodik olarak ele alınmaktadır.
Tarihi binaların cephelerinin temizliği, dikkatli yapılması gereken bir iĢlemdir;
özensiz yapıldığında yüzeye zarar verir, bozulmayı hızlandırır. Temizliğin hangi teknikle
yapılmasının uygun olduğuna karar verilebilmesi için önce cepheyi oluĢturan malzemenin
türü, kir tabakasının niteliği, yüzey bozulmaları ve yapının bulunduğu ortamın özellikleri
incelenir. Bu araĢtırmalar koruma kimyacıları tarafından yürütülür. Ġstanbul’da Kültür
Bakanlığına bağlı Konservasyon ve Restorasyon Merkez Laboratuvarı uzmanları bu konuda
bilimsel araĢtırma ve uygulamalar yapmaktadır. Örneğin, taĢ yüzeylerin temizliği için tel
fırça, zımpara kâğıdı veya spiral gibi aĢındırıcılar kullanılarak yüzeyler zedelenmektedir.
Temizleme iĢlemi sırasında yalnız kir tabakasının kaldırılmasına, taĢ veya tuğla yüzeyin
tahrip edilmemesine özen gösterilmelidir. Oysa bu tür denetimsiz uygulamalarda hem ilk
taĢçı ustasının taĢı iĢlerken yüzeyde bıraktığı özgün izler hem de taĢın zamanla kazanmıĢ
olduğu patina yok edilmektedir.
Temizlik için mekanik, kimyasal ya da ısı kaynaklı teknikler arasından seçim
yapılması söz konusudur. Bu amaçla önceden yüzey üzerinde değiĢik teknik ve
kimyasallarla temizlik denemeleri yapılır ve koruma açısından en uygun olanı seçilir.
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Resim 1.28: Yapıların dıĢ cephelerinde zamanla kirlenme


Mekanik temizlik
AĢındırıcı kum, cam küresi ya da alüminyum tanelerinin düĢük basınçla
püskürtülmesiyle yüzeydeki kirlerin uzaklaĢtırılması sağlanabilir. AĢındırmanın fazla
olmaması için düĢük basınçla ve özenli çalıĢılmalıdır. Bu teknikte çalıĢan kiĢilerin iyi
yetiĢmiĢ olmasına dikkat edilmesi gerekir. Bu teknik bezemesiz, büyük yüzeylerin temizliği
için uygundur. BozulmuĢ yüzeylere kumlama uygulanması doğru değildir.

Resim 1.29: Basınçlı püskürtme yöntemi ile yüzey temizliği



Kimyasal temizlik
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Bezemeli, sanat ve tarihi değeri yüksek, hasara uğramıĢ yüzeylerde bu teknikle
temizleme yapılması tercih edilir. Kâğıt hamuruna emdirilen kimyasal madde cepheye
uygulanır. Belli bir süre bekletildikten sonra bol suyla yıkanır. Eğer ilk uygulamada istenen
temizlik sağlanamıyorsa yüzeyin korunma durumuna göre aynı iĢlem birkaç kez
tekrarlanabilir. Kimyasal maddenin yüzeye zarar vermemesi için her uygulamadan sonra
yıkama iĢleminin tekrarlanmasına dikkat edilmelidir.


Suyla yıkama

Cephelerin yıkanarak temizlenmesi, suda çözünen kirler söz konusu olduğunda
baĢarılı sonuç verir. Ancak cepheye fazla su verilmesi sakıncalıdır. Kılcallıkla (kapilarite) su
taĢın yüzeyinden içeri doğru hareket etmekte, duvar bünyesi içindeki tuzları harekete
geçirerek yüzeyde çiçeklenmelere neden olmaktadır. Bunu önlemek için suyu zerre hâlinde
püskürten özel uçlar kullanılır. Adeta bir bulut gibi yayılarak kirli yüzeyi saran su zerreleri
sayesinde çok az su ile geniĢ yüzeyleri ıslatıp temizlemek mümkün olmaktadır.


Emici kil ve kağıt hamurları uygulama

Çok kirli, çiçeklenme sorunu olan cephelerde, sepiolite ve attapulgite gibi killerle
hazırlanan hamur yüzeye sıvanır, sıvanan tabaka kuruduktan sonra kaldırılır. Gerektiğinde
bu iĢlem tekrar edilerek duvar, içindeki çözünür tuzlardan, yüzeyindeki yağ, mum gibi
yabancı maddelerden arındırılabilir. Cephenin çözünebilir tuzlardan arındırılması için
deiyonize su ile hazırlanan kâğıt hamurundan da yararlanılır.


Emici jeller uygulanması

DüĢey yüzeylere uygulanan Ģeffaf jeller çok zayıf bazik karıĢımlardır. Fırça ile yüzeye
sürülen macun kıvamındaki çözeltinin üstü plastik veya alüminyum folyo ile örtülür;
çözücünün buharlaĢmasına engel olmak için kenarları sıkıca kapatılır. Belli bir süre sonra
üstü açılır, yüzey temizlenir ve deiyonize su ile yıkanarak bazik kimyasal maddelerin
uzaklaĢması sağlanır. Yıkama güçlüğü nedeniyle bu yöntemi bol gözenekli taĢlarda
uygulamak pratik değildir.

1.4.6. TaĢıma
Bayındırlık etkinlikleri (yol, baraj yapımı), jeolojik yapı ya da doğal afetler bir anıtın
ya da tarihi yerleĢmenin bulunduğu yerde korunmasını zorlaĢtırabilir; hatta olanaksız
kılabilir. Bu durumda anıt veya yerleĢmenin önceden belirlenen uygun bir konuma taĢınarak
orada yaĢamını sürdürmesi gerekebilir. TaĢıma iĢlemi, anıtın boyutlarına, malzemesine ve
yapım tekniğine göre çeĢitli tekniklerle gerçekleĢtirilmektedir. En kolay olanı anıtın tüm
elemanlarının numaralanarak sökülmesi, baĢka bir yerde kurulmasıdır. AhĢap yapılar bu
uygulama için çok elveriĢlidir. Yerinde korunamayacak taĢ anıtlar taĢınmadan önce ayrıntılı
rölöveleri yapılır ve fotoğrafları çekilir. Ġç ve dıĢ cepheler üzerindeki her taĢ ve her taĢ sırası
numaralandırılır. TaĢların birbirleriyle iliĢkisini göstermek üzere her sırayı geçen yatay ve
her taĢın komĢularıyla iliĢkisini belirleyen düĢey çizgiler çizilir. Genel durum ve ayrıntı
fotoğrafları çekilir. Sonra yapıdaki taĢlar özenle sökülür ve yeni konumunda yatay sıralar
karıĢmayacak biçimde düzenli olarak istiflenir. Söküm sırasında dağılan, yeniden
kullanılamayacak durumda olan blokların yerine benzer malzemeden yenisi hazırlanır ve
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önceki numaralama düzenine uygun olarak parçalar hazırlanan temel üzerinde birleĢtirilir.
Bu teknik kesme taĢtan yapılmıĢ anıtların taĢınmasında uygulanmaya elveriĢlidir. Moloz
taĢla yapılmıĢ binaları bu teknikle taĢımak olası değildir. Söküm sırasında dağılan taĢları
tekrar aynı iliĢkiler içinde birleĢtirmek çok zahmetli, hatta olanaksızdır. Bu durumda anıtın
parçalanmadan bir bütün olarak taĢınması olasılığının araĢtırılması uygun olur. Anıtın en az
hasarla taĢınmasına olanak veren bu teknik ileri mühendislik bilgisi gerektirir. Anıtın
taĢınacağı uzaklık; aradaki yol durumu, anıtın boyutları, ağırlığı, taĢıma sistemini etkiler.

1.5. Onarım AĢamaları
Venedik Tüzüğü’nün (Mayıs 1964) koruma ve onarımla ilgili maddelerini
hatırlamakta fayda vardır:
Madde 1- Tarihi kültür varlığı kavramı sadece bir mimari eseri içine almaz, bunun
yanında belli bir uygarlığın, önemli bir geliĢmenin, tarihi bir olayın tanıklığını yapan kentsel
ya da kırsal bir yerleĢmeyi de kapsar. Bu kavram yalnız büyük sanat eserlerini değil; ayrıca
zamanla kültürel anlam kazanmıĢ daha basit eserleri de kapsar.
Madde 2- Kültür varlığının korunması ve onarımı için mimari mirasın incelenmesine
ve korunmasına yardımcı olabilecek bütün bilim ve tekniklerden yararlanılmalıdır.
Madde 3- Kültür varlığının korunmasında ve onarılmasındaki amaç, onları bir sanat
eseri olduğu kadar bir tarihi belge olarak da korumaktır.
Madde 4- Kültür varlığının korunmasındaki temel tutum korumanın kalıcı olması,
sürekliliğinin sağlanmasıdır.
Madde 5- Kültür varlığının korunması, her zaman onları herhangi bir yararlı
toplumsal amaç için kullanmakla kolaylaĢtırılabilir. Bunun için bu tür bir kullanma arzu
edilir; fakat bu nedenle yapının planı ya da bezemeleri değiĢtirilmemelidir. Ancak bu sınırlar
içinde yeni iĢlevin gerektirdiği değiĢiklikler tasarlanabilir ve buna izin verilebilir.
Madde 6- Kültür varlığının korunması, ölçeği dıĢına taĢmamak Ģartıyla çevresinin de
bakımını içine almalıdır. Eğer geleneksel ortam varsa olduğu gibi bırakılmalıdır. Kütle ve
renk iliĢkilerini değiĢtirecek hiçbir yeni eklentiye, yok etmeye ya da değiĢtirmeye izin
verilmemelidir.
Madde 7- Bir kültür varlığı tanıklık ettiği tarihin ve içinde bulunduğu ortamın
ayrılmaz bir parçasıdır. Kültür varlığının tümünün ya da bir parçasının baĢka bir yere
taĢınmasına kültür varlığının korunması bunu gerektirdiği ya da çok önemli ulusal veya
uluslararası çıkarların bulunduğu durumlar dıĢında izin verilmemelidir.
Madde 8- Kültür varlığının tamamlayıcı ögeleri sayılan heykel, resim gibi süslemeler
ancak bunları korumanın baĢka çaresi yoksa yerlerinden kaldırılabilir.
Madde 9- Onarım uzmanlık gerektiren bir iĢtir. Amacı, kültür varlığının estetik ve
tarihi değerini korumak ve ortaya çıkarmaktır. Onarım kendine temel olarak aldığı özgün
malzeme ile güvenilir belgelere saygıyla bağlıdır. Faraziyenin baĢladığı yerde onarım
durmalıdır; yapılması gerekli herhangi bir eklemenin mimari kompozisyondan farkı
anlaĢılabilmeli ve günün damgasını taĢımalıdır. Herhangi bir onarım iĢine baĢlamadan önce
ve bittikten sonra, kültür varlığının arkeolojik ve tarihi bir incelemesi yapılmalıdır.
Madde 10- Geleneksel tekniklerin yetersiz kaldığı yerlerde, koruma ve inĢa için
bilimsel verilerle ve deneylerle geçerliliği saptanmıĢ herhangi çağdaĢ bir teknik kullanılarak
kültür varlığı sağlamlaĢtırılabilir.
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Madde 11- Kültür varlığına mal edilmiĢ farklı dönemlerin geçerli katkıları saygı
görmelidir; zira onarımın amacı üslup birliği değildir. Bir kültür varlığı üst üste çeĢitli
dönemlerin izlerini taĢıyorsa, alttaki dönemleri açığa çıkarmak ancak bazı özel durumlarda
yok edilen malzemenin önemi azsa, açığa çıkarılan malzeme büyük tarihi, arkeolojik ya da
estetik değer taĢıyorsa ve korunma durumu böyle bir davranıĢı gerekli gösterecek kadar iyi
ise haklı çıkarılabilir. Ġlgili unsurların öneminin değerlendirilmesi ile ilgili yargıyı ve neyin
yok edileceği üzerinde kararı vermek, sadece bu iĢi üzerine almıĢ kimseye bırakılamaz.
Madde 12- Eksik kısımlar tamamlanırken bütünle uyumlu bir Ģekilde
bağdaĢtırılmalıdır; fakat bu onarımın, aynı zamanda sanatsal ve tarihi tanıklığı yanlıĢ bir
biçimde yansıtmaması için özgünden ayırt edilebilecek bir Ģekilde yapılması gerekir.
Madde 13- Eklemelere ancak yapının ilgi çekici bölümlerine, geleneksel konumuna,
kompozisyonuna, dengesine ve çevresiyle olan bağıntısına zarar gelmediği durumlarda izin
verilebilir.
Madde 14- Kültür varlığının bulundukları yerler, bütünlüğün korunması, sağlıklı
kılınıp yaĢanır Ģekilde ortaya konması için özel bir dikkat gerektirir. Böyle yerlerde
yapılacak koruma ve onarım çalıĢmalarında, daha önceki maddelerde açıklanan ilkelerden
esinlenmelidir.
Madde 15- Kazılar 1956 yılında UNESCO tarafından kabul edilmiĢ arkeolojik
kazılarda uygulanması istenen uluslararası ilkelerle tanımlanan kararlara ve bilimsel
standartlara uygun olarak yapılmalıdır.
Yıkıntılar korunmalı, mimari unsurların ve
buluntuların sürekli olarak korunması için gerekli önlemler alınmalıdır. Bundan baĢka,
kültür varlığının anlaĢılmasını kolaylaĢtıracak ve anlamını hiç bozmadan açığa çıkartacak
her çareye baĢvurulmalıdır.
Bütün yeniden inĢa iĢlemlerinden peĢinen vazgeçilmelidir.
Yalnız anastylosis’e; yani mevcut fakat birbirinden ayrılmıĢ parçaların bir araya
getirilmesine izin verilebilir. BirleĢtirmede kullanılan madde her zaman ayırt edilebilecek bir
nitelikte olmalı ve bu, kültür varlığının korunmasını sağlamak ve eski hâline getirmek için
mümkün olduğunca az kullanılmalıdır.
Madde 16- Bütün koruma, onarım ve kazı iĢlerinde her zaman çizim ve fotoğraflarla
açıklık kazanmıĢ, çözüm getirici ve eleĢtirici raporlar hâlinde kesin belgeler hazırlanmalıdır.
Temizlemenin, sağlamlaĢtırmanın, yeniden düzenlemenin ve birleĢtirmenin her
safhası çalıĢma sırasında ortaya çıkan tanımlanmıĢ biçimsel ve teknik özellikler göz önünde
tutularak raporda gösterilmelidir. Bu belgeler bir resmî kurumun arĢivine konmalı ve
araĢtırıcılar bundan yararlanabilmelidir. Bu raporların yayımlanması tavsiye edilir.

1.5.1. Korumaya Yönelik AĢamaları Tespit ve Sıralama
Korumaya yönelik aĢamaları Ģöyle sıralayabiliriz:
Yapılacak müdahalelerde;








Yenilenmelerin yapılması ( sadece gerekli hâllerde)
Konservasyonların uygulanması
Tamamlamaların yapılması
Deformasyonların düzeltilmesi
Yapının yabancı elemanlardan ayıklanması
Yapının bakımını kolaylaĢtırıcı önlemlerin alınması
Yangın önlemlerinin alınması
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Bozulmayı geciktirici önlemlerin alınması
Nem ve vejetasyon (bitkilenme) sorununun giderilmesi sağlanır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Soru: Çevrenizde bulunan kültür varlığı bir esere ait restorasyon raporu hazırlayınız

KONTROL LĠSTESĠ
Bu öğrenme faaliyeti kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız
becerileri Evet ve Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz.
Modül Adı
Amaç
Konu

Restorasyon Projesi Çizimi

Öğrencinin

Tarihi binalarda restorasyon çalıĢmalarını
Ģartname ve yönetmeliklere uygun olarak
yapabileceksiniz.
Restorasyon Raporu Hazırlamak

Zaman

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Adı Soyadı
Sınıf / Nu.
BaĢlangıç Saati
BitiĢ Saati
Toplam Süre

Değerlendirme Ölçütleri
Restorasyon raporu hazırlama konusunu anladınız mı?
Rapor içeriğinde yer alması gereken hususları öğrendiniz mi?
Müdahale türlerini ve önemini kavradınız mı?
Teknik imkanların tespitini ve önemini kavradınız mı?
Özgün malzeme temininin önemini kavradınız mı?
Özgün malzemenin yeni kullanımda değerlendirilmesinin anlamını
ve önemini kavradınız mı?
Yeni malzemelerin eski malzemelerle birlikte kullanımının
anlamını ve önemini kavradınız mı?
Müdahale yöntemlerinin anlamını ve önemini kavradınız mı?
Korumaya yönelik aĢamaları tespit ve sıralamanın önemini
kavradınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1- AĢağıdakilerden hangisi restorasyon raporlarında yer almaz?
A)Rölöve ve restorasyon projeleri
B)Fotoğraflar
C)GiriĢimci hakkında bilgi
D)Ġkametgah ilmühaberi
2- Anıtların ve kentsel sitlerin genel etkisini bozan, tarihi ve estetik değer taĢımayan
eklerden arındırılması iĢlemine ne ad verilir?
A)Onarım
B)Temizleme
C)Yenileme
D)Yeniden yapma
3- Reintegrasyon ne demektir?
A)Bütünleme
B)Yenileme
C)Yeniden yapma
D) SağlamlaĢtırma
4- AĢağıdakilerden hangisi müdahale yöntemlerinden biri değildir?
A)SağlamlaĢtırma
B)Temizleme
C )TaĢıma
D) Onarım
5- AĢağıdakilerden hangisi korumaya yönelik aĢamaların, onarım aĢamalarından biri
değildir?
A)Dolgunun boĢaltılması
B)Sökümler ve hafriyatın yapılması
C)Temizlik yapılması
D) Üst örtünün onarımı ve yenilenmesi

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda ve gerekli ortam sağlandığında
restorasyon planlarını çizebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Restorasyon projesinin çizilme amacı hakkında araĢtırma yapınız.



Yakınınızda olan Vakıflar Müdürlüğü, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü gibi
kurumlara ya da restorasyon iĢi yapan özel bürolara giderek restorasyon planları
çizim çalıĢmalarını izleyiniz. Bu çalıĢmaları rapor hâline getirerek
öğretmeninizin rehberliğinde sınıf ortamında arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. RESTORASYON PLANLARI ÇĠZMEK
Yapılar üzerinde yapılacak düzenlemeler, bazen yapının özgün niteliğinin korunarak
sağlamlaĢtırılması, bazen de yapıların yapıldığı dönemdeki iĢlevlerini yitirmesinden dolayı
günümüzde farklı bir amaçla kullanılmak üzere özgün niteliğine bağlı kalınarak bazı
kısımlarının yeniden dizayn edilmesini gerektirir. Bu amaçla restitüsyon projesi çizilmiĢ
olan yapının bakım, onarım ve yenileme iĢlemlerinin yapılabilmesi için hazırlanan projelere
restorasyon projeleri denir.
Restorasyon planları aynı mimari projeler gibi çizilir. Mimari projelerin çiziminde
uygulanan çizim kuralları restorasyon planlarında da aynen geçerlidir.

2.1. Restorasyon Planları
2.1.1. Vaziyet Planları (1/200–500)
Yapının bazı kısımlarının sağlamlaĢtırılarak özgün niteliğinin korunması, bazı
kısımlarının ise modern malzemelerle yenilenmesi ile oluĢan son durumunun çevredeki
diğer unsurlarla bağdaĢtırılması amacı ile hazırlanan planlara vaziyet planı denir. Projesi
hazırlanacak yapının çevresi ile birlikte oluĢturduğu boyutlar ve çizimde kullanılan pafta
ölçüsü göz önünde bulundurularak çizim ölçeği belirlenmelidir. Genellikle vaziyet planı
çiziminde 1/200 – 1/500 ölçekleri kullanılır.
Rölövesi çizilmiĢ olan yapının vaziyet planını aĢağıda izlenen iĢlem sırasını takip
ederek oluĢturunuz.
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Rölövedeki bilgilere göre arsa sınırlarını, çevredeki yolları, komĢu yapıları ve
çevre parselleri ölçeğinde çiziniz. Yapı sınırlarını ( köĢe noktalarını) ,kuzey
yönü ve hâkim manzara yönünü iĢaretleyiniz.

YOL

YOL

YOL

K

RA
ZA
N
A

M

YOL

GUVERCINLIK

ġekil 2.1: Vaziyet planı sınırlarının çizilmesi



Plan paftasından planı ölçeğinde kopyalayarak vaziyet planı paftasında
iĢaretlediğiniz yere yerleĢtiriniz.
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YOL

YOL
K

YOL

MA N ZA

RA

+6.20
TERAS

YOL

TERAS
+4.30

BAGLANTI YAPILAN BINA
TERAS

+0.00

GUVERCINLIK

ġekil 2.2: Vaziyet planı sınırları içine taĢınmazın yerleĢtirilmesi



Ġlgili kesit ve görünüĢleri paftalarından ölçeğinde kopyalayarak vaziyet planı
paftasına silüet oluĢturacak Ģekilde yerleĢtiriniz.
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+6.20

GE
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ME
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N
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N
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+4.9
8

+6.8
0

TERAS

TO
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+4.30

BAGLANTI YAPILAN BINA

YA

TERAS

KA

YOL

DO
±0.0
0

LG
U

+1.2
5
+3.1
0
+4.9
0

+4.3
0

YO
L

+0.00

GUVERCINLIK

ON GORUNUS

ġekil 2.3: Vaziyet planı diğer ayrıntıların çizimi

2.1.2. Kat Planları (1/50)
Restitüsyon projesi çizilmiĢ olan yapının özgün niteliğine uygun olarak bazı
kısımlarının sağlamlaĢtırılarak korunması bazı kısımların ise modern malzemelerle
yenilenmesi amacıyla bu kısımları projelendirmek ve malzeme özelliklerini belirtmek için
hazırlanan paftalara plan denir. Kat planlarının çizimlerinde genellikle 1/50 ölçeği kullanılır.
Restorasyon planları hazırlanırken bozulmaların iĢlenmiĢ olduğu rölöve projelerinden
faydalanılır.
Eğer restitüsyon projesi doğrultusunda bir çalıĢma düĢünülüyorsa o zaman restitüsyon
projelerinden faydalanılır. Rölöve ya da restitüsyon projeleri kopyalanır ve üzerinde
planlanan gerekli revizyonlar yapılarak restorasyon planları oluĢturulur.
Yukarıda rölövesi verilmiĢ olan yapının zemin kat restorasyon planını aĢağıda izlenen
iĢlem sırasını takip ederek oluĢturunuz (Bütün kat planları aynı iĢlem sırasına göre çizilir.)
.
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Mevcut olan rölöve ya da restitüsyon planını inceleyiniz.

203

TAS DUVAR

145

33

526268

100

7
12

424

118

380

18

9
43 TAS DUVAR

320

29

43
4

55
4

215
307

33
8

74
165
16

USTU YIKIK MEKAN

26

390

126

211
5
57

+1.26

42

223

473

872

65
66

133

410

85

427

42
3

43
157

0
39

7
26
28
0

167

130

6
70

503

201132
215

36833
7
343

399

TAS DUVAR

USTU YIKIK MEKAN

218

315

256
291

117

2
64

USTU YIKIK MEKAN

-1.42
43
9

TAS DUVAR

218

TOPRAK DOLGU

BAGLANTI YAPILAN

-2.12

BINA

USTU YIKIK MEKAN
KAYA

-0.60

TAS DUVAR

+0.00

ġekil 2.4: Rölövede mevcut durum
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997

201

48

307

301

405

23

17

27
9
30
4
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79
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4

33

218
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9
35

406
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+3.02
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20
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705
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78

112
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2397
26
3
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+1.26
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68
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+2.62

65

101
2
12

81

2
44

+2.91

9

41
6
0
7 36
38

182
184
190

76
79 157
9
27
82

20

2
35

560
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43
8
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20

39

363
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33
36

8 9
2225
26
5 24
1

2060
61
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36

149158
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78

87
8
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10
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69
1551
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134
136
31
56
1146 NIS
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96

40

20
52

319
315

243

95
84
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5
56
3
5
5

809

0
35

25
110

308

226

21

93

114

315

17
0

301

722
150

16
2

13

0

76

156

39

YOL

58

52

174



Planınızın ana hatlarını rölöve ya da restitüsyon projesi üzerinde inceleyerek
gerekli müdahaleleri saptayınız.

ġekil 2.5: Restorasyon sahasının belirtilmesi
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Yapılacak restorasyon doğrultusunda planınızı 1/50 ölçekli olarak sadece dıĢ ve
iç bölme duvarlarını çiziniz.

ġekil 2.6: Restorasyon projesi plan çizimi, 1. aĢaması
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Planınızda merdiven yeri ve çıkıĢ hattını ve biri merdiveni görecek Ģekilde
geçireceğiniz kesit yerlerini tespit ediniz.

ġekil 2.7: Restorasyon projesi plan çizimi, 2. aĢaması
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Kesit isimlerini, mahal isimlerini ve düĢey kotları plan üzerinde gösteriniz.

YATAK ODASI

+2.88

ALT KAT
ALT KAT

YATAK ODASI

YATAK ODASI
+1.08

+1.08
YATAK ODASI

+2.88
+2.88
BANYO
+2.88

BANYO
+2.88
BANYO USTU
OTURMA YERI

ALT KAT
BANYO
+2.88

+2.88
ODA GIRISI
GECIS KORIDORU

+2.88

+2.88

ALT KAT
BANYO KAT PLANI

+2.88

GECIS KORIDORU

UST ODALARA CIKIS MERDIVENLERI
MERDIVEN
SAHANLIGI
+0.70
KAYADAM ODALARA INIS MERDIVENI

SOMINE
+0.70

+0.70

+0.70

BAGLANTI YAPILAN
BINA

KEMERLI
BOLUM
+0.70
RESEPSIYON
+0.70

TERAS

GIRIS
+0.70
+0.00

+0.00

ġekil 2.8: Restorasyon projesi plan çizimi, 3. AĢaması
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Planınız üzerinde sabit eĢya tefriĢi ve gerekli gördüğünüz dizaynları
yerleĢtiriniz.

YATAK ODASI

+2.88

ALT KAT
ALT KAT

YATAK ODASI

YATAK ODASI
+1.08

+1.08
YATAK ODASI

+2.88
+2.88
BANYO
+2.88

BANYO
+2.88
BANYO USTU
OTURMA YERI

ALT KAT
BANYO

+2.88
ODA GIRISI

+2.88

GECIS KORIDORU

+2.88

+2.88

ALT KAT
BANYO KAT PLANI

+2.88

GECIS KORIDORU

UST ODALARA CIKIS MERDIVENLERI
MERDIVEN
SAHANLIGI
+0.70
KAYADAM ODALARA INIS MERDIVENI

SOMINE
+0.70

+0.70

+0.70

BAGLANTI YAPILAN
BINA

KEMERLI
BOLUM
+0.70
RESEPSIYON
+0.70

TERAS

GIRIS
+0.70
+0.00

+0.00

ġekil 2.9: Restorasyon projesi plan çizimi, 4. aĢaması
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80 66

Ġç ve dıĢ ölçülendirmelerini yerleĢtiriniz ve çizimi tamamlayınız. Planın
küçülmemesi için aĢağıda dıĢ ölçülendirme verilmediğini; ancak verilmesi
zorunlu olduğunu unutmayınız.

390

35

35

668

379
+1.08

+2.88

YATAK ODASI

35

20

+2.88

20

404

YATAK ODASI
+1.08

456

90 107

85

40 124 29 121 20 120

UST ODALARA CIKIS MERDIVENLERI
MERDIVEN
SAHANLIGI
+0.70

KEMERLI
BOLUM

236

BAGLANTI YAPILAN
BINA

+0.70

165

20

20
133 40

302

140

+0.70

20

293

41

+0.70

RESEPSIYON
+0.70

35

90

KAYADAM ODALARA INIS MERDIVENI
SOMINE
+0.70

35

GECIS KORIDORU

76

130
+2.88

302

2030 177 30
GIRIS

+0.70

TERAS

20

257

40

+0.00

+0.00

ġekil 2.10: Restorasyon projesi son aĢama
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41

20

+2.88

+2.88

ALT KAT
BANYO KAT PLANI

428

85

GECIS KORIDORU

20
117

356

+2.88

255

166

20

101 120

20

40

+2.88
ODA GIRISI
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2032 90 87 20 90
20

145 20

BANYO USTU
OTURMA YERI

30 141

236

BANYO
+2.88

304

63 50
28

+2.88

120 20

627

BANYO

300

ALT KAT

337

394

35

253

20

BANYO

20

117 20 160
85
20 97

330

ALT KAT

YATAK ODASI

35
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ALT KAT

35

85 159

35 82 85 122 85 82 20 35 82 85 122 85 8220

+2.88

218

35

36

YATAK ODASI

39

2.2. Özgün Niteliğine Göre YenilenmiĢ GörünüĢler
Restitüsyon projesinde görünüĢleri çizilmiĢ olan yapının restorasyonu sırasında bazı
kısımlarının özgün niteliğine uygun olarak sağlamlaĢtırılması, bazı kısımlarının ise modern
malzemelerle yeniden yapılması gereklidir. Yapının dıĢ cephelerinde yapılacak bu
değiĢiklikler görünüĢ çizimlerinde belirtilmektedir. GörünüĢler, ön görünüĢ, arka görünüĢ,
sol yan görünüĢ ve sağ yan görünüĢ olmak üzere dört Ģekilde çizilir. GörünüĢ çizimlerinde
genellikle 1/50 ölçek kullanılır.
Restorasyon projelerinin görünüĢleri, çizim yöntemi olarak restitüsyon projelerinin
görünüĢlerine benzer. Bu sebeple görünüĢ çizimlerinde restitüsyon projesindeki görünüĢler
kopyalanarak üzerinde revizyon yapılır.

2.2.1. Ön GörünüĢ (1/50)
Rölövesi alınmıĢ örnek bir görünüĢ çizimini, aĢağıda izlenen iĢlem sırasını takip
ederek oluĢturunuz.


Planı ön görünüĢ yönü aĢağı gelecek Ģekilde çizim yapacağınız kağıdın önüne
yerleĢtiriniz.

ġekil 2.11: Restorasyon projesi görünüĢ çizimi, 1. AĢaması
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Gerekli tüm çizgileri sırası ile yardımcı çizgiler kullanarak plan üzerinden üst
kısma taĢıyınız.

ġekil 2.12: Restorasyon projesi görünüĢ çizimi, 2. aĢaması
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Zemin çizgisini çiziniz. Su basman kotlarına plandan bakarak su basmanı
çiziniz. Su basmanı çizdikten sonra bina elemanlarının kotlarını gösteren her
noktadan geçen yatay çizgiler çiziniz.
+6.80

+6.20

+4.90
+4.30

+3.25
+3.10
+2.96

+1.25

+0.70
+0.53
+0.35
+0.17
±0.00

ġekil 2.13: Restorasyon projesi görünüĢ çizimi, 3. aĢaması



Kapı ve pencerelerin yerlerini plandan görünüĢe taĢıyınız. Pencere alt ve üst
kotlarını rölöveden alarak pencereleri çiziniz.
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+6.80

+6.20

+4.90
+4.30

+3.25
+3.10
+2.96

+1.25

YOL

+0.70
+0.53
+0.35
+0.17
±0.00

ġekil 2.14: Restorasyon projesi görünüĢ çizimi, 4. aĢaması

Ön görünüĢ üzerinde yapılması planlanan restorasyon değiĢikliklerini ve kullanılan malzeme
taramalarını yapınız.
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+6.80
+6.20

+4.90
+4.30

+3.25
+2.96
BAĞLANTI
YAPILAN
BINA

+1.25
+0.53

+0.70
+0.35

±0.00 YOL

YOL

TOPRAK DOLGU

ġekil 2.15: Restorasyon projesi görünüĢ çizimi son aĢaması

AĢağıda rölövesi verilen yapı ile restorasyon görmüĢ bir yapı arasındaki farkı
görmektesiniz.
+6.05
+5.71
+5.42

TAS DUVAR
+4.65
+4.46

+4.42

PENCERE

TAS DUVAR

+3.03

TAS DUVAR
+3.02

TAS DUVAR

TOPRAK DOLGU
KAPI

BAGLANTI YAPILAN
BINA

TAS DUVAR

+1.72
+1.50

TAS DUVAR
+0.54

TAS DUVAR

±0.00

±0.00

TOPRAK DOLGU

ġekil 2.16: Restorasyon öncesi rölöve görünüĢü
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2.2.2. Arka GörünüĢ (1/50)
Ön görünüĢte kullanılan çizim tekniği ve izlenen iĢlem sırasını takip ederek aĢağıda
elde edilen arka görünüĢteki restorasyon düzenlemelerini yapınız.

+6.80

+6.80

BAGLANTI YAPILAN
BINA
+4.67

+3.64
+3.23

+3.27

+2.29
+1.40

YOL

+0.87
TOPRAK DOLGU

ARKA GORUNUS

±0.00

ġekil 2.17: Restorasyon projesi arka görünüĢ çizimi
+6.05
+5.71

+4.63
+4.43

TAS DUVAR

TAS DUVAR
TAS DUVAR
+1.90

+1.90

+1.40

YOL

+0.87

±0.00

TOPRAK DOLGU

ARKA GORUNUS

ġekil 2.18: Restorasyon projesi öncesi rölöve görünüĢü

2.2.3. Sağ Yan GörünüĢ (1/50)
Binanın bir cephesi yandaki binaya komĢu olduğu için ve bozulmalar müdahale
gerektiren bir durum olmadığı için sağ yan görünüĢ çizimine gerek duyulmamıĢtır. Ancak
57

YOL

çizilmesi gereken durumlarda diğer görünüĢlerde uygulanan çizim kuralları geçerlidir.
Çizimi rölöve projesi üzerinden inceleyiniz.
+6.05

+4.42

BAGLANTI YAPILAN
BINA

TAS DUVAR

TAS DUVAR
+1.72

YOL

+1.40
+1.05

TAS DUVAR
+0.54

+0.38

YOL

±0.00
TOPRAK DOLGU

ġekil 2.19: Restorasyon projesi sağ yan görünüĢü

2.2.4. Sol Yan GörünüĢ (1/50)

SAĞYAN GORUNUS

Ön görünüĢte kullanılan çizim tekniği ve izlenen iĢlem sırasını takip ederek aĢağıda
elde edilen sol yan görünüĢteki restorasyon düzenlemelerini yapınız.
+4.98

+6.80
+6.20

+6.80

+4.81

+4.90

+4.20

+4.30

+3.60
+3.18
+2.60
+1.88
+1.40

YOL

+1.30
TOPRAK DOLGU

GIRIS YOL
±0.00

±0.00
TOPRAK DOLGU

ġekil 2.20: Restorasyon projesi solyan görünüĢü

SOLYAN58GORUNUS

2.3. Kesitler (1/50)
Yapının düĢey elemanlarının yüksekliklerini belirtmek amacıyla kesitler çizilir.
Restorasyon projesindeki kesitlerin çizim aĢamaları restitüsyon projesindeki kesit çizim
aĢamalarının aynısıdır. Bu sebeple restitüsyon kesitleri kopyalanarak üzerinde planlanan
revizyonlar yapılır. Genellikle 1/50 ölçekli olarak çizilir.
Yukarıda rölövesi çizilmiĢ olan yapının, A-A kesitini
sırasını takip ederek oluĢturunuz.

+0.70

GIRIS

+0.00

+0.70
+0.70

SOMINE

+2.88

KEMERLI
BOLUM

+2.88
+2.88

ODA GIRISI

BANYO USTU
OTURMA YERI

+1.08

ALT KAT

YATAK ODASI

RESEPSIYON

Planı kesit ok iĢareti yukarıyı gösterecek Ģekilde yerleĢtiriniz.

YATAK ODASI



aĢağıda izlenen iĢlem

ġekil 2.21: Restorasyon projesi A-A kesiti çizimi, 1. aĢama



Planda yer alan ve kesit düzlemi tarafından kesilen elemanlar ile karĢısında
görünüĢ olarak kalan elemanlar üzerinden taĢıma çizgilerini geçiriniz. TaĢıma
çizgileri geçirirken bakıĢ yönüne göre kesit çizgisine temas etmesi ya da
karĢısında olması gerektiğini unutmayınız.

59

+0.70

GIRIS

RESEPSIYON
+0.70

+0.70

SOMINE

KEMERLI
BOLUM

+2.88

YATAK ODASI

ġekil 2.22: Restorasyon projesi A-A kesiti çizimi, 2. aĢama



Plandaki kotlara ve rölövedeki kat yüksekliklerine göre döĢemeleri çiziniz.

TOPRAK DOLGU

TOPRAK DOLGU

ġekil 2.22: Restorasyon projesi A-A kesiti çizimi, 3. aĢama



Diğer katlara ait döĢemeleri de yerleĢtiriniz.
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ġekil 2.23: Restorasyon projesi A-A kesiti çizimi, 4. aĢama



Restorasyon planında belirtilen kapı ve pencere yüksekliğine göre kapı ve
pencere boĢluğunu oluĢturunuz. Fazla çizgileri temizleyiniz.

ġekil 2.24: Restorasyon projesi A-A kesiti çizimi, 5. aĢama



Kapı, pencere ve merdiven kesitlerini çiziniz.
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ġekil 2.25: Restorasyon projesi A-A kesiti çizimi, 6. aĢama



Yapının yakın çevresinde görünüĢe giren kısımları, plandan yardımcı çizgilerle
taĢıyarak çiziniz ( Ġkinci bir teknik olarak kesite ait görünüĢten ilgili kısımları
kopyalayınız.).

ġekil 2.26: Restorasyon projesi A-A kesiti çizimi, 7. aĢama



Eksik kalan görüntü elemanları varsa kesit üzerine yerleĢtiriniz.
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ġekil 2.27: Restorasyon projesi A-A kesiti çizimi, 8. aĢama



GörünüĢte çizdiğiniz kot iĢaretlerinden faydalanarak gerekli kotlandırmaları
yapınız.

+6.80
+6.20

+4.98
+6.80

+5.25
+4.75

+4.90
+4.30
UST OTURUM
VE GIRIS

+3.59

+3.10
+2.29

YOL
CURUF DOLGU

Y.ODASI
BANYO

RESEPSIYON
KAYA

TOPRAK DOLGU
±0.00

GIRIS

DEPO

-0.82
-1.54
-1.99

KAYA
KAYA

Y.ODASI
Y.ODASI

TOPRAK DOLGU

KAYA

KAYA

A-A KESIDI
ġekil 2.28: Restorasyon projesi A-A kesiti çizimi, 9. aĢama



+1.25
+0.71
+0.35
±0.00 YOL

DüĢey ölçülendirmeyi yapınız (ġekil 2.26).
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-1.60

+4.98
+6.80

60
13
12
171

163

+1.25
GIRIS +0.71
+0.35
±0.00

25
205

KAYA

TOPRAK
TOPRAKDOLGU
DOLGU
-1.60

90

KAYA

90

KAYA

158

81
13

Y.ODASI
13

-1.54
-1.99

DEPO
144

KAYA

Y.ODASI

+3.10

8

229

-0.82

+4.30

RESEPSIYON
25

7
68

KAYA

148

±0.00

64
8

60

CURUF DOLGU

BANYO

141

82

Y.ODASI

YOL

53 19 147

183

+2.29

19

159

13 19

30

VE GIRIS

+3.59

+4.90

210

UST OTURUM

89

+5.25
+4.75

210

64 49
13

32

60

+6.80
+6.20

60

60

60

32

32

+4.98
+6.80
+4.90
60
32
185

25

24

±0.00 YOL

205

66

110

210

360

41

422

56

259

219

160

MERDIVEN
SAHANLIGI RESEPSIYON

KAYA
KAYA

+3.10

CURUF DOLGU

YOL
+1.40
±0.00

88

69

32
26

26

GECIS KORIDORU

25

67

21

BANYO

53

Y.ODASI

+4.30

300

300
140

300

60

107

+6.80
+6.20

32

ġekil 2.29: Restorasyon projesi A-A kesiti son durumu

GECIS
Y.ODASI

DEPO

+1.25

KAYA

TOPRAK DOLGU

9

-1.60

TUNELI

CURUF DOLGU
KAYA

B-B KESIDI
ġekil 2.30: Restorasyon
projesi B-B kesiti
2.4. Detaylar (1/1–1/10–1/5)
Yapıda özellik arz eden bazı kısımların yapım tekniği, kullanılacak malzeme ve
malzeme boyutlarını belirtmek amacıyla hazırlanan imalat projelerine detay denir. Detay
projeleri iki aĢamada hazırlanır.
64

Birinci aĢamada belirli bir mahallin, kısmın veya elemanın yapımına iliĢkin detaylar
çizilir. Bu detaylara sistem detayı denir. Sistem detaylarının çiziminde çizilecek kısmın
büyüklüğüne göre 1/10 veya 1/20 ölçekleri kullanılır. Sistem detayları genel olarak kendi
içinde aĢağıdaki gibi sınıflandırılır:







Cephe sistem detayları
Islak hacim sistem detayları
Merdiven sistem detayları
Çatı sistem detayları
Kapı ve pencere sistem detayları
Asma tavan sistem detayları

Ġkinci aĢamada sistem detayları üzerinde belirlenen bazı noktaların imalatına iliĢkin
detaylar çizilir. Bu detaylara nokta detayları denir. Nokta detayları çiziminde çizilecek
kısmın büyüklüğüne göre 1/1, 1/2 ve 1/5 ölçekleri kullanılır. Nokta detayları kendi içinde

aĢağıdaki gibi sınıflandırılır:







Islak hacim nokta detayları
Merdiven nokta detayları
Çatı nokta detayları
Kapı ve pencere nokta detayları
Asma tavan nokta detayları
Genel nokta detayları

AĢağıda çeĢitli yapılarda uygulanmıĢ sistem detayı ve nokta detayı örnekleri
verilmiĢtir. Bu örnekleri inceleyerek ölçeğinde çiziniz.
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B

A

Bakış
yönü

A

B-B
Düşey
kesit
ölçek:1/50

A Detayı

B
Kapı
eşiği

B Detayı

Kapı Planı ölç:1/50)
ġ
ekil 2.31: Örnek kapı sistem detayı (plan, kesit ve görünüĢ )
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25

50 25 10

200

45
CATIDAN HAVALANDIRMA

HAVALANDIRMA BORUSU (PVC)

REZERVUAR TANKI

ROZET

TUVALET TASI

KAPAMA VANASI (DUZ BORU
VE VANA KROMAJLI)
SOGUK SU BESLEME

DOSEME

78

12

10

14 28

25

ANA DRENAJ

10 32

TİPİK REZERVUARLI KLOZET MONTAJI

A Detayı ölçek:1/5
ġekil 2.32: Örnek kapı nokta detayları

10 35

90

50
14

10

duvar

25

10 32

14 28

esik

B Detayı
ölçek:1/5

ġekil 2.33: Örnek kapı nokta detayları
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25

siva

200

28 14

pervaz14/50

CATIDAN HAVALANDIRMA

HAVALANDIRMA BORUSU (PVC)

REZERVUAR TANKI

ROZET

TUVALET TASI

KAPAMA VANASI (DUZ BORU
VE VANA KROMAJLI)
SOGUK SU BESLEME

DOSEME

ANA DRENAJ

TİPİK REZERVUARLI KLOZET MONTAJI
ġekil 2.34: Örnek ıslak hacim nokta detayı
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PERLITLI KIREMIT
POLIMER BITUM ESASLI SU YALITIMI
KAPLAMA TAHTASI 21.210
(24 MM KALINLIKTA RENDELI AHSAP
KULLANILACAK, LAMBA ZIVANA
GECMELI OLACAKTIR.)
MERTEK 5/10 CM 21.210

YAGMUR OLUGU
LAMA OLUK KELEPCESI
TAYIN EDILECEK
(50 CM ARA ILE)
CINKO SUZGEC
ALIN TAHTASI 2.5/25 CM
YUKSELTME PARCASI 5/10 CM
25 CM UZUNLUKTA
YANLARDAN MERTEGE CIVILENECEK

ISI YALITIMI

ASIK
10/10
VIDA
YASTIK
LAMBRI
KAPL.
10/10
VIDA VIDA
PASLANMAZ CELIK
L PROFIL
ISI YALITIMI 12 cm.

DUSEY YAGMUR
BORUSU

CATI DETAYI ö:1/10

ġekil 2.35: Çatı nokta detayı
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BUHAR DENGELEYICI
B.ARME DÖSEME 12 cm.
TAVAN SIVASI 2 cm.
KIREÇ BADANA

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Soru: Çevrenizde bulunan kültür varlığı bir esere ait restorasyon projesini
hazırlayınız.

KONTROL LĠSTESĠ
Modül Adı

Restorasyon Projesi Çizimi

Öğrencinin

Amaç

Tarihi binalarda restorasyon projelerini
Ģartname ve yönetmeliklere uygun olarak
çizebileceksiniz.

Adı Soyadı

Konu

Restorasyon Raporu Hazırlamak

Zaman

Sınıf / Nu.
BaĢlangıç Saati
BitiĢ Saati
Toplam Süre

Bu öğrenme faaliyeti kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız
becerileri Evet ve Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Restorasyon planları çizilecek olan yapının rölöve planlarını
incelediniz mi?
Restorasyon vaziyet planını 1/200 olarak çizdiniz mi?
Restorasyon vaziyet planını, ölçeğinde çizim tekniğine ve iĢlem
sırasına göre çizip diğer ayrıntıları yerleĢtirdiniz mi?
Rölöve ve yapılacak onarımları da dikkate alarak binanın kat
planlarını çizdiniz mi?
Kat planları üzerine yapılacak düzenlemeleri lejanta dikkat
ederek yerleĢtirdiniz mi?
Restorasyonu yapılacak yapının ön görünüĢünü ölçeğinde, çizim
tekniğine ve iĢlem sırasına göre çizip cephe üzerinde oluĢan
değiĢimleri görünüĢe iĢlediniz mi?
Restorasyonu yapılacak yapının arka görünüĢünü, ölçeğinde,
çizim tekniğine ve iĢlem sırasına göre çizip cephe üzerinde
oluĢan değiĢimleri görünüĢe iĢlediniz mi?
Restorasyonu yapılacak yapının sağ yan görünüĢünü ölçeğinde,
çizim tekniğine ve iĢlem sırasına göre çizip cephe üzerinde
oluĢan değiĢimleri görünüĢe iĢlediniz mi?
Restorasyonu yapılacak yapının sol yan görünüĢünü ölçeğinde,
çizim tekniğine ve iĢlem sırasına göre çizip cephe üzerinde
oluĢan değiĢimleri görünüĢe iĢlediniz mi?
Rölöve ya da restitüsyon görünüĢleri ile restorasyon
görünüĢlerini karĢılaĢtırıp aradaki farkları görebildiniz mi?
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Evet

Hayır

11
12
13
14
15
16
17

Restorasyonu yapılacak olan yapının kesitlerini ölçeğinde, çizim
tekniğine ve iĢlem sırasına göre çizdiniz mi?
Kesitler üzerinde yapılacak değiĢiklik, yenileme ve diğer
iĢlemleri belirlediniz mi?
BelirlemiĢ olduğunuz değiĢiklikleri yaptınız mı?
Restorasyon projesi üzerinde çizilmesi gereken sistem detayları
belirlediniz mi?
Sistem detaylarını çizdiniz mi?
Sistem detayları üzerinden çizilmesi gereken nokta detayları
belirlediniz mi?
Nokta detaylarını çizdiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1- Vaziyet planlarına konulan yön iĢareti hangi yönü gösterir?
A)Doğu
B)Batı
C)Kuzey
D)Güney
2- Kat planlarının çizimine nereden baĢlanır?
A)Kapılardan
B)Duvarlardan
C)Pencerelerden
D)Merdivenlerden
3- Restorasyon projelerinin çiziminde plan ve ölçek karĢılaĢtırmalarından hangisi doğrudur?
A )Kat planları-1/50
B )Kesitler -1/20
C )Vaziyet planı -1/50
D) Detaylar -1/200
4- DüĢey ölçülendirmede +2.40 ile +2.85 arasındaki kot farkı ne kadardır?
A)4.5 cm
B )4.5 mm
C )4.5 cm
D) 4.5 m
5- 1/1, 1/5, 1/10 ve 1/20 ölçekleri hangi planların çiziminde kullanılır?
A )Kat planları
B )Vaziyet planları
C )Kesitler
D) Detaylar

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise Modül Değerlendirme’ ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Çevrenizde bulunan kültür varlığı bir esere ait restorasyon raporu hazırlayarak
restorasyon planlarını çiziniz.
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz.

Performans Testi
Dersin
Alanı
Amaç
Konu
Zaman

ĠnĢaat Teknolojisi
ġartname ve yönetmeliklere uygun olarak restorasyon
raporu hazırlayarak, restorasyon planlarını
çizebileceksiniz.
Restorasyon Projesi Çizmek
BaĢlangıç saati
BitiĢ saati
Harcanan süre

Öğrencinin
Adı Soyadı
Sınıfı Nu.

Bu öğrenme faaliyeti kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız
becerileri Evet ve Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Değerlendirme Ölçütleri
Müdahale türlerini ve önemini kavradınız mı?
Teknik imkânların tespitini ve önemini kavradınız mı?
Özgün malzeme temininin önemini kavradınız mı?
Özgün
malzemenin
yeni
kullanımda
değerlendirilmesinin anlamını ve önemini kavradınız
mı?
Yeni malzemelerin eski malzemelerle birlikte
kullanımının anlamını ve önemini kavradınız mı?
Müdahale yöntemlerinin anlamını ve önemini
kavradınız mı?
Korumaya yönelik aĢamaları tespit ve sıralamanın
önemini kavradınız mı?
Restorasyon planları çizilecek olan yapının rölöve
planlarını çizdiniz mi?
Vaziyet planı rölövesini çizdiniz mi?
Restorasyonu yapılacak yapının vaziyet planını
ölçeğinde, çizim tekniğine ve iĢlem sırasına göre
çizdiniz mi?
Vaziyet planı üzerinde yapılacak değiĢiklik, yenileme
ve diğer iĢlemleri belirlediniz mi?
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Evet

Hayır

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

BelirlemiĢ olduğunuz değiĢikleri yaptınız mı?
Restorasyonu yapılacak yapının ön görünüĢünü
ölçeğinde, çizim tekniğine ve iĢlem sırasına göre
çizdiniz mi?
Ön görünüĢ üzerinde yapılacak değiĢiklik, yenileme
ve diğer iĢlemleri belirlediniz mi?
BelirlemiĢ olduğunuz değiĢiklikleri yaptınız mı?
Restorasyonu yapılacak yapının arka görünüĢünü
ölçeğinde, çizim tekniğine ve iĢlem sırasına göre
çizdiniz mi?
Arka görünüĢ üzerinde yapılacak değiĢiklik, yenileme
ve diğer iĢlemleri belirlediniz mi?
BelirlemiĢ olduğunuz değiĢiklikleri yaptınız mı?
Restorasyonu yapılacak yapının sağ yan görünüĢünü
ölçeğinde, çizim tekniğine ve iĢlem sırasına göre
çizdiniz mi?
Sağ yan görünüĢ üzerinde yapılacak değiĢiklik,
yenileme ve diğer iĢlemleri belirlediniz mi?
BelirlemiĢ olduğunuz değiĢiklikleri yaptınız mı?
Restorasyonu yapılacak yapının sol yan görünüĢünü
ölçeğinde, çizim tekniğine ve iĢlem sırasına göre
çizdiniz mi?
Sol yan görünüĢ üzerinde yapılacak değiĢiklik,
yenileme ve diğer iĢlemleri belirlediniz mi?
BelirlemiĢ olduğunuz değiĢiklikleri yaptınız mı?
Restorasyonu yapılacak yapının kesitlerini ölçeğinde,
çizim tekniğine ve iĢlem sırasına göre çizdiniz mi?
Kesitler üzerinde yapılacak değiĢiklik, yenileme ve
diğer iĢlemleri belirlediniz mi?
BelirlemiĢ olduğunuz değiĢiklikleri yaptınız mı?
Restorasyon projesi üzerinde çizilmesi gereken sistem
detayları belirlediniz mi?
Sistem detayları çizdiniz mi?
Sistem detayları üzerinden çizilmesi gereken nokta
detayları belirlediniz mi?
Nokta detayları çizdiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
B
A
D
C

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
B
A
C
D
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