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ITA | İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (İTA)

İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (İTA), İtalyan firmalarının küreselleşmesini destekleyen ve Ekonomik Gelişmeler Bakanlığı'nın stratejilerini uygulayan devlet kuruluşudur.
İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (İTA), KOBİ’lerin, dernekler ve iki ülke ortaklıklarının
ihtiyaçlarına odaklanarak, İtalya’nın yabancı ülkelerle olan ekonomik ve ticari ilişkilerinin
geliştirilmesine, kolaylaştırılmasına ve tanıtımına yardımcı olmaktadır.
İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (İTA), “Made In Italy” imajını tüm dünyaya tanıtırken,
İtalyan firmalarını mal ve hizmetlerinin pazarlanması için uluslararasılaşma süreçlerinde
destekler ve yabancı yatırımları çekmekle doğrudan ilgilenir.
İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (İTA), İtalyan şirketlerinin uluslararası pazarlardaki
varlığını güçlendirmek ve daha etkin hale getirmek amacı ile İtalyan şirketlerine dış pazarlar konusunda bilgi, destek ve danışmanlık sağlar, tüm alanlarda - sanayi (tüketim
ve sermaye malları), tarımsal teknoloji ve gıda, hizmetler ve eğitim – ihracat ve işbirliğini
teşvik eder ve destekler.
İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (İTA), İtalyan Bölgeleri, İtalyan Ticaret Odaları ağı,
ticari örgütler ve diğer kamu ve özel kuruluşları ile yakın bir şekilde çalışır. İtalyan Dış
Ticaret ve Tanıtım Ajansı (İTA)’nın genel merkezi Roma’dadır ve tüm dünyadaki ofis ağı,
İtalyan Büyükelçilikleri’nin veya Konsoloslukları’nın “Ticari Tanıtım Ofisleri ve/veya Bölümleri” olarak hareket eder.
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ASSORESTAURO | İtalyan Mimari, Sanatsal ve Kentsel Restorasyon Derneği
Başkan: Alessandro Zanini
Operasyonel koordinasyon: Andrea Griletto | andrea.griletto@assorestauro.org

“Assorestauro”, kültürel mirasın korunması ve restorasyonu için malzeme, ekipman
ve teknolojii üreten firmalar ile hizmet sağlayıcıları için İtalya'da kurulan ilk birliktir. Bu
sektörde yer alan, tasarımcıları veya restoratörleri temsil eden kurumsal organizasyonların
da dahil olduğu birlikler arasında, “Assorestauro”, sektörün ve uzmanlaşmış hizmetler
sektörünün çıkarlarını kollayan, onları yasal ve kültürel alanlarda teşvik eden ilk
kurumdur. “Assorestauro”, hem ulusal hem de uluslararası alanda sektörü temsil
etmeyi amaçlamaktadır. İtalyan pazarı ile ilgili olarak, son birkaç yılda, yeni teknolojilerin
de yayılması ile birlikte, mimari mirasımıza karşı artan ilgi sektörde büyümeye işaret
etmektedir. Bu büyümeyi, hem sayısı artan kültürel faaliyetlerde (bilimsel tartışmalar,
dergiler, konferanslar, sergiler); hem de teknoloji uygulamalarında (yenilikçi malzemeler,
makineler ve ekipman, yazılım, tesis tasarımı vb.) görebiliriz.
Bu, endüstriye, bir yandan profesyoneller ile, diğer yandan da kurumlar (hükümet
birimleri, üniversiteler) ile eksik olan diyaloglarını artırmaları ve güçlendirmeleri için büyük
bir fırsat sağlamaktadır. Dış pazarlar söz konusu olduğunda, İtalya'nın kültürel miras
konusunda yurtdışında sahip olduğu büyük prestije ve İtalyan şirketlerinin son yıllarda
kültürel teknolojiye yaptıgı dikkat çekici yatırımlara olan ilginin arttığı ve bu nedenlerle,
sektördeki firmaların uzmanlık ve know-how becerilerini yurtdışındaki iş fırsatlarına
dönüştürmek istediği görülmektedir.
Dolayısıyla, ASSORESTAURO, üye şirketlerinin çıkarlarını yönetme, koruma ve teşvik
etme ile; ilerlemelerini cesaretlendirme, ürün ve hizmetlerini destekleme; onları araştırma
ve eğitim, yönetmelik ve tanıtım alanlarında çalışan kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerinde
temsil etme yeterliliğine ve yetkisine sahiptir. Ayrıca, üye şirketlerle birlikte, önde gelen bir
restorasyon organizasyonu olan ve uluslararası bir referans noktası haline gelen “Italian
Trade Show and Events” ticaret fuarının himayesi altında olduğunu onaylar.
Şirket aşağıdaki belirlenmiş faaliyetleri yürütür:
- Çalışmaları ve araştırmaları teşvik eder, sektörün bilgilendirilmesi icin yararlı olan
haberleri, öğeleri ve istatistiksel verileri toplar ve piyasalardaki durum ve gelişmelerin
çalışmalarını, izlemesini ve analizini yapar;
- Üye şirketlerin sertifikalandırılması icin uluslararası düzenlemelerin hazırlanmasına ve
yayınlanmasına katılır, üye şirketlere, ürünlerinin ve hizmetlerinin kalite ve güvenlik
sistemlerinin belgelendirilmesinde yardım eder ve onları korur.
- Üye şirketlerin teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile, ürünlerinin
kullanımı için doğrudan ve dolaylı olarak eğitim veya güncelleme kursları, araştırma ve
konferansları düzenler.
- Dünyanın her yerindeki birlikler arasında kongreleri, işbirliğini ve anlaşmaları teşvik eder
ve düzenler.
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ULUSLARARASI RESTORASYON FUARI
XXVI. EDİSYON | 18-20 Eylül 2019 arası | Ferrara Kongre ve Fuarları

Bu yıl XXVI. edisyonu gerçekleştirilecek olan Restorasyon, Müzeler ve Kültürel İşletmeler
Fuarı, kültürel ve çevresel mirasın ekonomisi, korunması, teknolojisi ve kıymetlendirilmesine dair ilk ve en önemli uluslararası etkinliktir.
ISF-Fuar Endüstrisi İstatistikleri Sertifika Enstitüsü’nden son zamanlarda alınan uluslararası CERT sertifikası, Uluslararası Restorasyon Fuarı’nın dünya ticaret fuarı sahnesinde
oynadığı merkezi ve stratejik rolü onaylamaktadır. Üç gün süren etkinlik boyunca birçok
proje ve girişim görüşülmektedir. Önemli şirketlerin ve kurumların aktif katılımı sayesinde
en güncel ve acil konular, teknolojiler, yenilikler ve tamamlanan işler tartışılmakta, bu
sayede en önemli restorasyon ve yeniden değerlendirme müdahaleleri hakkında bilgi
verilmektedir.
Fuar hakkında önemli bir haber: 18-20 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan
XXVI. edisyon fuar için yeni bir dönem başlatmış olacaktır: etkinlik, bu tarihten itibaren
doğrudan markanın sahibi olan Ferrara Fiere Congressi Srl firması tarafından tanıtılacak
ve organize edilecektir.
Etkinliğin yönetimini üstlenen Ferrara Fiere, Uluslararası Restorasyon Fuarı‘nı, bölgenin
yeniden geliştirilmesine ve geri kazanılmasına adanmış bir etkinlik olan uluslararası REMTECHEXPO Fuarı ile aynı tarihlerde gerçekleştirmeye karar vererek, fuar katılımcılarına
daha geniş bir uzman izleyici kitlesi sunma fırsatı vermiştir (mühendisler, mimarlar, araştırmacılar ve diğer sektör çalışanları). Aslında, iki etkinlik arasında sayısız ortak nokta
vardır: sismik yenilemeden kentsel yenilemeye, çevre korumayla ilgili sorunlardan sürdürülebilir sanayiye.
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İtalya’daki Sorrento
Arkeoloji Parkı’nın
korunması,
konservasyonu ve
değerlendirilmesi

Sorrento yarımadası, İtalyan peyzajında, Napoli Körfezi denizine doğru uzanan efsanevi
bir yer olup, bölgeyi yüzyıllar boyunca şekillendiren ve dönüştüren insanoğlunun izlerini
taşımaktadır.
Bu peyzaj, farklı doğal riskler (rüzgar, erozyon, deprem) ve aynı zamanda sosyal ve ekonomik dinamikler nedeniyle oldukça kırılgandır.
Çalışma, Sorrento Belediyesi tarafından satın alınan ve içinde zeytin ağaçları ve üzüm
bağları yetiştirilen yaklaşık 56.600 metrekare büyüklüğündeki bir tarımsal alanı ilgilendirmektedir. Sırtı denize dönük olan bu alan, aynı zamanda Bagni della Regina Giovanna
olarak ta bilinen ve M.Ö. 1. yüzyılın ortalarında inşa edilen Pollio Denizcilik Villası’nın kalıntılarını da içermektedir. Alanın içinde restore edilip yeniden kullanılabilecek bazı kırsal
binalar ve küçük konforlu alanlar bulunmaktadır.
Mekanın olağanüstü arkeolojik değeri, eşit derecede şaşırtıcı çevresel ve peyzaj önemi
ile birlikte korunmalıdır. Aynı zamanda, halkın bu mirastan faydalanabilme hakkı da göz
önünde bulundurularak, alanın hem doğal risklerden hem de her türlü spekülatif zarardan korunması açısından uygun kullanımı için bir yapılandırma gerçekleştirilmelidir.
Bu nedenle, araziyi korumak ve zenginleştirmek açısından, bölgenin korunması konusunun ve muhtemel kalkınma faaliyetlerinin entegre edilmesi şarttır.
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Bir tarımsal-arkeolojik parkın gerçekleştirilmesi, mekanın temsil ettiği düğümsel yönü,
muhafaza edilen arkeolojik bulguların doğrulayıcı değerleri ile olan bağlantısını, alanın
çevresel değerini ve mekanın verimlilik kabiliyetini kavrayabilir.
Proje, arkeolojik alanları zenginleştiren ve harika bir manzara efekti ile onları halka ulaşılabilir kılan, aynı zamanda bitki örtüsü, iklim ve bölgeye özgü bitki yetiştirme yöntemlerinin
tarihini içeren bir açık hava müzesinin yapımı olarak düzenlenmiştir.
Tasarlanan faaliyetler arasında, arkeolojik kalıntıların değerlenmesinde ve korunmasında
kereste, odun ve ağaçlar önemli bir rol oynamaktadır. Planlanan diğer faaliyetler terasların yeniden düzenlenmesini ve yapılandırılmasını, kuru taş duvarların yenilenmesini ve
tamamlanmasını, çevre dostu malzemelerin kullanılması ile güzergahların inşasını, erişilebilirliğin sağlanmasını, bazı dinlenme alanlarının düzenlenmesini ve bitki unsurlarının
incelenmesini içermektedir.
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1. GÖRÜLEBİLİR
BEYAZ IŞIK
Spektro 390-700 nm
2. IŞIK UV 400 nm
3. IŞIK IR 850 nm
4. Bir taş yüzeyin
incelenmesi, tablet
ekranında görüntü

Kültürel mirasın
tanısı için için
taşınabilir bilimsel
enstrümanlar

İnceleme metodolojilerinin kullanımı, “Kültürel Miras” dünyasına ait eserlerin en iyi şekilde
korunması için, bozucu olmama, istila etmeme, asgari müdahale, kademeli araştırma ve
geri döndürülebilirlik ilkelerine saygı duyularak veri ve bilgi toplanmasını mümkün kılar.
Araştırma tekniklerinin birlikte ve müşterek kullanımı; nesne üzerinde yapılan teknik işlemlerin yürütülmesi, konservasyon öyküsü boyunca nesnenin yaşadığı doğal ve yapay
modifikasyonlar, bütünü oluşturan malzemeler, konservasyon durumu ve sürmekte olan
farklı bozulma süreçleri fenomeni hakkında veri ve göreceli bilgi toplamayı amaçlar.
Yeni teknolojiler, şu ana kadar yalnızca laboratuvarlarda kullanılabilen inceleme sistemlerinin tamamen taşınabilir olmasını sağlamıştır. Küçük ölçüler, kolay kullanım, basitlik,
güvenilirlik ve hassasiyet ile karakterize edilen yeni cihazlar, bu nedenle inşaat ve restorasyon alanlarında, arkeolojik kazılarda, müzelerde, kütüphaneler ve arşivlerde de kullanılabilir. Söz konusu teknolojiler, yerinde veri ve bilgi edinilmesine fırsat vererek nesnenin
yerinden kaldırılmasını önler.
Aşağıda, üç farklı araştırma tekniği için kullanılan enstrümanları tanıtıyoruz:
İmaj teşhisi: Dijital mikroskop / Dijital endoskop / Multispektral sistem
Nem giderici (ölçücü) cihazlar: Higrometre
Kimyasal bileşim tayini: Floresan X

DİJİTAL MİKROSKOP WI-FI
Bu tür nitel araştırmalar, çalışma alanındaki çıplak gözle görülemeyen detayları doğrudan
görüntüleme imkanı ile, binanın yüzeyinin yapı bilgisi hakkında ayrıntılı bir çalışma yapılmasını sağlar. Yeni araçlar, optik mikroskopların tipik sınırlamalarını aşarak, herhangi bir
boyutta ve herhangi bir yerdeki nesnelerin analiz edilmesini sağlar. Dijital video mikroskoplar, yüksek çözünürlüklü çekim elemanı ile büyültmeye izin veren optik bileşenlerini,
farklı emisyon frekanslarına sahip LED aydınlatma elemanlarını ve şu anda piyasada bulunan ve tüm cihazlarla uyumlu Wi-Fi radyo iletim birimlerini bir araya getirir.
Büyütmeler 5x ~ 200x; Çözünürlük 1.3 ve 5 Mpixel. Mevcut LED kaynakları: UV, IR beyaz ışık ve polarize ışık.
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BİR TABLONUN ANALİZİ
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5. XXI. Deir
El-Bahari Hanedanı
alanından gelen bir
lahitin incelenmesi
(Istituto Europeo
del Restauro)
6. Milano
Bagatti Valsecchi
Müzesi’nde mobil
incelemeler
(Luca Quartana
Restauri)

5
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ESNEK ENDOSKOP WI-FI
Endoskopik incelemeler, hem mimari yapıların, hem de mobilyaların, müzik aletlerinin ve
heykellerin irdelenmesinde, erişilemeyen noktaların morfolojisi, tipolojisi ve malzemelerin
yüzeysel konservasyon durumunu doğrudan gözlemlemek için kullanılır.
Yeni endoskoplar, yeni elektronik teknolojilerin kullanımı sayesinde, eski bağdaşık fiber
optik ışınların görüntülerini iletme tekniğinin neden olduğu pikselleştirme olmadan parlak
görüntüler sunuyor.
Mikro kamera ve LED aydınlatma, 0/90 derecede seçilebilir vizyon ile operatör +/- 180
derece tarafından kontrol edilen bir harekete sahip bir başa yerleştirilir. Yüksek çözünürlüklü görüntüler (1.3 Mpiksel), Wi-Fi sinyalli radyo üzerinden IOS / Android yazılımının
kurulu olduğu akıllı telefonlar ve PC veya MAC için Windows / OS X'in yüklü olduğu
herhangi bir cihaza iletilir.
5.5 mm çapında 1 ve 2 metre uzunluğunda
endoskoplar mevcuttur.

˙ITALYAN RESTORASYONU
7. Spectraltek marka
XpeCAM ölçüm
kafası
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XpeCAM ÇOKLU İZGESEL ANALİZ SİSTEMİ
Multispektral analiz yöntemi, ultraviyole ile yakın kızılötesi arasında oluşan geniş bir
spektral banttaki nesnelerin yüzeylerinin görüntülerinin analizine dayanır.
Cihazın donatıldığı farklı filtreler sayesinde, her biri farklı bir spektrum frekansında 30’a
kadar görüntü elde edilir. Bu cihaz için özel olarak geliştirilen yazılım, eserde bulunan
çeşitli pigmentler üzerinde karşılaştırmalı analizler yapılmasını, tuval ve masa resimlerinde
yeniden boyama ve hazırlık çizimlerinin tespit edilmesini, taşkın ve yangınlar nedeniyle
zarar görmüş çok kirli, silinmiş belgelerin daha iyi okunmasını sağlar.
Bu araç, aynı zamanda adli inceleme alanında araştırma ve çalışmalar için de kullanılır.
XpeCAM, 5Mpiksel çözünürlükte 11 ve 30 analiz bantlı iki adet modelde mevcuttur.
Cihaz, görüntü analiz yazılımına sahip LAPTOP ile donatılmıştır.

ÇOK İŞLEVLİ HİGROMETRE T/UR%
İNŞAAT / AHŞAP / HAVA MALZEMELERİ
Geniş grafik LCD ekranda değişkenler gösteren portatif, çok fonksiyonlu mikroişlemci
cihazı.
Cihaz, sahip olduğu farklı inceleme yöntemleri ile, çeşitli malzemelerin nemini ve sıcaklığını ölçmek için farklı fiziksel prensipler kullanır.
Elektriksel iletkenlik. Nemin varlığı, cihaz tarafından tespit edilen higroskopik malzemelerin elektrik iletkenliğini arttırır. İletkenliği belirlemek için, elektriksel direnç, iki nokta
arasında veya yüzeye yerleştirilen veya derinlemesine yerleştirilmiş pedler arasındaki
elektrik potansiyelinde bir fark yaratılarak ölçülür. Elektrik iletkenliğini artıran çözünür tuzların varlığı, okumada hatalara neden olabilir.

15

TURKEY 01

8. Antonio Canova
tarafından yapılan
"Napolyon"
bronz heykelinin
restorasyonu
kullanılan "Elio"
Enstrümanı.
Pinacoteca di Brera,
Milano
9-10. Topkapı
Sarayı’ndaki
mayolikalar üzerinde
yapılan deneme
araştırmaları ve
Topkapı Sarayı’nın
restorasyon
laboratuvarlarında bir
tablo

Dielektrik sabiti. Her malzeme, neme bağlı olan kendi dielektrik sabiti ile karakterize
edilir. Aktif sensörler analiz edilen malzemeye az çok derinlemesine nüfuz eden yüksek
frekanslı bir elektromanyetik alan yaratır ve cihaz, sayısal değerlere dönüştürdüğü frekans değişimlerini karşılaştırır.
Bu yöntem, yüzeylerdeki nem dağılımını oldukça basit bir şekilde tespit etmeyi mümkün
kılar. Çözünebilir tuzların varlığı, ölçümleri büyük ölçüde değiştirmez.
Emisivite. Nesnelerin yaydığı enerji, sıcaklıklarına orantılı olarak bağlıdır. Düzensiz malzemelerde, fiziksel temas olmadan sıcaklık ölçümleri yapmak esastır. Kızılötesi sıcaklık
sensörleri, cihaz tarafından gösterilen radyasyonu elektrik sinyaline dönüştüren bir pirometrik sensör kullanarak termal kızılötesi alanında (3-12! m) radyasyonu ölçer.
Önceden belirlenmiş bir gride göre sıcaklık ölçümleri yapılarak, az ya da çok ıslak olan
termal köprüleri veya bölgeleri tespit etmek için yararlı olan izotermler belirlenebilir.
Cihaz, ayrıca havadaki sıcaklığı ve nemi ölçmek için kombine bir sensör ile donatılmıştır.
X IŞINI FLORESANSI (XRF)
XRF (X-Ray Fluorescence) tekniği, yeterince güçlü bir atomik uyarımın ardından floresanın yaydığı X ışınımının (karakteristik X-ışını floresansı olarak adlandırılır) analizi sayesinde
yüzeyleri oluşturan kimyasal elemanları tanımlamayı mümkün kılar.
Analiz herhangi bir numune hazırlığı gerektirmediğinden kesinlikle tahrip edici değildir,
havada çalışabilir ve analiz edilen materyali hiçbir şekilde değiştirmez. Temel görevleri
pigmentlerin inorganik kompozisyonunun incelenmesi, metal ve alaşımların analizi, yüzeysel patinaların analizidir.
Portatif XRF spektrometresi, X-ışını tüpü, SDD detektörü, spot lazerleri ve analiz noktalı
LED aydınlatmalı kamerayı içeren bir ölçüm başlığından oluşan, taşınabilir bir sistemdir.
İlgili bilgisayar, tespit edilen kimyasal elementlerin nitel ve nicel analizini yapan iki ölçüm
noktasının görüntülerini saklayan özel bir yazılım kullanır.
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Modern mimarinin
restorasyonu icin
yenilikçi müdahale
metodolojileri ve
stiller

Yazar
Lucia Moretti
Anna Claudia Cicognani

info@ediltecnica.com
www.ediltecnica.com

1. Restorasyon
çalışmaları sonrası
çarşı
2-3. Dekoratif
cephenin
restorasyonu

Yirminci yüzyıl mimarisinin konservasyonu söz konusu olduğunda yalnızca metodolojik
değil, kültürel bir yaklaşım da göz önünde bulundurulmalıdır. Modern mimarinin restorasyonu (yalnızca Modern Hareket'in değil, aynı zamanda sanayi devriminin şafağından
günümüze kadar uzanan tüm mimari üretimin) mimarlığa gönül veren insanların arzu ve
beklentileri ile karşı karşıya kalan bir temayı oluşturmakta ve mimarı mirasın yeni destekçilerinin iletişim ve ifade yetenekleri ile gelişmeye devam etmektedir. Modern mimari
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4-5. Dekoratif
cephenin
restorasyonu

20
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geçmişe zıt değildir, bir anlamda geçmişle bağlantısı vardır: geçmişin delili olarak kabul
edilir ve geleceğe köprü görevi görür. Çünkü gelecek, yansıma ve deneyimlerin temelidir.
Konservasyon meselesi, modern eserin anlaşılma düzeyinde, söz konusu eserin sözcüsü olduğu değerlerin deşifre edilmesinde, mimarinin görevinin sanat olarak ve sanayi
toplumunda anlaşılmasında ve nihayetinde modern mimarinin çağdaş dünyaya iletilmesinde göz önüne alınır. Kültürel miras fikri hızla değişmektedir: İtalya bile yeni eserlerin
takdir edilmesinde, değerlendirilmesinde, geri kazanılmasında ve yeniden kullanılmasında yeni ve radikal bir aşama geçirmektedir.
Şirket olarak restorasyon ve konservasyon alanında yaptığımız en zor iş Ravenna Kapalı Çarşısı’nın iyileştirilme ve kurtarılma müdahalesinin planlanması ve gerçekleştirilmesi
olmuştur. Bina, özgür yapısı ve dekorasyonu ile kendini ifade etmektedir. Bina tarihsel
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6. Tuğla duvarlarda
sırlama uygulaması
7. Şantiye
8. Pervazlarda rötuş
uygulaması
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çevre ile uyumludur ve şehrin kalbinde yer alarak ve önemli bir referans noktası haline
gelmiştir. Restorasyon, kentin kültürel mirasının korunması için konservasyon amaçlı müdahaleler içermektedir. Planlanan müdahale, kentsel ve çevresel kalitenin iyileştirilmesi,
kamusal alanların geliştirilmesi ve dolaylı olarak ta tarihi kentin iyileştirilmesi ile uyumludur.
Mimari, dekoratif ve bilimsel restorasyon projesinden önce, binadaki aşınma ve kırılganlık nedenlerini tespit etmek amacıyla dikkatli ve ayrıntılı bir teşhis analizi yapılmıştır. Yeni
"Kapalı Çarşı" eski şehre, mutfaktaki mükemmellik ve kültüre adanmış, kentin merkezini
yeniden oluşturabilecek ve yeniden yaratabilecek yeni bir yer sunmuş olacaktır. Halkın
bir araya gelmesini sağlayacak olan toplantı merkezi, onların büyük bir topluluk duygusu
ve kimlik algılayabileceği bir alan olacaktır.
Kapalı Çarşı’nın mimarisi, döngüsel bir parabole göre, nihayetinde kendi orijinal imajına
geri dönecek ebedi bir yapının tasviridir. Şehrin dış dokusundan, kentin içinde kabul gören ve kentsel fonksiyonların bir parçası haline gelen çarşıya giriş yapılmaktadır. Tarihsel
bir perspektiften bakıldığında, çarşı yerleri hakkında, onları kentsel referans çerçevesinde
kapsamadan konuşmak neredeyse imkansızdır. Tüm mimarlık tarihinde, içinde bir çarşı,
takas ve buluşma yeri için ayrılmış bir alanı olmayan bir şehir biçimi yoktur. Her ikisi de
kentin kurucu unsurları olan ve bir çarşıyı içerebilecek herhangi bir cadde veya meydan,
kentin yolları birleştirme veya bir noktaya yöneltme kabiliyetinin en özlü kısmını temsil
ederler. Bir kere kapatıldığında daima şehrin bir parçası olacak olan çarşı, sosyolojik ve
kültürel olarak kentsel bir mekanın içeriği ve bir fonksiyonun taşıyıcısı ile kentin hizmetinde olan tam bir mimari yapı olarak görülecektir.
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Yazar
Alessandro Zanini
Laura Bartoli

conservazione@elen.it
www.elengroup.com

Taşlardaki alt
tabakaların
temizlenmesinde
lazer temizleme
yöntemi

Lazer ablasyonu, lazer ışını ile herhangi bir materyali katı bir yüzeyden çıkarma işlemidir.
Lazer temizliği, istenmeyen katmanların kaldırılarak, belirli bir alt tabakanın ortaya çıkarıldığı özel bir lazer ablasyonu türüdür. Lazer temizliği, son yıllarda kültürel mirasın korunmasında kullanılan temizlik teknikleri arasında belirgin bir yer edinmiştir.
Restorasyon için lazerlerin kullanımı 1970'li yıllarda başlamıştır, ancak, teknik, sanatsal
eserlerin temizlenmesinde lazer ışını kullanımının etkinliğinin bilimsel çalışmalarla kanıtlandığı 1990'lu yılların sonunda ilerlemeye başlamıştır. Lazer emisyon parametreleri farklı
yüzeylerin güvenli ve verimli bir şekilde temizlenmesini sağlamak için optimize edilmiştir
ve “kültürel mirasın temizliği için lazer sistemleri” özel olarak tasarlanmıştır. Lazer temizliği, başlangıçta çoğunlukla beyaz mermerlerdeki siyah kabukların temizlenmesinde
kullanılmıştır: ancak, teknolojik yenilikler ve bilimsel çalışmalar sayesinde yaldızlı bronzlar,
ahşap, seramik, kumaş, duvar resimleri gibi diğer malzemelerde de uygulanmaya başlamıştır.
Aslında, lazer temizliği, kademeli olarak kullanılabilme, kendiliğinden sona erme (“auto-terminazione”), seçicilik, olumlu çevresel etki ve zamanın muhafazasının (“patina del
tempo”) sağlanması açısından geleneksel mekanik ve kimyasal yöntemlere göre birçok
avantaj sunar. Şekil 1, stratigrafisi bir kalsiyum oksalat patinası üzerinde siyah bir kabu-
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1. Sol: Üzerinde
siyah kabuk ve
oksalat patinası
oluşan bir mermerin
aşamalı olarak
temizlenmesinin
şematikleştirilmesi.
Sağ: Siyah kabuk
kaldırıldıktan
sonra zamanın
muhafazasını (“patina
del tempo”) gösteren
ince bir bölüm
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2. Pisa Kulesi'nin
sütun başlarının lazer
ile temizlenmesi
3. Floransa Piazza
della Signoria'daki
Ammannatı'nın
Neptune’ü için lazer
temizlik testleri.
Ulaşılabilir
farklı temizlik seviyelerini not edebiliriz
4. Syracuse'da tarihi
bir bina kapısının
temizlenmesi

4

ğun varlığını gösteren bir mermer örneğini göstermektedir (patina del tempo): lazer, oksalat örtünün korunması amacıyla temizliğin derecesinin istenen seviyede durdurulması
imkanını sağlar (sağ taraftaki resimde temizlik sonrası ince örtü).
Lazer temizliği, taş kabartmaların, tarihi cephelerin ve arkeolojik objelerin (örneğin il Profeta Abacuc, San Marco e il Pulpito di Donatello, i pannelli di Andrea Pisano del campanile di Giotto del Duomo di Firenze, San Filippo e i Santi Quattro Coronati di Nanni di
Banco, la Fonte Gaia di Jacopo della Quercia in Piazza del Campo a Siena, il Battistero
di San Giovanni a Firenze, la statua del Nettuno dell’ Ammannat in Piazza della Signoria
a Firenze) temizliğinde çok fazla uygulanmıştır.
Kapsamlı lazer temizliği uygulamasına, ışınlamanın etkilerinin fenomenolojik karakterizasyonu, malzeme temizliğinin teşhisi ve çıkartılacak olan kabuk ile korunacak olan alt
katmanı ayırt etmemizi sağlayan enerji yoğunluklarının çalışma alanlarını tanımlamamıza
izin veren fiziksel modeller üzerine yapılan temel çalışmalar eşlik etmiştir.
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5. La statua della
Speranza, biyolojik
kabuklar lazer ile
temizlenirken
6. Nepal'deki Patan
Kraliyet Sarayı
kapıları, kalın bir
bitüm tabakası lazer
ile temizlenirken
7. Lübnan Baalbek’te
kullanılan lazerin bir
detayı
8. Bir restoratör,
Hindistan'daki Ağra
tapınağının beyaz
mermerinde lazer
kullanırken
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9. Son jenerasyon
fiber lazer ile bir
grafitinin silinmesi
10. Bir restoratör,
Floransa'daki
Ponte Vecchio
duvarlarından duvar
yazılarını (“vandalizm”)
kaldırmaya
hazırlanıyor
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Lazer ritminin süresi ve dalga uzunluğu, temizleme işleminin optimizasyonunda belirleyici bir rol oynar: örneğin, 532nm'deki yeşil dalga boyu, biyolojik özellikteki kabukların
giderilmesinde etkilidir. Bu anlamda bir örnek, Floransa'daki İngiliz Mezarlığı'nda yer
alan ve üzeri dağınık yeşilimsi ve gri bir katman ile kaplanmış olan, Odoardo Fantacchiotti'nin Statua della Speranza eserinin temizlenmesi olabilir.
Lazer temizliği, son yıllarda Avrupa sınırlarını aşarak Asya ve Amerika'ya da ulaşmıştır.
Örnek olarak, Nepal'de yer alan ve geleneksel tekniklerle temizlenmesi imkansız, kalın
bir bitümlü tabaka ile kaplanmış Patan Kraliyet Sarayı Kapıları, süslemeleri kalın ve sert
kara kabuklarla kaplı olan ve Baalbek, Lübnan'da yer alan Venüs Tapınağı ile, Hindistan'daki Agra tapınaklarının beyaz mermerlerinin temizlenmesini verebiliriz.
Amerika Birleşik Devletleri'nde lazer, cepheler gibi büyük taş yüzeyleri temizlemek için
kullanılır: bu müdahaleler için yüzeyin son derece hızlı temizlenmesini sağlayan yenilikçi
fiber-optik lazerler kullanılır.
Bu lazer sistemleri, son zamanlarda grafiti ve duvar yazılarının (“vandalizm”) ortadan
kaldırılmasında da kullanılmaya başlanmıştır: en yeni örneklerden birisi, Floransa'daki
Ponte Vecchio'da turistlerin sert taşlar üzerine yazdığı yazıların temizlenmesidir. Vandalizmden etkilenen yüzeyler genellikle taş malzemeden, tuğla veya sıvalı taşlardan
yapılır ve çoğu zaman kirletici boyaların derinlemesine nüfuz etme ihtimaline sahip olduğu, oldukça açık ve emici yüzeyleri vardır. Bu özellik, taşların alt tabakalarına zarar
vermeden boyaların tamamen temizlenmesini-mümkün olsa da-çok zor kılar.
Özel anti-grafiti koruyucuların kullanılması, yazıların daha fazla hasara neden olmadan
tamamen kaldırılmasını her zaman mümkün kılmaz. Bu durumlarda, yüzey için etkili,
hızlı ve özenli sonuçlar sunan lazer teknolojisini kullanmak gerekir. Lazer temizleme
sistemi hem tek başına, hem de geleneksel diğer sistemlerle birlikte kullanılabilir.
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amministrazione@geomar.it
www.geomar.it

1. Güneybatı tarafı (1961)
2. Güney tarafı (1961)
3. Çöküntüden önce batı
tarafı (1961)
4. İlk büyük çöküntülerden
birinden sonra batı tarafı
5. Tetkik operasyonları
esnasında batı tarafı
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Enez Ayasofya
Kilisesi
(Fatih Cami)
Ainos antik kenti içindeki Ayasofya Camii, 12. yüzyıl civarında Bizans döneminde Trakya'nın Edirne ili Enez ilçesinde inşa edilmiş ve 1455 yılında camiye dönüştürülmüştür.
1962 yılına gelindiğinde, cami, binasındaki büyük bozulmanın varlığına rağmen halen
dini hizmetler için kullanılmakta idi. O yıl caminin kuzey cephesini etkileyen en büyük
çöküntülerden biri meydana geldi ve cami kesin olarak terk edildi.
Lazer tarayıcı ile yapılacak tetkik faaliyetlerinin planlanması, binanın dengesinin belirsiz
olmasından dolayı olumsuz olarak etkilenmiş ve bu nedenle halen yerinde duran çatılara
tırmanmak mümkün olmamıştır. Ancak, söz konusu planlama, binanın etrafını çevreleyen
küçük bir buruna sahip civar arazinin kendine özgü biçiminden dolayı kolaylaşmıştır.
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6. Tetkik planı ile
doğu nokta bulutu
7. Güney tarafıMalzeme yansıması
ile nokta bulutu
8. Güney tarafı- Renk
eklentisi ile nokta
bulutu
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9. Batı cephesi için
fotoğraf çekimleri
şeması
10. Fotogrametriden
batı cephesi modeli
11. Ortogonal
fotogrametri ile batı
cephesi
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13

12. Güney tarafı
ortofotolar
13. Saha tetkiği
14. kuzey cephe / ön
15. Boylamsal bölüm
16. Kuzey tarafı Panoramik resim

Bu nedenle, çeşitli pozisyonlar, binanın tüm duvarlarını nokta bulutu ile kapsayacak şekilde hem iç hem de dış olmak üzere belirlenmiştir.
Binanın her bir parçasının mekansal konumunu belirlemek için ayrıca elde edilen nokta
bulutu binanın yansımasını tanımlar; bu özellik, yüzey düzleştirme nesnesini oluşturan
farklı malzemeleri tasvir etmek için faydalı olabilir.
Taramalarla eşzamanlı olarak, nesnenin kolorimetresini elde etmeyi mümkün kılacak küresel görüntülerin oluşturulması için fotografik görüntüler elde edildi.
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15

16

Renk bilgisi, aynı rengin yön bulmasını ve sorgulamasını daha ilgi çekici hale getirmek
için daha sonra nokta bulutuna uygulanabilir.
Bina cephelerinin ve binanın bölümlerinin ortofotolarının elde edilmesi için fotogrametrik
teknikle bir dizi fotoğraf çekilmiştir.
Bu teknik,lazer tarayıcı kullanımıyla birlikte hem binanın görsel ve grafiksel olarak eski
haline getirilmesi, hem de bina analizi için faydalı haritaların elde edilmesi açısından mükemmel sonuçlar vermiştir.
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Ibix teknolojisi
ile temizlik

Trevi Çeşmesi (Fontana di Trevi)
başarı öyküsü
Temizleme işlemi, her zaman konservasyon çalışmalarının çok hassas bir aşamasıdır.
Aslında, geri dönüşü yoktur ve dikkatli bir şekilde planlanmamışsa müdahalenin konusu
olan nesneye onarılamaz bir hasar verebilir. Bu nedenle, bu aşama için standart uygulama tekniklerinin belirlenmesi mümkün değildir; çünkü her nesne, ona yapılacak müdahale biçiminin özel bir şekilde planlanmasını gerektirecek eşsiz bir durumu temsil eder.
Başarılı bir sonuç elde etmek için, konservasyona yönelik analitik bir yaklaşımı izlemek
esastır.
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1. IBIX Mobile Lab ile
müdahalenin ön analizi
2. Ön temizlik testleri

2

Bu farkındalık IBIX tarafından sunulan temizleme yönteminin temeli olup, ekipmanın yapısı, işlevleri ve ayarları, yapılan işlem üzerinde mümkün olan en iyi kontrolü sağlamak ve
işlem sonucunun kalitesini korumak için özel olarak tasarlanmıştır. (resim 1)
Etkinlik ve muhtemel hasar, esasen temizlik sonucunu belirleyen iki parametredir. Buna
ek olarak, müdahalenin uzun vadeli sonucu, konservasyon işlemi sonunda yanlış bir
yaklaşıma bağlı herhangi bir zararlı etkinin ortaya çıkmasını önlemek için değerlendirilmelidir. (resim 2)
IBIX teknolojilerinin de yardımıyla gerçekleştirilen Trevi Çeşmesi'nin temizliği, bu anlamda
şimdiye kadar anlatılan müdahale sürecinin tartışılmaz bir örneğidir. Belki de dünyadaki
en ünlü mimarı eserlerden biri olan bu anıtın önemi, çalışma yöntemlerinin belirlenmesinde en büyük titizliği ortaya koyar ve ekipmanın sunabileceği (garanti edebileceği) temizliğin seviyesi için istisnai bir testi temsil eder. (resim 3)
Hava üfleyicilerinin kullanımı, IBIX yöntemini açıklamak için mükemmel bir yoldur. Müdahale projesi üç temel aşamadan oluşmaktadır: materyal analizi, temizlik testi, sonuçların
analizi. Aşamaların doğru şekilde yürütülmesi, her bir özel durum için geliştirilecek olan
en iyi temizlik işlemini belirler. (resim 4)
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Çeşmenin temizlenmesi sırasında, mermerler üzerinde yıllar boyunca birikmiş olan kalın
kalker tabakalarının da temizlenmesi gerekliydi. Bu işlem, kalker tabakalarının altında
kalan mermerlere azami özen gösterilerek gerçekleştirildi.
Çeşitli örnekler vasıtasıyla, üzerinde müdahale edilmesi gereken bir aşınmanın mevcut
olduğu malzemenin katmanını doğru bir şekilde belirlemek mümkündür. İşlemler 0,2
bar'dan başlayarak düşük basınçta gerçekleştirilir. Çeşme söz konusu olduğunda bu
işlem kuru gerçekleştirildi, müdahale için seçilen materyal 200 gözcüklü ekstra ince
almandin (Seylan taşı) idi. Almandin çok sert, etkili ve kimyasal olarak aktif olmayan
maddedir, ancak aynı zamanda temizlik için uygun bir seçenek sunar ve ve çok düşük
basınçta çalışılmasına imkan verir. (resim 5)
Projeksiyon, diğer bir önemli müdahale değişkeni olan HELIX tabancası ile yapıldı.
(resim 6)
HELIX, IBIX'in yukarıda tanımlanan müdahale projesini yürütmek için özel olarak tasarladığı araçtır. Kendine özgün karakteristikleri, esasen burada belirtilen bilimsel yaklaşıma
mükemmel bir şekilde uyum sağlar. (resim 7)
IBIX yaklaşımı ve kullandığı teknolojiler sayesinde, Trevi Çeşmesi vakasında, tıpkı diğer
önemli tarihi ve mimari ögelerde olduğu gibi, müdahale projesinin gerekliliklerini tam olarak yerine getirmek mümkün olmuştur.
Operatörlerin uzmanlığı ve IBIX teknolojileri sayesinde elde edilen sonuçlar bugün görülebilmektedir. Restore edilen Trevi Çeşmesi 2015 yılının Kasım ayında parlak günlerine
geri dönmüştür.
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1. Eski Rocca di
Sant'Apollinare ahırları
dış görünümü
2. Limepor 100 kireç
bazlı harç enjeksiyonları
3. Kimisteel INOX
çelik fiber bantlar ile
konsolidasyon için
desteklerin hazırlanması
4. Kimisteel INOX
çelik fiber şeritlerin
uygulaması

Eski Rocca
di Sant'Apollinare
ahırları

Yenilikçi teknikler ve enerji
yeterliğininin doğrulanması işlemi
(energy requalification) ile yapısal
konsolidasyon

La Rocca di Sant'Apollinare, Perugia bölgesinde, Marciano'dan birkaç kilometre uzaklıktaki bir kasaba olan Spina'nın yakınında bulunan eski bir Benedictine manastırıdır.
Nestore nehri vadisine bakan bir tepenin üzerinde bulunan kale, 10. yüzyılda asil bir yerel
ailenin savunulması için bir kale olarak inşa edilmiştir.
2009 yılındaki Val Tiberina depreminden dolayı zarar görmüş ahırları barındıran bina,
2014 yılında, başkanlığını L’Università degli Studi di Perugia rektörü Prof. Franco Moriconi’nin yaptığı L'Istruzione Agraria Vakfı tarafından desteklenen büyük bir restorasyon,
deprem düzenlemesi ve enerji yeterliğininin doğrulanması projesine konu olmuştur.
Binanın sismik düzenlemesi, zarar görmüş duvarların yenilenmesi ve konsolidasyonu için
Limepor 100 doğal hidrolik kireç bazlı harç veya çimento enjeksiyonlarının kullanılmasını
öngörmüştür. Daha sonra, Kimisteel LM inorganik matrisler ile Kimitech B2 latekse eklenmiş olan Kimisteel İNOX paslanmaz çelik fiber kumaşlar kullanılarak yapısal bir güçlendirme yapılmıştır.
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Operasyon, zemin kattaki kemerin konsolidasyonunu, binanın çevresinin birinci kat seviyesinde dışarıdan sağlamlaştırılmasını (“hooping”) ve birinci katın katlarının güçlendirilmesini içeriyordu. Beşik kemer, iki yönde dairesel ve uzunlamasına bandajlar oluşturularak güçlendirildi ve daha sonra aynı yerde bir “opus signinum” harcı tabakası ile kaplandı
Zemin döşemeleri, bandajı sap içine dahil edilecek olan kemerin dış çevresi üzerine
yerleştirerek takviye edildi. Bandajlar özel deliklere yerleştirildikten sonra duvarların dış
yüzeylerine tutturuldu ve böylece doku çıkışları oluşturuldu. Bu şekilde, sürekli bandaj
kullanarak karşılıklı duvarları bağlamak mümkün olmuştur. Şeritlerin daha iyi tutması için
de, harici çıkış yolları zemin bandajlarının üzerine yerleştirilmiştir.
Proje, İtalya’da büyük yankı yaptı ve Sürdürülebilir Kalkınma Vakfı ve Ecomondo - Rimini
Fiera tarafından Çevre Bakanlığı sponsorluğunda teşvik edilen "2016 Sürdürülebilir Kalkınma Ödülü - Yeşil Bina Sektörü" aldı. Bina, dünyada "Leed Historical Building" olarak
sertifikalandırılan ilk bina oldu. Bina içinde bir konferans salonu, kurslar ve seminerler için
sınıflar ve Perugia Üniversitesi Biyokütle Araştırma Merkezi ofisleri bulunuyor.
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Rocchetta Mattei

1
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Geleneksel yöntemleri de kapsayan
müdahalelerle konsolidasyon
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1. Rocchetta Mattei dış
görünümü
2. Kireç esaslı harç ile
derz
3. Tepe noktası
bordürlerinin yapımı
4. Duvar
konsolidasyonu
için kireç bazlı harç
enjeksiyonları

Rocchetta Mattei, kuzey Apennines'te (l'Appennino settentrionale), Bolonya bölgesinde,
Grizzana Morandi belediyesinde yer almaktadır. Kont Cesare Mattei tarafından, 1850
yılında, yaklaşık 1200 senesinde inşa edilen antik bir kalenin kalıntıları üzerine inşa edilmiştir. Taş kalenin en çarpıcı özelliği, ortaçağ ve Orta Doğu stilinin karışımının bir ürünü
olan mimarı yapısıdır.
Cassa di Risparmio di Bologan Vakfı, yapısında güçlü bir bozulma olan kalenin restorasyon ve yapısal konsolidasyon çalışmalarını üstlendi. 2011 yılında, Kimia ürünlerinin
önemli katkısı ile aşağıdaki işlemlere başlandı:
_ Özellikle taş duvarcılıkla ilgili çok sayıda müdahale gerçekleştirildi: mevcut duvarlardaki
derz dolgularının onarımı, sıva işleri ve tiksotropik harçlı Limepor MT ile yeni taş duvarların yapımı için
_ Yapısal konsolidasyon müdahaleleri: hem taş duvarlarda, hem de kaya parçalarının
kesilmesinde elyaf takviyeli harç, taş duvarlarda Betonfix RCA tiksotropik harç
_ Limepor 100 kireç bazlı harçla çok kalın olan moloz kagirinin (“rubble masonry”) dakik
enjeksiyonlarla konsolide edilmesi.
Koruyucu müdahale, kalenin orijinal özelliklerine bağlı kalınarak yapıldı ve kompleksin
yaklaşık üçte ikisinin restorasyonu sağlandı. Ancak, kaleyi tam işlevsellik durumuna geri
döndürmek ve ziyaretçilerin bu benzersiz yapıyı tanımalarını sağlamak birkaç yıl daha
alacaktır.
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Şeyh Süleyman
Mescidi
restorasyonu:
Mimari yaklaşım ve
tasarım
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Restorasyon çalışmalarına, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Assorestauro, ICE, Emiglio Romagna ortak girişimi ile yapılan protokol kapsamında iki ülkenin teknik ve teknolojilerinin
paylaşıldığı, MED ART 1 kapsamında başlanan ve Şubat 2017 tarihinde tamamlanan
"İstanbul İli, Fatih ilçesi, Zeyrek "Şeyh Süleyman Efendi Mescidi" Uygulama (Restorasyon) İşi" nin 25 Eylül 2013 te yer teslimi yapılmıştır. Bir çok farklı dönemin özelliklerini
taşıyan bu yapı, İstanbul, Zeyrek Dünya Miras Alanı içinde olan önemli yapılardan biridir.
İşe; İtalyan ekibin danışmanı olan Berlucchi’nin danışmanlığında İtalyan ekipler ve Vakıflar
Genel Müdürlüğü’nün Bilim Kurulu danışmanlığında, kontrollük teşkilatı, yüklenici katılımıyla ilk olarak analiz ve proje revizyonları ile işe başlanmıştır.
Bunun için projelerin yeniden revizyonunun yapılması ve analizler için İtalya'dan uzmanlar
görevlendirilmiştir. Bu ekibe, yapıdan alınacak malzeme analizlerinin organizasyonu ve
yapısal tetkikler için ekipler dahil edilmiştir. Bu ekipler;
1_Yapının analitik değerlendirilmesinin aktarılması için, yapının fotogrametrik olarak yeniden hazırlanması sağlanmıştır.
2_Yapının farklı dönemlere ait olası katmanlarının tanımlanması için öncelikle yapı çevresinde, daha sonra yine yapının farklı dönemlere ait katmanlarında ve yapısal anomalilerin tespiti için düşey düzlemde/duvarlarda georadar yöntemi ile yapısal tetkik
edilmiştir.
3_Yapıyı oluşturan tüm katmanlardan ( kalem işi, sıva, duvar, vb.) tipoloji ve dönemleri de
içerecek şekilde malzeme numunelerinin alınması suretiyle, İtalya'daki laboratuarlarda
tetkiki ve raporlaması sağlanmıştır.
4_Yapısal statik analizler yapılarak statik değerlendirme yapılmıştır. (Resim 1-2)
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3. Yapının lazer
taramasından elde
edilen kesit örneği
4. Yapının evrimine
ilişkin aşamalar: orijinal
Bizans dönemi, yapılan
tadilatlar, Osmanlı
dönemi
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Tüm bu çalışmaların yapılması esnasında, Türkiye'de Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün teknik personeline, İstanbul’daki diğer kurumların da davet edilmesiyle, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde eğitimler düzenlenmiştir. İtalyan uzmanlar tarafından yapılan
tüm çalışmalar bir hafta boyunca katılımcılara anlatılmıştır.
Yapı pek çok farklı açılardan incelenmiştir;
Lazer tarama çalışması, D GPR – Radar Çalışması, 3D ERT – Elektrikli Tomografi Çalışması, Dinamik analiz için ortam vibrasyonu ölçümü, malzeme ve hasar tespit analizleri,
kalem işi araştırmaları, taşıyıcı sistem analizleri, yapıdaki nem sorununa yönelik analiz,
enerji tasarrufu değerlendirmesi yapılmıştır.
Lazer tarama ile yapının iç ve dış her ayrıntısının görülebileceği üç boyutlu modeli elde
edilmiştir. İstenilen her noktadan kesit alınıp, yapıyı inceleme imkânı sağlanmıştır. Elde
edilen tüm analiz verilerin projeler üzerine işlenerek analitik rölöveler detaylandırılabilmiştir. Bu teknikle birlikte eski eserlerde yapılan belgeleme yöntemlerine yeniden bakılması,
gelişen teknolojinin sağladığı imkânlar incelenerek iki boyutlu belgelemelerin detaylandırılması, üç boyutlu çizimlerle ilişkilendirilmesi tartışılmıştır. Günümüz proje çizim mevzuatı
ve ihale dokümanlarının bu yönde geliştirilme ihtiyacı olduğu görülmüştür. (Resim 3)
Radar çalışması sonucunda mescidin avlusunda yaklaşık 4 m. x 7,5 m. genişliğinde arkeolojik alan tespit edilmiştir. Mescid avlusunda varlığı bilinen ancak zemin kaplamaları
nedeniyle görünmeyen kuyunun yeri tam olarak bulunmuştur. Doğu yönündeki duvarda
çatlak üzerinde yapılan çalışmayla bu çatlağın strüktürel bir çatlak olmayıp iki ayrı duvar
örgüsünün birleşim noktası olmasından dolayı oluştuğu belirlenmiştir.
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Elektrikli Tomografi Çalışması (ERT) yapı temellerinin avlu kotundan 4 m. aşağıda
olduğu bilgisini vermiştir . Kriptanın altındaki su deposunun çıplak kayaya oyulduğu
tespit etmiştir.
Avludaki arkeolojik alanın varlığı ERT sonuçları ile de tespit edilmiştir. Bu konuda
radar ve ERT verileri birbirini doğrulamıştır.
Malzeme ve hasar tespit paftaları ile müdahale paftaları hazırlanmış, taşıyıcı sistemin mevcut durumu irdelenmiş, modelleme çalışmaları yapılmış, öneri güçlendirme
projeleri yapılmış, yapının ısıtma, soğutma, su tahliyesi, nem dengesinin sağlanması
vb. konularda çalışmalar yapılmıştır
Plan, benzer ebatlardaki dört kemerli ve dört yanalniş’li sekizgen plandan başlayarak ve yanal bir niş’teki girişi değiştirerek (belki ibadet alanının bölünmemesinden
dolayı mihrabın karşısında) Mihrab’a ve Minber’e yer açmak için, diğer iki niş’in
boyutları azaltılmış, kemerler kapatılarak Türk bilim heyeti tarafından yapılan restitüsyon (eski haline getirme ) tasarımında rapor edildiği gibi geçmişe benzer şekilde
değiştirilmiştir. (Resim4)
Ancak restorasyon esnasında yapılan tarihsel araştırmalar ve malzeme analiz sonuçlarının da desteklediği şekilde yukarıda bahsedilen eklerin Osmanlı dönemi eki

5
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6. Mescid Kubbe
yükseltilmesi

olduğu tespit edildiğinden bu dönem ekinin korunduğu (mevcut girişlerin ve açıklıkların
korunduğu) yeni bir restorasyon projesi önerilmiştir.
Mescid içi beton döşeme kaldırıldığında, kötü durumda olan orijinal Bizans zemininin
halen varlığını sürdürmekte olduğu tespit edilmiştir. Bu orijinal ve sekizgen planlı döşemenin vaftiz için suya ulaşmak olanağına sahip olan merkez hol olduğu Arkeolog Zanini
tarafından rapor haline getirilmiş, bu alan temizlenerek orijinal hali korunmuştur. Bu sekizgen şemanın kripta ile ilişkisi tespit edilememiştir. Restorasyon öncesi kapalı olan
kripta bölmü (mezar odası) özgün hali korunarak restorasyon sonrası ziyaret edilebilir
hale getirilmiştir.
Osmanlı dönemi kubbe dolgularla yükseltilmiş, yapıya yeni bir görünüm kazandırılmıştır.
Yapı öncelikle tekke ve sonrasında Mescid olarak mihrap, nişler ve bezemesi ile İslami
kurallara göre yeniden şekillenmiştir. Söz konusu dahili süsleme ve dekorasyonu daha
sonra kısmen (kemer bitimlerine kadar ) yenilenmiş, alt kısımlar ile tekke dönemine ait yazılar üzeri boyanarak yeni dönemde kapatılmıştır. Restorasyon esnasında tüm bu özgün
katmanlar ortaya çıkarılarak korunmuştur. (Resim 5-6)
Dış kısım yeni bir abdest alma yeri ve eski resimde görebileceğimiz (burada solda) taş
duvarla yer değiştiren beton bir duvarla son 50 yılda yeniden inşa edilmiştir. Ayrıca pen-
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7. Duvarın eski hali
8. Kesit, mezara yeni
giriş yolu önerisini
göstermektedir

cereler betondan yapılmış yuvarlak şekilli kafes ile değiştirilmiştir. Restorasyon ile bu duvarlar da özgün haline getirilmiştir. (Resim 7)
Sonuç olarak; yapının derin ve detaylı incelenmesi, yapının ve binlerce yıllık tarihinin anlaşılmasına, belgelenmsinde yardımcı olmuştur. Tüm araştırma aşamaları gerekli olup
her başarılı projede olması gereken aşamalardır: yapının tanınması, ilk adımdır ve çok
önemlidir; kullanılan her malzemenin yapım sisteminin gelişiminin biliniyor olması gereklidir. Bir projenin proje ofisinde bitirilmesi söz konusu değildir, bu, bizzat sahada çalışılarak
ve binayı iyice anlayıp yapının sürekliliğini, yapının kendisinden öğrenerek mümkündür.
Restorasyon projesi, yapının öneminin önüne geçmemeli, arka planda kalabilmelidir. Bu
tür bir projede, tasarımcı dikkatlarin kendisinde olmamasını kabul edebilmeli; imzasını
atan bir artist değil, geçmişten gelen yapının geleceğe taşınmasında görev alan bir ‘koruyucu’ olabilmelidir.
Bu çalışmaya eski fotoğraflar ve 1900’den kalma yazılı kaynakları değerlendirerek başlanmış, son yıllardaki uyumsuz müdahaleler henüz yaşamamış önemli bir dönem belgesi
olarak ele alınmıştır. Camiyi, bilinmeyen bir döneme (Bizans ya da Osmanlı) ya da asla
olmamış bir hibrit karaktere aktarmayan bir restorasyon yapılmış, buna özellikle çok özen
gösterilmiş, tüm tarihsel aşamalara saygı duyularak, ziyaretçileri yapıdaki değişimleri ve
yapının tarihini anlamaya yönelten bir yaklaşımla yapıya dokunulmuştur. Proje, Assores-

7

50

˙ITALYAN RESTORASYONU

8

51

TURKEY 01
tauro ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden uzmanların yardımıyla hayata geçirilmiştir. Bu süreçte, son
dönemlerde yapılan uyumsuz müdahaleler/ekleri yapıdan uzaklaştırmak ve süreç sonunda yapıyı yaşatmak adına gereken donanımların kullanılması hedeflenmiştir.
Sadece mimari proje değil, hiçbirinin ötekinden baskın olmadığı; tarihi, yapısal, elektro-mekanik, aydınlatma ve arkeolojik verilerin superpoze edildiği çok disiplinli bir projesel çalışma ideal bir çalışmadır.
Restorasyon projesi her zaman, diğer disiplinlere ilişkin bilgileri, ilişkileri sağlayacak ve kontrol edecek
şekilde yürütülmelidir. Örneğin, arkeoloji, sanat tarihi, laboratuvar verileri, aydınlatma ve elektrik projeleri, aynı önemde olmak üzere, mimari proje ile ilişkilendirilerek tasarlanmalıdır.
Projenin büyük başarısında, bu makalede de detaylıca bahsedilen proje ve tablolardan anlaşıldığı üzere, Med Art’ın tüm uzmanlarının ortak çalışması ve desteği vardır. Projede yer alan her tür bilgi, uzmanlarca edinilmiş bilgilerdir ve grafiklerde de görüldüğü üzere yapının bir tür-x-ray görüntüsü verilmiştir.
Kargir duvar dokuları, hipotezler ve AutoCAD taramaları ile ifade edilmemiş olup yapının tamamıyla
gerçek doku kompozisyonunu göstermektedir. Bu gösterimler, yakın fiziki gözlem ve rölöve yöntemlerine dayanılarak oluşturulmuştur.
Günümüzde modern bir restorasyonda, enerji odaklı yaklaşımlar da yer almalıdır. Bu yapı için önerilen
ısıtma sistemi ile, yüzer döşemeler yaratarak, sökülebilir bir platformu tasarlanmıştır. Yüzer döşemenin
altında Bizans döşemesinin sergilenmesi önerilse de mekanın küçüklüğü nedeniyle sadece üstü korunarak ykseltilmiş döşeme altında bırakılmıştır. Mekan için efektif olarak istendiğinde sadece kubbenin
aydınlatılabildiği bir LED aydınlatma tasarımı önerilmiştir.
Isıtma-soğutma sistemi çözümleri, makine mühendislerince çalışılmıştır. Elektrikli ısıtıcılı bir halıya göre
%74, standart bir klimaya göre ise %15 enerji tasarruf eden, ışıma yoluyla ısıyı yayan, yükseltilmiş döşeme (dekoratif halının altında kalacak) çözümü geliştirilmiştir.Tüm aydınlatma elemanlarının düşük tüketim yapmaları, estetik görünmeleri ve çağdaş LED teknlojisine sahip olmaları kriterleri esas alınmıştır.
Mezara giriş, ana yapıdan ayrılan; çağdaş form ve malzemeler ile, günün gereksinimlerini karşılayacak
şekilde çözülmüştür . (Resim 8)
Neredeyse üç yıl süren çalışmaların ardından bu proje; iyi bir projelendirmenin, çalışma sırasında ortaya çıkabilecek değişiklikleri öngörmesi ve buna göre tasarım oluşturması adına bir örnek teşkil etmiştir.
Sonuçta hem yapıya hem yapının tarihine saygı duyularak yürütülen gerçek bir koruyucu restorasyon
çalışması gerçekleştirilmiştir.
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Yapısal konsolidasyon ve sismik
güçlendirme projesi

Domus Tiberiana'da analiz edilen ve yapısal yetersizliklerden kaynaklanan durum oldukça karmaşıktır. Gözlenebilen mimari katmanlaşmaların okunması zordur; çünkü birkaç
deprem geçiren, bulunduğu bölgede arkeolojik kazılar yapılan, çeşitli eklemeler ve dönüşümler yaşayan, dolayısıyla uzun bir geçmişi olan binada, daha önceden gerçekleştirilen
restorasyon faaliyetleri ile kuvvetlendirme çalışmaları zaten yapılmıştı.
Genel olarak yapılar, dağınık çatlaklardan, şakül dengesizliğinden, kopmalardan ve materyallerin bozulmasından zarar görür. Temellerin yanı sıra kubbeler de büyük bir kısmı
yoğun ve eğime paralel olan çatlaklara sahiptir. Binanın iki cephesi, temellerinden Orti
Farnesiani'nin tavanının tepesine kadar uzanan çatlakların gözlendiği omurga duvarlarından ayrılmıştır. Çatlak haritasının analizinden, yapıdaki hareketliliğin, çoğunlukla binanın
alt tarafının, tepe yönüne hafif bir dönüşle vadiye doğru kaymasıyla bağlantılı olduğu
anlaşılmaktadır. Bu yapısal yetersizlik makul düzeyde kabul edilebilecek dikey yüklerden
değil, farklı cisimler (kütleler) tarafından yatay kuvvetlere gösterilen farklı tepkilerin oluşturduğu basınç yoğunluğundan kaynaklanmıştır. Aslında, binanın sismik kırılganlığı çoğunlukla, eğimin yapısal kesilmesi, farklı temel seviyeleri ve yapıların inşa edildiği zeminin
homojen olmayışı nedeniyledir.
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Sismik güçlendirme, mevcut yapıların sağlamlığından yararlanılarak, binanın tüm unsurları arasında iyi bir bağlantı kurarak ve değişiklikler asgari düzeyde tutularak gerçekleştirilmiştir. Konsolidasyon, küçük dakik işlemlerden ziyade yaygın bir müdahaleye
dayanmıştır, çünkü, dakik işlemler basınç yoğunluğu oluşturabilir ve bu nedenle olası
yerel hasarlara yol açabilirdi. Restorasyon çalışmaları, omurga duvarlarının ve kubbelerin
çatlaklarının onarılması, onların kimyasal ve fiziksel olarak mevcut malzemelerle uyumlu
olan materyallerle yalıtılması ve taş duvarların gerilme direncini artıran bağlantı çubuklarının konumlandırılmasını içermiştir. Buna ek olarak, Via Nova'nın önüne, bir zamanlar
muhtemelen rampayı örten bir kubbenin karşısında olduğu ön duvarın devrilme sorunlarını engellemek için paralel bağlantı çubukları yerleştirilmiştir. Yapıyı güçlendirmek için
kubbelerin ve Domus kompleksini içine alan tavan plakalarının yeniden inşası yapılmıştır.
Yeni yapılar, doğal hidrolik kireçle hazırlanmış bir harç yatağına yerleştirilmiş düzensiz tüf
blokları ile inşa edilmiştir. Terasların zeminini Orti Farnesiani ile aynı seviyeye getirmek
için, kubbe sırtlarının seviyesi ile Orti'nin zemini arasındaki farkı telafi edebilen çelik ve
oluklu sacdan yapılmış yeni bir levha inşa edilmiştir. Domus'un farklı odalarını birbirine
bağlayan tüm geçitlerdeki lentolar ve hafifletme kemerleri, geçici yapıların (“falsework”)
desteğiyle taş ve tuğladan yapılar oluşturularak restore edilmiştir.
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İnceleme, modelleme
ve üç boyutlu baskı
teknolojileriyle
restorasyon ve
kıymetlendirme
Yeni restorasyon ve konservasyon teknikleri ve bunların paylaşımı sayesinde kültürel miras sektöründe büyük bir ilerleme görülmektedir. Yeni meslekler doğmuş, yeni iş olanakları açılmış ve restoratörlerin çalışabilirliğini artıran yeni araçlar ve metodolojiler geliştirilmiştir.
Bu teknolojilerin restorasyon çalışmalarına nasıl destek verebileceğini araştırmak için Tryeco 2.0 Srl tarafından yürütülen bazı vaka çalışmalarını analiz edeceğiz.
İlk vaka, 1883 tarihinde usta mimar Vincenzo Brighenti tarafından tasarlanan Calcara'daki (Bologna) San Niccolò Kilisesi'nin çan kulesinin cephelerinde yer alan ve ileri
derecede bozulmuş mimari ögelerin restorasyonu ile ilgilidir.
2011 restorasyonları sırasında, restorasyondan sorumlu şirket, restore edilecek üst taraftaki objelerin (pilasterlerin tepesindeki sütun başıkları, kemerli pencerelerin kilit taşı ve
üst kornişin pervazları) kumtaşı ile kaplandığını tespit etmiştir. Materyaller bozulduğundan, onların tozlaşma riskini önlemek için döküm yapılamamıştır.
Bu problemin çözümü dijital teknolojilerin kullanımında bulunmuştur. Daha az bozulmuş
unsurlar seçilmiş, her bir unsurun üç boyutlu araştırması, operasyonların basitleştirilmesini mümkün kılan iskelenin varlığından yararlanılarak geceleri gerçekleştirilmiştir (pek
çok üç boyutlu lazer araştıma cihazı, 500 lux’u aşan ışık seviyelerinde arıza yapar).
Üç boyutlu modelin tamamı dijital olarak “restore edilmiştir”, bu, binanın kalitesini artıran küçük değişiklikler yapılmasına izin vermiştir: örneğin yağmur suyunun toplanmaya
meyıllı olduğu düz kısımlar estetiği değiştirilmeden yükseltilmiş ve yana yatırılmıştır. Bu
sayede yağmur suyu çıkışı kolaylaştırılmış ve muhtemel zarar azaltılmıştır. (resim 1)
Parçaların betonarme yapılmış olması gerektiğinden, duvar malzemesiyle olan bağlantıyı
kolaylaştırmak ve emniyete almak için için üç boyutlu modelleme ile her bir elemana bir
"arka" kısım eklenmiştir.
Üç boyutlu baskı ve kalker tozu ile rafların kalıbı ve kubbe taşı yapılmış, oldukça büyük
olan sütun başlığı için ise iki bölüme ayrılmış bir MDF blok içerisinde sayısal olarak kontrol edilen bir öğütücü seçilmiştir.
CLS ile sanatsal eserlerin yaratılmasında uzmanlaşmış bir şirkete teslim edilen kalıplar,
içine yapıyı güçlendirmek için metal zırh yerleştirilen silikon plakalar üretmek için kullanılmış ve sonra, içine, kuruduğunda kromatik ve yüzeysel görünümü orijinal taşa çok
benzeyecek bir karışım dökülmüştür. (resim 2)
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1. Sırayla: Calcara
(Bologna) 'daki San
Niccolò Kilisesi'nin çan
kulesi, yoğun şekilde
bozulmuş kubbe taşı,
lazer tarayıcı ile yüzey
araştırması, dijital
tarama modeli, dijital
restorasyonlu model ve
duvar ekinin eklenmesi
(yeşil renkte), 3 boyutlu
baskı ile kalıp
2. Sırayla: Kalıp üzerine
silikon dökümü,
ahşap ve polistiren ile
kalıplanmış silikon kalıbı,
kütlenin sağlamlaştırıcı
ile dökümü, montajdan
önce bitmiş mimari
unsur (sütun başlığının
yarısı)
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2

Metodolojik olarak benzer, fakat seçimlerinde önemli farklılıklar olan başka bir örnek,
Valle d'Aosta'daki Fenis kalesinin (İtalya’da en iyi muhafaza edilmiş ve her yıl yaklaşık
80.000 turistin ziyaret ettiği Ortaçağ kalelerinden birisi) 22 gargoyle’sinin yenilenmesidir.
Taştan yapılmış gargoyleler (gotik mimari ögeler) 1980'lerin başında zaten çok hasar
görmüş ve bazıları değiştirilmişti; kırılan taşlardan biri turistlerin birkaç metre yakınına
düşmüş, neyse ki onlara zarar vermemişti. Bu nedenle, 2012 yılında, idare, bunların
görünümlerini ve sağlamlıklarını koruyacak ve halk güvenliğini temin edecek bir sistemle
değiştirilmesinin gerekli olduğuna karar vermiştir.
Az önce açıklanan aynı metodoloji kullanılararak, bir gargoyle taranmış, 3 boyutlu model
ile 40 kg / mc'lik 22 adet polistiren model öğütülmüş, içine iki çelik dışlı çubuğun yerleştirildiği çatlaklar izlenmiş ve en sonunda bu çubuklara çelik bir “plaka” monte edilmiştir.
(resim 3)
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3. Sırayla: Valle
d'Aosta'daki Fenis
kalesinin detayı, metal
zırh yerleştirme testi
ile orijinal gargoyle,
polistirende öğütülmüş
gargoyleler

Her bir nesne bir poliüre tabakası ile kaplanmış ve daha sonra, orijinal taşa çok benzer bir
çıktıya sahip bir bileşik oluşturmak üzere atıl toz ile karıştırılmış cam elyafı ile kaplanmıştır.
Bir dizi ardışık adımla, doğru renkteki her bir gargoyle üzerinde işlem yapılmıştır. Her bir
gargoylenin kendine özgü rengini muhafaza etmesi için renk macununun hiçbir zaman
tamamen kaplanmamasına özen gösterilmiştir. Son olarak, şeffaf bir koruyucu tabaka
koyulmuş ve ayrıca, sadece saçak kanalında, güçlü bir su atıcı işlem gerçekleştirilmiştir.
Her biri yaklaşık 25 kg ağırlığında olan gargoyleler, orta noktalarına koyulacak 150 kg'dan
daha fazla bir yüke dayanabilir. Metal zırh, kırılsa bile gargoylenin tamamen kopmasını
önler, çünkü çubukların uç kısmı kale duvarına gömülmüştür. Gargoylelerin estetik yönü
çok gerçekçidir ve onları orjinallerinden ayırmak zordur. (resim 4)
Mimari restorasyonda kullanılan bu metodolojiler dekotarif ögelere de uygulanabilir: 19.
yüzyıl’daki görünümünü muhafaza eden Ferrara Palazzo Gulinelli'deki Sala degli Stucchi’nin tavanının bir dekorasyonunun reprodüksiyonunda olduğu gibi.
Yapıya zarar veren sismik olayların ardından 2015 yılında başlayan restorasyon, Temmuz
2018'de sona ermiştir.
Kalıp kullanma gibi eski restorasyon tekniklerinden farklı olarak, dekorasyonun eksik
kısmını yeniden yapılandırmak için lazer tarayıcı teknolojisi ve üç boyutlu baskı kullanma
seçeneği, uygulama hızı ve bu teknolojilerin çok yönlü olmaları sayesinde, dekorasyon
yerden yedi metre yükseklikte olmasına ve ona ancak bir iskele ile ulaşılabilmesine rağmen iyi bir sonuç vermiştir.
Çalışma, dekorasyonun bir bölümünün tamamen eksik olan kısmının yeniden inşasına
yönelik bilgi edinmek için yüksek çözünürlüklü manuel lazer ile incelenmesiyle başlamıştır. Tarama verileri, tüm mesh modelinin (mesh, üç kenarlı çokgenlerden oluşan yüzeyleri

3
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4. Sırayla: Kopyayı
sadece bir kişi
taşıyabilir, orta yük
testleri, tamamlanmış
gargoylelerden birisi

tarif eder) 1: 1 ölçekte işlem görmesine izin verecek şekilde işlenmiş ve farklı muamele
edilen iki bölüme ayrılmıştır: tabana en yakın olan ve çerçevenin içinde bulunan dekorasyon bölümü yüksek yoğunluklu polistiren öğütme tekniği kullanılarak çoğaltılırken, geri
kalanı yüksek seviyede detay doğruluğunu elde etmesi, diğer materyallerle en iyi uyumu
sağlayabilmesi ve diğer 17 orijinal dekorla bir örnek olması için kalker tozu ile kalıplanmıştır. Bu kısım, tüm dekorasyonu kapsayamayan sistem baskı kutusuna uyum sağlaması
için, montajı kolaylaştıracak eklemler tasarlandıktan sonra birkaç parçaya bölünmüştür.
Ayrıca, nihai konumunda denge sağlayacak bir metal desteğin yerleştirilmesine ve aydınlatma için kabloların geçişine izin vermek için içi boş (2 mm kalınlığında) yapılmıştır.
Bu seçimler, kopyanın orijinal olanlardan çok daha hafif olmasını sağlamış, ek destek sayesinde güvenlik artmış ve kopyanın zemine yakınlaştırılması sağlanmıştır. Maddi kopya,
restoratörlerin onu dış cila kaplama ile diğer dekorasyonlarla bir örnek yapabilmeleri için
işlem yapılmadan bırakılmıştır. Sonuç, değerlendirme için seçilen ögeye bire bir benzeyen dekoratif bir öğedir; ama daha hafif, dayanıklı ve hepsinden öte implantların geçişini
kolaylaştırabilecek kadar içi boş. (resim 5)
Bu durumlarda, orijinal çalışılabilir bir model vardı ve çalışmanın amacı restorasyon süreçlerini entegre etmek için kopyalar elde etmekti, ancak bu teknolojiler, orijinal öge kaybolduğunda bile yardımcı olabilir: Palmyra Bel Tapınağı’nda Talamos tavanını yeniden
inşa etmek için izlenen süreç gibi.
Dijital modelin yeniden inşası, arkeologlardan temin edilen malzemenin dikkatli bir ikonografik analizinin yapılması ve daha sonra kopyanın hazırlanması için gerekli olan detay
ile birleştirilmesi için yaklaşık bir ay boyunca sürmüştür. Tavanın gerekli kısmı yaklaşık 4
metre genişliğinde, 1,5 metre derinliğinde ve kubbenin tepesinden yaklaşık 1,6 metre

4
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5. Sırayla:
Ferrara'daki Palazzo
Gulinelli'deki Sala degli
Stucchi'nin orijinal
dekorasyonlarından biri,
lazer tarama ile elde
edilen üç boyutlu bir
model, eklenen kalker
tozu ile basılmış bir
kopya, yüzey işleminin
tamamlanmasından
önce yapılan
dekorasyon
6. Sırayla: Palmyra'daki
Bel tapınağının kuzey
yönündeki Talamos'un
tahribatından önceki
tavanı, iki boyutlu
CAD tasarımları,
üç boyutlu baskı
testleri ve modelleme
sırasındaki süslemelerin
incelenmesi, nihai üç
boyutlu modelin detayı
7. Sırayla: Kurulumdan
önce poliüretan ile
basılmış dekorasyonlar,
kubbenin öğütülmesi, ,
süslemeler yapı üzerine
yerleştirilirken, gerçeğe
yakın tasarım (“resa al
vero”) aşamaları
8. Modelin BM Gıda
ve Tarım Örgütü (FAO)
Dünya Günleri’ndeki
sunumu, Roma (2017)
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yüksekliğindedir; Yunan-Roma sütunlarindan, pervaz, akantüs süsleme, insan heykelleri
ve bir kaçı başsız olmak üzere mitolojik hayvanlardan oluşan zengin bir dekoratif heykel
aparatı ile bezenmiştir. Projeyi yürütmek için uygulanan metodoloji, tutarlı bir kopya elde
etmek için prosedürlerin bir sıralamasını (analiz - modelleme - inşaat) içerir.
İki boyutlu CAD dosyasından başlanarak, başka bir yazılımla model işlenir, ardından tüm
bileşenleri karşılaştırmak ve daha iyi anlamak için çeşitli modelleme aşamalarındaki dekoratif unsurların ("kaba işlemeden" bitmiş parçaya kadar ) üç boyutlu baskı aşamasına
geçilir.
Bu süreçlerle elde edilen sanal model, heykeltraşlar tarafından yapılmış gibi ortaya çıkmış, doğal ya da insan kaynaklı herhangi bir aşınma ya da hasar göstermemiştir (kubbede yer alan ve yeniden yapılmaları çok fazla bozulmalarından dolayı mümkün olmayan
bazı şekiller hariç).(resim 6) Sanal modelden sonra, maddi kopyanın elde edilmesine
geçilmiştir. Orijinal unsur, daha sonra yeniden bir araya getirmek üzere, yaklaşık 250 alt
ögeye bölünmüştür. Ayrıca, kopyanın rahat taşınabilmesi ve sergilenmesini sağlamak
için yüksek mukavemetli bir reçine ile kaplanmış hafif malzemeler (polistiren ve poliüretan) kullanılmıştır.
Yapı, sayısal olarak kontrol edilen makinelerle kesilmiş ve kubbe polistiren bloklardan
öğütülmüştür. Dekoratif öğeler kalker tozu kullanılarak üç boyutlu basılmış ve poliüretan
dökülmüş silikon kalıplar için bir orijinal olarak kullanılmıştır. Çeşitli parçalar birleştirilmiş
ve gerçeğe yakın tasarımlarda (“rese al vero”) kullanılmıştır. (resim 7)
Proje, trajik olayların vurduğu tarihi mirasın nasıl korunabileceğini vurgulamıştır. Veri toplama ve arşivleme projeleri, yeni teknolojilerle birlikte bu mirasın çalışılmasını ve paylaşılmasını kolaylaştıracaktır. (resim 8).
Şimdiye kadar bahsedilen tüm vakalarda, çalışmanın amacı, restorasyon sürecini entegre edecek sanat eserini elde etmekti: sanat eserinin morfolojisinin elde edilmesi için
invaziv olmayan bir teknoloji ile yüksek çözünürlüklü üç boyutlu incelemeyle elde edilen
model sayesinde nesne ile doğrudan temas kurmaya gerek kalmamış ve bu sayede
obje kopya tamamen güvende olmuştur. Bu metodoloji, üç boyutlu baskı ile elde edilen
fiziksel kopyanın kültürel mirasın zenginleştirilmesine yönelik projelerde kullanılmasını da
sağlayabilir. Örneğin, gözleri görmeyenler için müzelerde dokunsal yollar oluşturmak:
2008 yılında Londra'daki British Museum'a geçici olarak ödünç verilen Matidia Minor'un
portresinin üç boyutlu modeli gibi.
Tetkik faaliyetleri Matidia'nın başının tüm morfolojisinin elde edilmesini sağlamıştır. Eseri
tüm açılardan kapsamak için yapılan kırk adet tarama yaklaşık dört saat sürmüş; daha
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9. Sırayla Matidia
Minor'un kafasının
3 boyutlu olarak
incelenmesi, lazer
taramasından elde
edilen üç boyutlu
model, kalker tozu
ile elde edilmiş
kopya, operasyon
esnasında Matidia
AR uygulamasından
görüntüler
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sonra, sergilenecek kopyanın prototipinin elde edilmesi için gerekli olan taramalar kaydedilerek tüm modelleme aşamaları gerçekleştirilmiştir.
Kalker tozu ile üç boyutlu baskı işlemi tamamlandığında elde edilen kopyaya, onu dayanıklı ve uzun ömürlü hale getirmek için bir fırça yardımıyla iki bileşenli bir epoksi reçinesi
eklenmiştir. Son olarak, yüzey, renk değişimlerine ve neme karşı dayanıklı kılınmak için
şeffaf bir koruyucu ile kaplanmıştır.
Tamamlanan kopya, sergide sadece gözleri görmeyenlere değil, tüm ziyaretçilere el dokunuşu ile tüm detayları algılama fırsatı vermiştir.
Ayrıca, 2012 yılında, Matidia kafasının üç boyutlu modeli kullanılarak, mobil cihazlar için
bir artırılmış gerçeklik uygulaması tasarlanmıştır.
Arttırılmış gerçeklik AG, GPS teknolojisinin taşınabilir cihazlarda (akıllı telefonlar, tabletler
vb.) bulunmasından ve görüntü tanıma için "sensörlerin" varlığından yararlanır. Cihazların
kamerasıyla, çevredeki gerçeklik gerçek zamanlı olarak çerçevelenir ve üç boyutlu modeller, web sayfaları, bilgi sayfaları vb. gibi ek unsurlara konumlandırılan ilgi noktaları bu
video arşivinde tutulur.
Bu nedenle, artırılmış gerçeklik uygulamaları, kameranın çerçevelediği noktayı (fotoğraf,
resim veya logo olabilen sembol öğesi) tanımlayabilir ve referans bilgilerini, ilişkili multimedya içeriğine erişim sağlamak için ekranın doğru noktalarına yerleştirebilir.
Matidia, arttırılmış gerçeklikte ek içeriği görmenize olanak tanır (mobil cihazın kamerasını
sadece kağıt broşürdeki bir resme tutarak veya kendi çevresinde dönen üç boyutlu bir
kamera gibi). Bu uygulama yıllar içinde geliştirilmiş ve artırılmış gerçekliğin ne olduğunu
ve nasıl çalıştığını göstermek üzere bir örnek haline gelmiştir. (resim 9)
Yeni teknolojiler sayesinde kültürel mirasın zenginleştirilmesi, aynı zamanda güzel anıları
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yaşatmak ve duyguları paylaşmak için araçlar hazırlamamıza da imkan verir: Ferrara’da
bulunan üç heykelin mıknatıslı minyatürler projesi gibi.
“Ayların karoları” (Luglio, Agosto, Settembre) olarak adlandırılan orijinal heykeller, 13.
yüzyılın ilk on yılında ismi meçhul bir sanatçı tarafından yapılmıştır ve yılın karakteristik
tarımsal faaliyeti ile ilişkili olan ayları temsil etmektedir.
2018'de elde edilen üç boyutlu bilgi, her bir karonun üç boyutlu modelini üretmeye imkan veren ve bu üç boyutlu modelin sanal restorasyonunu dijital yontma ile mümkün
kılan lazer tarama sonrası dijital el sanatları ürününe dönüştürülmüştür. Üç boyutlu model
sayesinde, karonun fiziksel kopyasını daha küçük bir ölçekte ve en yenilikçi teknolojilerle
yapmak mümkün olmuştur. Kopya, içine mıknatısları üretmek üzere alçı reçinenin döküldüğü bir silikon kalıp oluşturmak için kullanılmıştır. Sonuç, nesnenin tüm restorasyon
ve konservasyon süreçlerine destek olabilecek ve bilimsel bir bakış açısından güvenilir
bir kopyasıdır, ancak bu durumda üç boyutlu veriler, Ferrarese Müzeleri’nde satılacak
manyetik minyatürlerin yaratılmasına da izin vermiştir. (resim 10).
Aynı üretim metodolojisi, sanatsal mirası çikolata icinde yeniden üretmek için kullanılmıştır, bu durumda bile, hediye veya koleksiyon objesi olarak üretilen çikolatalar, ölçeği
azaltılmış da olsa orijinallerin doğru bir reprodüksiyonu olmuştur.
Nihai ürünü yenilebilir kılmak için gıda sınıfından bir silikon kalıbı oluşturulmuş ve bir pastane şefi, bu kabın içine çikolata sanatı oluşturmak için sıvı çikolata dökmüştür.
Yeni teknolojilerin çok yönlülüğü, geleneksel restorasyon ve koruma teknikleri ile birleştirilerek, kültürel mirasın izlenmesini, korunmasını ve zenginleştirilmesini sağlamakta
ve tarihi hafızanın güvence altına alınarak, gelecek nesillere hediye edilmesini mümkün
kılmaktadır.
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