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ÖZET
Kentleşme, Türkiye’deki en önemli sorunların başında gelmektedir. Bazı durumlarda kentleşmenin
en önemli parçalarından biri olan konut, üretimi açısından mimari projelendirme olmamasından,
projelendirme olduğu durumlarda da doğru uygulama, ya da uygulama sırasında kontrollükten uzak
olmasından kaynaklanan sorunlarla dolu bir süreç geçirmektedir. Kentleşmenin en hızlı yaşandığı,
köyden kente göçün en büyük objesi olan İstanbul, konut üretimi bakımından yukarıda belirttiğimiz
süreçlerin ya da “süreçsizliklerin” hepsini barındırmaktadır.
Türkiye ve özellikle İstanbul’daki küçük ve orta ölçekli yapılarda bulunan yetersiz projelendirme
sorunu, tasarımcıyı / uygulamacıyı, uygulama sırasında, tasarlama/ karar verme zorunluluğunda
bırakmakta, bu da “işlevsiz”, “yetersiz” ve “performansı” önceden kestirilemeyen binalar ve / veya
yapı elemanları ortaya çıkarabilmektedir.
Boğaziçi, kendine has coğrafi dokusu ve özellikleriyle barındırdığı konutların şekillenmesinde
önemli bir rol oynamış ve Boğaziçi’ne özgü bir konut dokusu doğurmuştur. Boğaziçi köyleri yavaş
yavaş yükselen yoğunlukla da kabuk değiştirmelerine rağmen, belirli bir düzeyde eski konutlar ve
doku korunmaya çalışılmıştır. Bu korumanın bir parçasını oluşturan restorasyon uygulamalarının dış
duvar tasarım-uygulama ilişkisi bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır.
Dış duvardaki tasarım – uygulama ilişkisi üzerine yoğunlaşan bu çalışmada Boğaziçi’ndeki
restorasyon uygulamalarından bazıları incelenerek durum saptanmaya çalışılmış ve durumun olası
neden ve sonuçlarına değinilmiştir. Çalışma kapsamında, öncelikle dış duvarların tanımı yapılmış,
tarihçesi, yapım teknikleri ve beklenen performanslar üzerine temel bilgiler tekrar edilmiş sonra da
Boğaziçi’ndeki konut yapıları ve bu yapıların restorasyonlarına ilişkin örneklerin tespitleri aktarılarak,
analizleri yapılmıştır.

GİRİŞ
17 asırdan fazla bir süredir Anadolu’daki devletlerin başkentliğini ve / veya büyük kentliğini yapan
bir kent olması açısından İstanbul’un Türkiye mimarlığındaki önemi büyüktür. 18. yüzyıla kadar gerek
sayısal büyüklük, gerekse nüfus büyüklüğü olarak İstanbul dünyanın en büyük kenti olmuştur. Yıllar
boyu göç alan ve gelişen bir kent olarak İstanbul’da nüfus devamlı surette artmış, nüfusun artmasıyla
birlikte hem üretim hem de ticaret artmış ve gelir düzeyleri çok farklı insanlar ortaya çıkmış, bu da
İstanbul’da çok çeşitli büyüklük ve sistemde konut mimarisinin gelişmesine neden olmuştur. Özellikle
Boğaziçi’nin iki yakası bu değişim ve gelişimi en güzel ortaya koyan coğrafyalar olmuştur. Çünkü
tarihi yarımadadan kuzeye doğru gidildikçe önceleri sadece dar gelirli insanların yaşadığı köyler
olarak tanımlanabilecek yerler, zaman geçtikçe yönetici ve varlıklı kesimin yazlık konutlarının
bulunduğu yerlere dönüşmüştür.
Boğaziçi’nin bir diğer özelliği ise fiziksel ve iklimsel kuvvetlerin çok şiddetli ve değişken olmasıdır.
Boğaziçi’ndeki bu durum yapılarda sağlam dış kabuk tasarımları kullanılmasını gerekli kılmıştır.
Bunun yanında kullanıcıyla ve dış etkenlerle ilk karşılaşan eleman da yine dış duvardır. Bu etkenler de

dış duvarlardan gerek geçmişte, gerekse şimdi estetik ve işlevsel açıdan çok şey beklenmesine sebep
olmaktadır [1], [2].

2. Dış duvarlarda tasarım - uygulama ilişkisi:
Dış duvar bir yapıyı dış ortamdan düşey doğrultuda ayıran elemanın genel ismidir. Dış dünyayla
kullanıcıyı ayıran eleman olması açısından birçok performansı birlikte bulundurması beklenmektedir.
Mimarlığın ortaya çıkma nedenini doğaya karşı korunma ve barınma ihtiyacını gidermek olarak
açıklarsak, planlardan (iç mekânlar) önce cephelerin ve çatıların ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Daha
da ileri gidersek plan kavramının (hacmin bölünerek parçalara ayrılması) hacimlerde daha çok bireyin
bulunabilmesi ihtiyacıyla artan hacim büyüklüklerinin, dolayısıyla açıklıkların, taşınabilmesi için
cephelerin arasında iç cepheler yaratıp açıklıkların azaltılmasıdır diyebiliriz.
Malzeme teknolojisinin sınırlı olduğu dönemlere bakılırsa dış ve iç duvarlar arasında bir tasarım
farklılığı olmadığını, beklenen performansların kullanılan malzeme miktarıyla ayarlandığını görürüz.
Ancak gelişen malzeme teknolojisi dış ve iç duvarları birbirinden oldukça farklılaştırmıştır. Bu haliyle
dış duvarlardan bir dizi performansı karşılaması beklenmektedir. Bir dizi teknik performansın yanında
dış duvarların görsel açıdan da etkileyici olması beklenmektedir.
Bir yapının algılanmaya başlandığı ilk noktanın yapının dışı olması ve yapının dışının içinin bir
yansıması olması nedeniyle cepheler kullanıcılarda değiştirilmesi güç izlenimler bırakır. Bu haliyle de
cephelerden / dış duvarlardan beklenen görsel etki oldukça önemlidir. [3], [4].
Bu bağlamda tariflendirilen yapı elemanı; konumu, malzemesi ve işçiliği bakımından çeşitlilik
göstermektedir. Buna göre dış duvarların:
1.Düşey ve yatay elemanların doğrusal taşıyıcılarla taşındığı karkas sistemlerde sadece bölücü ve
dış ve iç mekânları ayırıcı özelliği vardır.
2.Düşey ve yatay yüklerin yayılı olarak taşındığı yığma sistemlerde yatay ve düşey yükleri taşırken,
dış ve iç mekânları ayırıcı özelliği vardır.
3.Malzeme yönünden taş, kerpiç, tuğla, ahşap, çelik, cam gibi malzemelerle tekil ya da karma
düzenle yapılabilirler.
4.İşçilik bakımından yapı malzemelerinin geleneksel metotlarla kullanılmasıyla yapılan duvarlar ve
gelişmiş teknolojilerin kullanıldığı prefabrike dış duvarlar olarak ayrılabilirler.
5.Bölücülük ve taşıyıcılık özelliklerinin yanı sıra, iç mekânın konforu açısından da; ısıl performans,
ses ile ilgili performans, aydınlatma ile ilgili performans, su ve nem ile ilgili performans ve
etkileyici görsel etki gibi performanslar da beklenmektedir.

3. Boğaziçi’ndeki konut restorasyonları ve yapım teknikleri:
Türkiye’de 1950’li yıllarda korunması gerekli kültür varlıkları kavramı ortaya çıkmıştır.
Günümüzden önce yapılmış, dönemin; tasarım, yapım teknikleri, yaşam şekli gibi özelliklerini taşıyan
taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarına; korunması gerekli kültür varlıkları denir. Taşınmaz kültür
varlıkları tüm anıtlar ve sitlerdir.
Türkiye’de korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, tamiri ve canlandırılmasıyla
ilgili çalışmaları koordine eden, bu çalışmalar için bağlayıcı görüş belirten, Kültür ve Turizm
Bakanlığına bağlı başkent Ankara’da bulunan Anıtlar Yüksek Kurulu ve bu kurulun oluşturduğu
ilkeler doğrultusunda görev yapan bölge kurullarıdır. Bu kurullar korunması gerekli kültür
varlıklarının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini inceleyerek bu projeler hakkında bağlayıcı
görüş bildirirler ve bu görüşler doğrultusunda ilgili belediyeler yapı inşaat izinlerini verirler.

Boğaziçi öngörünüm bölgesindeki herhangi bir korunması gerekli taşınmaz kültür varlığının
restorasyonu veya onarımı ile ilgili izin alınması, birçok aşamayı içeren bir süreçtir. Bu zorluklarda
yapı imalatındaki çok önemli bir unsur olan projelendirme aşamasına gereken önemin verilememesine
neden olabilmektedir. Bu durum şu şekilde açıklanabilir:
Boğaziçi’nde 19. yüzyılda inşa edilmiş ancak mevcut haliyle kullanılamayacak bir konutu ele alacak
olursak; bu yapı orijinal haliyle yapıldığı dönemin yaşam şekli, kültürü ve kullanıcı isteklerine göre
tasarlanmıştır. Ancak günümüzde kullanıcılar konut yapılarından farklı şeyler beklemektedir,
dolayısıyla bu yapıların yeniden kullanılması için bir takım değişikliklerin yapılması zorunludur.
Ancak Boğaziçi’ndeki imar yasağı kimi zaman binanın aslına zarar vermeyecek bu değişikliklere bile
karşı çıkmaktadır. Bu durumda da tasarımcı ruhsat projelerinde bu değişiklikleri göstermeyip bunları
daha sonra izinsiz yapma yoluna gitmektedir. Bu da niteliksiz, uygulamadan kopuk projeler ortaya
çıkarabilmektedir. Bu durumda uygulama projeleri kimi zaman yerlerini ruhsat alabilir projelere
bırakmaktadır.
Boğaziçi’ndeki korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları tarihi belge ölçütü, konumu gibi
etkenlerle 1. ve 2. sınıf olmak üzere 2 sınıfa ayrılırlar. Her 2 sınıfın restorasyonunda kullanılacak
yapım tekniği için şu kurallar uygulanmaktadır: Taşınmaz mevcut haliyle ayakta ise ve bir takım
onarımlarla mevcudiyetini koruyabilecek nitelikteyse bu yapıların onarım yoluyla restore edilmesi
beklenmektedir. Ancak yapı yıkılmışsa veya onarılamayacak kadar kötü durumdaysa bunların yerine
betonarme veya çelik iskelet sistemli yapılar, dış görünüş ve plan şemalarının korunması şartıyla,
yapılabilir [5], [6].

4. Konut restorasyonunda dış duvar örnekleri:
Türkiye’deki proje – uygulama ilişkilerini incelerken, yapı elemanı ölçeğinde dış duvar’a odaklanan
bu çalışmada Boğaziçi’ndeki 4 restorasyon çalışması örnek olarak seçilerek incelenmiştir. Bu
örneklerin seçiminde şu ölçütler göz önünde bulundurulmuştur:
1.Boğaziçi’nde bulunmaları ve korunması gerekli kültür varlığı özellikleri taşımaları.
2.Yapım aşamasında bulunmaları.
3.Yapım işleri sırasında rahatça ulaşılıp, gelişim evreleri incelenebilecek nitelikte olmaları.
4.Tasarımcılarına ve projelerine ulaşılabilirlikleri.
Bu noktadan hareketle Boğaziçi’nde yapılan saha araştırmaları sonucunda birçok yapıya ulaşıldıysa
da tasarımcı ve / veya mal sahiplerinin korumacı yaklaşımları nedeniyle bu yapıların birçoğunun
gezilmesi, görülmesi ve bir süreç içerisinde izlenmesi imkânsız hale gelmiştir. Ele alınan dört örnekte,
tasarlama ve izin süreçleri kısaca anlatılmış, dış duvarın yapım aşamaları ile ilgili tespitler aktarılıp,
işçilik, malzeme ve kullanılan araçlar bağlamında analizler yapılmıştır.[7].

4.1. Beykoz / Kanlıca Çeşme Sokak No:5 Örneği:
Kanlıca’da 99 m2 taban alanına sahip 2.grup eski eser
durumundaki yapı 1991 yılında geçirdiği yangın sonucunda
kullanılamaz hale gelmiştir. Yapının tüm ahşap duvar ve
döşemeleri yanmış sadece taş temel duvarları kalmıştır. 2003
yılının başında restorasyon projeleri anıtlar kurulundan
onaylanmış ve 2003 yılı temmuz ayında Boğaziçi İmar
Müdürlüğünden yapı inşaat ruhsatı alınmıştır.
 Taşıyıcı Sistem Uygulaması:
Yapının taşıyıcı sistemi betonarme olarak tamamlanmıştır.
Yapıda kontrplak kalıp ve hazır beton kullanılması nedeniyle
son derece temiz ve düzgün betonarme elemanlar elde Şekil 1: Ahşap karkas uygulanması.
edilmiştir.
 Duvar işleri:
Yapının taşıyıcı sistemi tamamlandıktan sonra dış ve iç
duvarların uygulanmasına başlanmıştır. Dış duvarlarda
düşey delikli tuğla kullanılmıştır. Şantiye ortamının ve civar
yolların dar olması nedeniyle malzeme temini ve gelen
malzemenin katlara taşınmasında makineli bir yol
izlenememiştir. Bu nedenle de gerekli tüm tuğlalar 12 m
uzaklıktaki yoldan el ile taşınmış ve kot farkından
yararlanarak katlara da el ile çıkarılmıştır.
 Ahşap bileşenlerin hazırlanması:
Çok önceden gerekli ahşap temin edilmiş ve kurumaya Şekil 2: Ahşap kaplama tahtalarının
bırakılmıştır. Yerli üretim ahşabın Kanlıca’da daha iyi montajı.
performans sağlayacağı göz önünde bulundurulduğundan
Dursunbey çamı seçilmiştir. Dış kaplama olarak kullanılacak
ahşabın 30 cm genişliğinde olması istenildiğinden tüm
kaplama malzemesi 3 veya 4 parçadan lamine edilerek elde
edilmiştir. Parçalar deniz tutkalı kullanılarak zıt yönlerde
birleştirilmiş, bu sayede çalışma riski minimuma indirilmiştir.
Marangoz atölyesinde imalatı tamamlanan ahşap karkas ve
kaplama malzemeleri önceden şantiyeye getirilmiş ve
böceklenmeye karşı ilaçla, daldırma yöntemiyle, ilaçlanmış
ve su/yağmur riski olmayan bir kata istiflenmiştir.
 Dış sıvaların uygulanması:
Bu sırada dış sıvalar tamamlanmıştır. Sıvaların şakulinde
yapılmasına ve sadece portland çimentosu kullanılarak Şekil 3: Isı yalıtımı – ahşap karkas –
ahşap kaplama tahtası birleşimi.
oluşturulmasına büyük önem gösterilmiştir.
 Ahşap karkas montajı:
Ahşap karkas, sıvalı örme duvar üzerine uygulanmıştır.
Sıva uygulanmasında gösterilen dikkate rağmen ahşap
karkasın montajında dış sıvada yüzey düzgünlüğü problemi
olduğu görülmüştür. Bu nedenle kimi yerlerde ahşap
kamalar bile yetersiz kalmış ve yer yer düşey doğrultudaki
ahşap karkasın altına yatay doğrultuda ikinci bir ahşap
karkas uygulanmıştır.
 Isı yalıtım uygulaması:
Ahşap karkasın tamamlanmasından sonra karkas latalarının
aralarına sert köpük ısı yalıtım levhaları yerleştirilmiş ve Şekil 4: Binanın ısı yalıtımı yapılmış
latalarla birleştikleri yerler poliüretan köpükle doldurulmuştur.
bir cephesine genel bir bakış.
 Ahşap Dış Kaplama Montajı:
Son olarak ahşap kaplama tahtaları ahşap karkas latalarına

vidalanarak sabitlenmiştir.

4.2. Arnavutköy / İskelenin Karşısındaki Bina Örneği:
Arnavutköy’de 1 zemin kat, 1 asma kat ve 3 normal kattan
oluşan bir yapıdır. 1998 yılında yapı satın alınmış ve ıslah
edilmek istenmiştir. Ahşap karkas sistem olan yapı çok kötü
durumda olmasına rağmen ayakta bulunduğu için belediye
Şekil 5: Ahşap dikmeler ve gaz beton
tarafından onarılması istenmiş, bu nedenle de tadilat projeleri
duvarlar.
yapılarak çalışmalara başlanmıştır. Ancak bu çalışmalardan 2000
yılına kadar sonuç alınamamış ve yapıdaki deplasmanlar
düzeltilememiştir. 2000 yılındaki depremden sonra yasal
düzenlemeler değişmiş ve yapının yıkılarak yapılmasına izin
verilmiştir. Bu izinden sonra rölöve, restitüsyon ve restorasyon
projeleri yapılmış, gerekli izinler alınmış ve 2003 yılının sonunda
yapı yıkılarak inşaata başlanmıştır.
 Taşıyıcı Sistem Uygulaması:
Bina ilk 3 katı betonarme son katı ve çatısı ise ahşap olarak inşa
edilmiştir. İnşaatın betonarme kısmı 2004 yılı ağustos ayında
tamamlanmıştır.
 Ahşap katın uygulanması:
Betonarme katların yapımının tamamlanmasından sonra ahşap
katın yapımına başlanmıştır. Öncelikle çatı katını ve çatıyı Şekil 6: Gaz beton blokların
taşıyacak olan ahşap dikmelerin oturacağı ahşap yastıkların yere yerleştirilmesi - 1
montajı işlemi yapılmıştır. Daha sonra 10 x 15 cm
boyutlarındaki yastıklar geçici olarak yerlerine konulmuş ve
gerekli yerlere darbeli bir matkapla 18 mm çapında delikler
açılmıştır. Tüm delikler açıldıktan sonra ahşap yastıklar
kaldırılmış, deliklerin içinde kimyasal dübel enjekte edilmiş ve
buralara ahşap yastıkları sabitleyecek 16 mm çapında yivli
demirler sabitlenmiştir. Böylece dikmelerin yerleştirilmesi
işlemine başlanmıştır. Dikmeler önce yerlerine konulmuş
yastıklara çivilenerek zayıf bir bağ oluşturulmuş, üst taraflarından
da kılavuz bir 5 x 5 cm. latayla sabitlenmiştir. İp çekme suretiyle
doğrultuları ve şakulleri düzeltilmiş ve aralarına çapraz dikmeler
ve pencere yerlerine de yatay dikmeler konularak dikmelerin
yerleştirilmesi işlemi tamamlanmıştır. Konulan kılavuz lataları Şekil 7: Gaz beton blokların
alınmış ve dikmelerin üst kısmına, döşemeyi taşıyacak 5 x 15 cm yerleştirilmesi - 2
büyüklüğündeki kirişlerin oturacağı, üst yastıklar yerleştirilmiştir.
 Dış duvarların uygulanması:
Ahşap dikmeler tamamlandıktan sonra dış ve iç duvarları
tamamlamak için dikmeler arasındaki boşlukların doldurulması
işine geçilmiştir. Burada çok sayıda ahşap dikme ve çapraz
bulunması nedeniyle kolay işlenebilme özelliğindeki Gazbeton
tercih edilmiştir. Bloklar önce dikmelerin önüne tutulmuş arka
taraftan boşluk hizaları çiviyle bloğun üzerine çizilmiştir. Bloklar
bu biçime uygun, testereyle kesilmiş ve yerine uygulanmıştır.
 Dış duvarların sıvası:
Dış duvarlar ahşap çubuklar ve gazbeton bloklardan oluşturulduğu
için sıva yapılabilmesi için ahşap kısımlar sıva teliyle kaplanmış
ve sıvanın uygulanabileceği bir hale getirilip çimento sıvasıyla
sıvanmıştır.
Şekil 8: Ahşap dikme – gaz beton blok
birleşimi.

4.3. Beylerbeyi, Hasip Paşa Yalısı Ek Binası Örneği:
18. yüzyıl sonlarında İstavroz Sarayı olarak inşa edilen
yapı 19. yüzyıl başlarında yeniden ele alınmış ve son
zamanlara kadar ayakta kalmıştır. Selamlık ve haremlik
bölümlerine göre yapılmış bir binadır.
Restorasyon çalışmalarına 1995 yılında başlandı. Mimari
açıdan 20. yüzyılın başında, 'dünyanın en güzel konutu' kabul
Şekil 9: Hasip Paşa Yalısı Ek Binasına
edilen Hasip Paşa Yalısı 1972'de yanmış, yangının ardından uzun
genel bir bakış.
yıllar restore edilmemiştir.
4 bin 106 metrekare arsaya ve 2 bin 800 metrekare inşaat alınan
sahip olan yalı 930 metrekare taban oturumlu bir binadır. Dört
ailenin birlikte yaşayacağı şekilde inşa edilen yalının orijinali iki
büyük salon ve 26 odadan oluşmaktaydı. Bina 33 metre
uzunluğundaki koridoru ile ünlüdür. Bu koridoru, Boğaziçi
saraylarından sonra en uzun koridor olarak kabul edilmektedir.
Yapının ek binası Çengelköy’den Beylerbeyi istikametine
giderken yol üstünde sağ tarafta kalmaktadır. Yalıyla aynı yapım
sisteminde inşa edildiği için önem taşımaktadır. Bir bodrum ve bir
normal kattan oluşan kırma çatılı yapı, yaklaşık 24 m2 taban
alanına oturmaktadır.
Şekil 10: Ahşap kaplamayı
taşıyacak karkas sistemi.
 Taşıyıcı Sistem ve Dış Duvarın Uygulanması:
Yapı betonarme iskelet sistem olarak inşaa edilmiştir. Dış
duvarlarda çimento esaslı sıva uygulanmıştır, duvarların üzerinde
ahşap karkas sistemi bulunmaktadır. Çatı ahşap sistemle
yapılmıştır.


Ahşap kaplama sistemi:

Burada dikkat çekici olan nokta; yer düzlemine dik olarak
uzanan ahşap latalarla dış duvar arasında, yer düzlemine paralel
olarak uzanan ikincil bir ahşap lata sisteminin bulunmasıdır. Bu
lata sistemi binanın sadece doğu duvarında bulunmaktadır. [şekil
Şekil 11: Ahşap karkaslar ve
11]
alüminyum takviyeler.
Bu duvarın inşaası sırasındaki bir eksikliktir. Binanın orijinal
halinde doğu duvarı yalının bahçe duvarının üzerinde
yükselmektedir. Ancak restorasyon sırasında betonarme olarak
yapılan bina, bahçe duvarının önünde kalmış ve bu haliyle
ahşap kaplamanın yapılması durumunda bahçe duvarıyla bina
arasındaki boşluğun su geçirimsizliği açısından problem
yaratacağından yola çıkılarak, ahşap kaplama bahçe duvarının
üzerine bindirilmiştir.

Şekil 12: Ahşap kaplamanın
tamamlanmasından sonraki
görünüş.
4.4. Kanlıca, Saffet Paşa Yalısı Örneği:

Saffet Paşa Yalısı yaklaşık 450 m2 taban oturumuna sahip
bir binadır. 2000 yılında inşasına başlanmıştır ve yalının
restorasyon projesi otel olacak şekilde yapılmıştır. Bu
doğrultuda yapının bodrum katına bir yüzme havuzu
eklenmiştir. Ancak 2002 yılında yapı inşaatında projesine
aykırı uygulama yapıldığı gerekçesiyle inşaat tatil edilmiştir.
Bu doğrultuda projede olmamasına rağmen yapılan parapet
duvarları yıkılmıştır. Daha sonra inşaat yeniden başlamışsa
da eski düzen sağlanamamıştır. Bu nedenlerle anıtlar
kuruluna verilen tadilat projesi de yapının orijinal halinden çok
değişikliğe uğradığı gerekçesiyle geri çevrilmiştir. Şu an Boğaziçi Şekil 13: Yalının denizden genel
İmar Müdürlüğünde yeni inşaat ruhsatı alma çalışmaları devam görünüşü.
etmektedir.


Taşıyıcı sistem uygulaması:

Yapının taşıyıcı sistemi betonarme iskelet sistem olarak inşaa
edilmiştir. Temellerine fore kazık temel yapılmıştır. Denizden
taraf palplanş’ıla sağlamlaştırılmıştır.


Dış duvarların uygulanması:

Betonarme imalatı tamamlandıktan sonra dış duvarların
yapımına başlanmıştır. Dış duvarlarda düşey delikli tuğla
kullanılmıştır. Ancak duvarlar 1 x 1 m’lik gridler oluşturacak Şekil 14: Yalının kaplanmamış duvarı.
şekilde betonarme hatıllarla desteklenmiştir.
Bu uygulamayla, dış ahşap kaplamanın duvarlara oldukça büyük
yük uygulayacağı varsayılarak. Duvarların dayanımının arttırılması
amaçlanmıştır.


Isı yalıtım ve kaplamanın uygulanması:

Çelik taşıyıcıların aralarına taş yünü ısı yalıtım malzemesi
konulmuştur. Isı yalıtım işi tamamlandıktan sonra ahşap kaplama
tahtaları takılmıştır.



Ahşap kaplamanın montajı:

Saffet Paşa Yalısı’nda kullanılan ahşap kaplama sistemi diğer
örneklerden farklı bir sistemdir. Bu sistemde; önce dış duvarlar
tamamlanmış ve çimento sıvasıyla sıvanmıştır. Sonra tüm cephe
membran su ve nem yalıtımı ile yalıtılmıştır. Yalıtım
tamamlandıktan sonra ahşap kaplamayı taşıyacak çelik karkaslar
duvara sabitlenmiştir. Ancak bu sistemdeki karkaslar yer düzlemine Şekil 15: Ahşap kaplama sistemi ve
dik olarak değil paralel olarak yerleştirilmiştir. Ahşap kaplama dış duvarlar.
tahtaları vidalanarak
değil, çelik karkasa takılarak uygulanmıştır.

Şekil 16: Dış duvarda su yalıtımı.

SONUÇLAR
İstanbul Boğaziçi’ndeki dört konut binasının restorasyon uygulamaları, dış duvar kapsamında ele
alınarak, yapım teknikleri ile ilgili tespit çalışmaları yapılmıştır. Aynı binaların uygulama projeleri de
incelenmiştir. Ele alınan bu örneklerin bazılarında görülmüştür ki uygulamada yazılı / çizili belgeye
göre inşaa etmek yerine, yapım sürecinde tasarımcının verdiği kararlar doğrultusunda uygulama
yapılmaktadır. Ancak çok sıkı denetimler, özel yapı denetim firmaları, yüksek kalitedeki çok çeşitli
yapı malzemelerinin yaygın olarak bulunabilmesi ve bu yapıların genellikle finansal açıdan güçlü
kişiler / kurumlar tarafından yaptırılması gibi unsurlar nedeniyle, yapı kalitesinin oldukça yüksek
olduğu belirlenmiştir.
Yapılan tespit ve analiz çalışmaları sonucunda aşağıdaki bulgular sıralanabilir:








Kanlıca No:5 ve Arnavutköy örnekleri 2. sınıf, Kanlıca Saffet Paşa Yalısı ve Beylerbeyi Hasip
Paşa Yalısı 1. sınıf korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarıdır.
Dört binada da orijinal plan şemaları ve görünüşlere sadık kalınarak betonarme olarak inşa edilmiş
ve dış cepheleri orijinal cephelerdekinin aynısı olacak şekilde ahşapla kaplanmıştır.
Arnavutköy örneğinde diğerlerinden farklı olarak son normal kat ahşap konstrüksiyon olarak inşa
edilmiştir. Ancak otantikliğin bu derece gözetildiği bu bina aynı zamanda orijinal plan şeması en
çok değiştirilendir.
Arnavutköy örneğinde dış duvarlar gaz betonla yapılmıştır, diğer üç örnekteyse pişmiş toprak
düşey delikli tuğlalar tercih edilmiştir.
Tüm binalarda dış duvar gövdesinin üzerine bir ısı yalıtım uygulaması yapılmış, ısı yalıtım
katmanının üzeriyse ahşap kaplamayla kaplanmıştır.
4 bina da ahşap kaplama yapılmasına rağmen uygulamada farklılıklar gözlenmektedir. Örneğin
Kanlıca No:5 örneğinde kaplama tahtaları lamine edilerek üretilmiştir, Beylerbeyi Hasip Paşa
Yalısı’nda ise kaplama tahtalarının arkalarına alüminyum takviyeler yerleştirilmiştir.

Boğaziçi’nde, dört tane konut restorasyonu örneği üzerinden, dış duvarda yapım tekniklerine
odaklanan çalışma, mevcut yapım teknikleri ve tasarım ilişkisini ortaya koyuyor olması nedeniyle
önemli ve belge niteliğindedir. Ancak sağlıklı bir tespit ve analiz çalışması yapılarak, genellemelere
ulaşılabilmesi ve bu genellemelerle ideal yapım sistemlerinin ortaya konabilmesi için örneklerin
artırılması gereklidir. Bunun yanında ele alınan yapı elemanlarının da arttırılmasıyla, yapılacak yeni
çalışmalar daha ayrıntılı ve genel sonuçlara ulaşılmasına olanak tanıyacaktır.
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