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CONVERSATION QUESTIONS AND PROPOSALS ABOUT 

THE STONE ROOM OF TURSUCUZADE AHMET MUHTAR 

EFENDI MANSION CONCERNING THE BASIS OF 

BUILDING MATERIALS 

Abstract 

In Istanbul, the capital of the Ottoman Empire for hundreds of years, stone rooms, 

which were embedded in mansions and seaside residences, were used to protect 

properties from fire and used for storage. They were also used as living spaces. In 

short, they served a variety of important functions. 

 

These stone rooms, through their existence, intended uses, different functions and 

architectural characteristics, reflect the age which they were built. 

 

In this study, the concept of the stone room, with its different classifications and 

architectural characteristics, was studied. An attempt was made to explain the 

location of this room - the importance of where it was placed within the home its 

status, relation to its environment and its history - through archival studies. 

 

Restoration and the properties of the material that was used, as well as the factors 

which have affected the degradation of the building, were examined on the basis of 

building materials. 
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Samples of mortar, plaster, brick, wood, metal, paint and dirt taken from the Stone 

Room of Turcucuzade Ahmet Muhtar Efendi Mansion were examined in the 

laboratory in order to determine the ingredients of the materials that were used and 

the state of degradation. 

 

After laboratory studies, the rate of binder aggregate and ingredients of the mortar 

and plaster samples were determined and compared with each other. 

 

Types of stone samples and their differentiation in building, the size and properties 

of brick samples and their ingredients, types of wooden samples and ingredients of 

paint samples were studied and the results compared while differentiations and 

similarities were determined. 

 

Dirt samples taken from the building were analyzed to study the factors which affect 

the degradation of restoration building materials, the state of degradation and 

materials added during interventions. The effects of those materials and general 

status of the building were then assessed. 

 

The materials which must be used in future restoration efforts were determined and 

some proposals were formulated for future generations.   
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TUR�UCUZADE AHMET MUHTAR EFEND� KONA�I           

TA� ODASI’NIN YAPI MALZEMELER� ÖLÇE��NDE        

KORUNMA SORUNLARI VE ÖNER�LER 

Özet 

 

Osmanl� �mparatorlu�u’na uzun y�llar ba�kentlik yapm�� olan �stanbul’da özellikle 

ah�ap konak ve yal�lara eklemlenmi� olan ve saklama ihtiyac�n�n yan� s�ra yang�ndan 

e�yalar� korumak amac�yla da kullan�lm�� olan ta� odalar, ya�am alan� olarak 

kullan�lmalar� ve farkl� i�levleriyle de kar��m�za ç�kmaktad�rlar. 

 

Ta� odalar; ortaya ç�k��lar�, kullan�m amaçlar�, farkl� i�levleri, mimari özellikleri ve 

kendilerine has yap�lar�yla in�a edildikleri döneme ait birçok özelli�i günümüze 

ta��maktad�rlar.   

 

Bu çal��mada ta� oda kavram�, �stanbul’daki ta� odalar�n s�n�fland�r�lmas� ve mimari 

özellikleri genel bir bak�� aç�s�yla incelenmi� ve Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi 

Kona�� Ta� Odas�’n�n yeri, konumu, bulundu�u alan�n önemi, mevcut durumu, 

çevresiyle olan ili�kisi ve tarihçesi ar�iv çal��malar� ile aç�klanmaya çal���lm��t�r.   

 

Yap�n�n geçirdi�i onar�mlar, malzeme özellikleri ve yap�n�n bozulmas�na etki eden 

faktörler ise malzeme ölçe�inde ara�t�r�lm��t�r. 
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Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi Kona�� Ta� Odas�’ndan al�nm�� olan harç, s�va, 

ta�, tu�la, ah�ap, metal, boya ve kir örnekleri laboratuvar ortam�nda incelemeye 

al�nm�� ve malzemelerin içeriklerini, niteliklerini ve bozulmu�luk durumlar�n� tespit 

etmek amac�yla analizler yap�lm��t�r.  

 

Yap�lan analizler neticesinde yap�daki harç ve s�va örneklerinin ba�lay�c� – agrega 

oranlar� ve içerikleri tespit edilerek kar��la�t�r�lm��, ta� örneklerinin türleri ve 

yap�daki farkl�la�malar�, tu�la örneklerinin boyutsal özellikleri ve içerikleri, ah�ap 

örneklerinin türleri, metal örneklerinin türleri ve boya örne�inin içeri�i ara�t�r�lm�� 

ç�kan sonuçlar birbirleri ile kar��la�t�r�larak farkl�l�klar ve bezerlikler tespit 

edilmi�tir. 

 

Yap�dan al�nan kir örnekleri ise yap� malzemelerinin bozulmas�na etki eden baz� 

faktörlerin ara�t�r�lmas� amac�yla analiz edilmi� ve ç�kan sonuçlar birbirleriyle 

kar��la�t�r�lm��t�r. 

 

Yap� malzemelerinin özgünlü�ü, onar�mlar�, bozulmu�luk durumlar�, yap�ya 

müdahaleler sonucunda giren malzemeler, bu malzemelerin etkileri ve yap�n�n genel 

durumu de�erlendirilmi�, koruma - onar�m çal��malar�nda kullan�lacak malzemelerin 

tespiti yap�larak yap�n�n gelecek ku�aklara özgün karakteri ile aktar�lmas�na yönelik 

olarak önerilerde bulunulmu�tur. 
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1. G�R�� 

1.1. Çal��man�n Amac� 

 

�stanbul’da ah�ap yap�lar�n özellikle de büyük konak ve yal�lar�n saklama 

ihtiyaçlar�n� kar��lamak üzere in�a edilen ta� odalar gerek kendilerine has mimarileri 

gerekse farkl� i�levlerle kullan�lm�� olmalar� sebebiyle farkl� bir yere sahiptirler.  

 

Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi’nin kona�� hakk�nda herhangi bir bilgi 

günümüze ula�mam�� olmas�na kar��n yap�ya ba�l� olarak in�a edilen ta� oda 

günümüzde mevcudiyetini sürdürmektedir.  

 

Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi Kona�� Ta� odas� ise bulundu�u yer ve konumu 

gere�i Ayasofya gibi �stanbul’un mimarl�k miras�na ait en önemli yap�larla ayn� 

alanda yer almaktad�r. �stanbul’un tarih boyunca kültürel ve mimari aç�dan geçirdi�i 

de�i�imler göz önünde bulunduruldu�unda günümüze kadar ula�may� ba�arm�� olan 

bu yap� döneminin mimarisi ve ya�am biçimine dair çe�itli bilgileri bar�nd�rmas�n�n 

yan�nda yap�lm�� oldu�u dönemin malzeme ve yap�m tekniklerine ait birçok bilgiyi 

de bizlere sunmaktad�r.  

 

Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi Kona�� Ta� Odas� yak�n zamana kadar çevresine 

in�a edilmi� olan yap�lar ve bulundu�u arazi gere�i gözlerden uzak kalm�� ve yap� 

hakk�nda çok az say�da çal��ma yap�lm��t�r. Yap�, geçirmi� oldu�u yang�nlar ve 

depremlerin ard�ndan terk edilmi�, muhdes baz� eklerle k�sa bir süre kullan�lm�� olsa 

da günümüzde bak�ms�z ve uzun süredir kaderine terk edilmi� durumdad�r.  

 

Bu çal��mada, ta� odalar ile ilgili yap�lan çal��malar�n az say�da olmas� ve özellikle 

de Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi Kona�� Ta� Odas� hakk�nda yap�lan 

ara�t�rmalar�n yetersizli�i nedeniyle, yap�n�n tarihçesi, geçirdi�i onar�mlar ve 
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malzeme teknolojileri hakk�nda bilgi edinebilmek ve yap�n�n korunma sürecine dair 

öneriler olu�turabilmek amaçlanm��t�r. 

1.2. Çal��man�n Kapsam� ve Yöntemi 

Ta� oda kavram�n�n ortaya ç�k���, ta� odalar�n genel i�lev ve özellikleri, Tur�ucuzade 

Ahmet Muhtar Efendi Kona�� Ta� Odas�n�n tarihsel süreçteki yeri, durumu, geçirdi�i 

onar�mlar, günümüzdeki durumu ve çevresiyle olan ili�kisi, yap� hakk�ndaki bilgiler 

ve belgeler ara�t�r�larak ortaya konulmaya çal���lm��t�r.  

 

Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi Kona�� Ta� Odas�’na ait yap� malzemelerinin 

laboratuvar ortam�nda kimyasal içeriklerinin, makroskobik, mikroskobik ve 

fizokomekanik özelliklerinin incelenmesi amac�yla yap�n�n farkl� noktalar�ndan 

örnekler al�nm�� ve örnek yerleri rölöveler üzerine i�lenmi�tir.  Yap�dan toplam 41 

adet harç örne�i, 10 adet s�va örne�i, 8 adet ta� örne�i, 3 adet tu�la örne�i, 2 adet 

ah�ap örne�i, 3 adet metal örne�i, 1 adet boya örne�i ve 81 adet kir örne�i al�nm��t�r.   

 

Analiz çal��malar� yap�l�rken; malzemenin cinslerine göre ortak veya farkl� 

yöntemler izlenmi�; harç, s�va, ta� ve tu�lalara k�zd�rma kayb� (kalsinasyon) analizi, 

asitle muamele (asit kayb�) analizi, elek analizi, petrografik analiz, SEM – EDX 

analizi, nokta yükü dayan�m� tayini, tuz testleri, protein ve ya� testleri yap�lm��t�r. 

Metal örneklerine yaln�zca SEM – EDX, boya örne�ine protein, ya� ve SEM – EDX, 

kir örneklerine ise protein ya� ve tuz testleri yap�lm��t�r. Ayr�ca ah�ap örneklerinin 

enine, radyal ve te�et kesitleri haz�rlanarak makroskobik ve mikroskobik 

incelemelerle türleri belirlenmi�tir.   

 

K�zd�rma kayb� analizi ve asitle muamele analizleriyle harç, s�va gibi malzemelerin 

ba�lay�c� ve agrega oranlar� tespit edilirken, elek analizleriyle asitle muamele sonras� 

kalan agregalar�n boyutsal özellikleri 5000μ, 2500μ, 1000μ, 500μ, 250μ, 125μ ve 

63μ gözenek boyutlu eleklerle tespit edilmi�tir. Petrografik analizlerle ta�lar�n ve 

harç, s�va gibi malzemelerin içerisindeki agregalar�n türleri tespit edilirken ayn� 

zamanda ba�lay�c� - agrega ili�kileri ara�t�r�lm��t�r.  
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SEM – EDX analizleriyle malzemelerin kimyasal içerikleri hakk�nda derinlemesine 

bilgi elde edilirken, nokta yükü dayan�m� tayini ile malzemelerin fizikomekanik 

mukavemetleri belirlenmi�tir. Protein ve ya� analizleriyle yap� malzemelerinin 

içerisindeki organik katk� maddeleri ara�t�r�lm��, tuz testleriyle ise yap�da klor, sülfat, 

nitrat, fosfat ve karbonat tuzlar�n�n ne oranda bulundu�unun ve yap�ya ne tür zararlar 

verdiklerinin ara�t�r�lmas� yap�lm��t�r. 

 

Yap� malzemelerinin içerikleri, nitelikleri, katk� maddeleri ve bozulma sebepleri 

yukar�da anlat�lan yöntemlerle tespit edilmeye çal���lm��, malzemelerin aralar�ndaki 

fark ve benzerlikler ara�t�r�lm��, sonuçlar de�erlendirilerek yap�n�n korunmas� ve 

onar�m�na yönelik öneriler olu�turulmaya çal���lm��t�r.  

 

Harç, s�va, ta�, tu�la, metal, ah�ap ve boya gibi yap� malzemelerinin ve bu 

malzemelere etki eden faktörlerin ara�t�r�lmas� amac�yla yap�lan analiz çal��malar� 

�stanbul Büyük�ehir Belediyesi Koruma, Uygulama ve Denetim Müdürlü�ü 

(KUDEB), Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarlar�’nda yap�lm��t�r.  
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2. TUR�UCUZADE AHMET MUHTAR EFEND� KONA�I        

TA� ODASI 

2.1. �eyhülislam Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi 

1822(1823) – 1875 y�llar� aras�nda ya�am�� olan Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi 

Osmanl� �mparatorlu�u’nun yüz on ikici �eyhülislam�d�r (Alt�nsu, 1972, 204). 

 

�stanbul’da do�mu� olan Ahmet Muhtar Efendi’nin tur�ucu lakab�yla an�lmas�n�n 

sebebi ise babas� Ahmet A�a’n�n (di�er kaynaklara göre �brahim A�a*)  Ayasofya’da 

tur�ucular kethüdas� olmas�ndand�r. Ahmet Muhtar Efendi genç ya�ta tahsilini 

tamamlad�ktan sonra Filibeli Halil Fevzi Efendi’den icazet alm�� ve özellikle de Arap 

ve Fars edebiyatlar� konusunda kendisini yeti�tirmi�tir. Ruûs imtihan�n� kazanarak 

çe�itli medreselerde müderrislik yapt�ktan sonra �stanbul Mahkemesi bâ� nâibli�i, 

mahfil �er’iyyatç�l���, Mektebi Mülkiye f�k�h hocal���, Divan-� Ahkâm-� Adliyye 

üyeli�i, iki defa da Dar-� �ura-y� askeri müftülü�ü görevlerinde bulunmu� daha sonra 

ise Haremeyn ve �stanbul kad�l��� payelerini alm��t�r (�p�irli, 1989, 106). 

 

6 Kas�m 1872’de �eyhülislaml��a tayin edildi�inde ise henüz kazaskerlik görevi 

yapmad��� için teammüllere ayk�r� olarak atanm�� olmas�n�n ulema aras�nda 

huzursuzluk olu�turdu�u söylenmektedir (�p�irli, 1989, 106). 

 

�eyhülislam Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi’nin Selimiye Tekkesi’ne mensup 

oldu�u bilinmektedir (Tanman, 1994(a), 516–518). 

 

                                                 
� Abdülkadir Alt�nsu, Osmanl� �ehülislamlar�, Ankara, 1972, 204 ve Re�at Ekrem Koçu – Mehmet 
Ali Akbay, �stanbul Ansiklopedisi, �stanbul, 1958, 397. Her iki kaynakta da �brahim A�a olarak 
belirtilmi�tir. 
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11 Haziran 1874 y�l�nda Sultan Abdülaziz taraf�ndan görevinden al�nm��t�r. 15 Ekim 

1875 tarihinde ise K�z�ltoprak’taki kö�künde öldü�ü ve Karacaahmet mezarl���na 

defnedildi�i kaynaklarda yer almaktad�r (�p�irli, 1989, 106). 

 

Görevden al�nma sebebi ise Valide Pertevniyal Sultan’�n kahveciba��n� kovmas� ve 

Valide Sultan ile aralar�n�n aç�lmas�d�r. Ancak me�iat kay��� yerine idarei 

mahsusan�n vapuruna binerek bo�az�n bir k�y�s�ndan di�er k�y�s�na geçmesi, 

makam�n�n a��rl���n� bilmeyip halk aras�na kar��mas� ho� kar��lanmam�� ve 

azledilmesi için bahane olmu�tur (Koçu ve Akbay, 1958, 397). 

2.1.1. �eyhülislaml�k Makam� 

�eyhülislaml�k kavram�n�n tarihsel süreç içerinde ortaya ç�k���na bakt���m�zda 10. 

yüzy�lda an�lmaya ba�lanan bir kavram oldu�unu görmekteyiz (Uzunçar��l�, 1988, 

174). 

 

Kelime anlam� olarak lügatlerde bilge, ya�l� kimse ve reis gibi anlamlar� bulunan 

�eyh kelimesi ile �slam kelimesinin birle�imiyle olu�an �eyhülislam tabiri �slam 

dünyas�nda ulemalar için kullan�lan bir tabir olarak kar��m�za ç�kmaktad�r ( �p�irli, 

2010, 91). 

 

�eyhülislaml���n dini bir müessese olmas� ise Osmanl�lar devrinde gerçekle�mi� ve 

16. yüzy�l�n ba�lar�nda �eyhülislaml�k müessesesinin önemi artm��t�r. �eyhülislaml�k 

ayn� zamanda müftilenam, me�ihat ve me�ihat-� islamiye �eklinde an�lm��t�r.          

16. yüzy�l�n ortalar�na do�ru idari anlamda yükseli� gösteren �eyhülislamlar yüzy�l 

sonunda veziriazamlar ile e� bir seviyeye kadar ula�m��lard�r. 18. yüzy�la 

gelindi�inde bir tak�m isyan hareketlerinde siyasi roller üstlenilmesi kurumun 

itibar�n� zedelemi�, 19. yüzy�la gelindi�inde ise �eyhülislamlar�n ilmiye gücü 

azalm��t�r (�p�irli, 2010, 92). 

 

�eyhülislamlar�n görevleri aras�nda en önemli i�leri kendilerine dan���lan dini, siyasi 

ve idari konularda fetva vermekti. �eyhülislaml�k makam� Osmanl� 

�mparatorlu�u’nun çe�itli evrelerinde farkl� yetkilerle donat�lm��; ba�larda idari 

anlamda görev ve yetkileri s�n�rl� iken 16. yüzy�l ortalar�nda bu yetki ve görevlerin 
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art�� gösterdi�i görülmektedir. 17. yüzy�ldan itibaren ise �eyhülislamlar fiili olarak 

idarenin içerisinde yer alm��lard�r. �eyhülislamlar�n di�er önemli görevleri aras�nda 

ise bütün eyalet, sancak ve kaza müftülerinin tayinleri, azilleri, yer de�i�imleri ve 

fetva te�kilat�yla ilgili di�er sorunlar�n çözümü de yer almaktad�r (�p�irli, 2010,    

94–95). 

 

�eyhülislamlar makam olarak 19. yüzy�la kadar kendi evlerinin selaml�k bölümünü 

kullanm��lar 1826 tarihinden sonra ise me�iat makam� �er-i kurumlar�yla birlikte 

A�akap�s�’na ta��nm�� ve Bab-� Me�iat olarak adland�r�lm��t�r. 

 

Bab-� Me�iattan önce �eyhülislam tayin edilen ki�inin oturdu�u konak münasip 

de�ilse münasip bir kona�a ta��n�r ve �eyhülislam dairesi çal��anlar� kona��n 

selaml�k bölümünde me�iate ait i�leri görürlerdi (Uzunçar��l�, 1988, 195–196 ). 

  

 �eyhülislaml�k makam� Cumhuriyetin kurulu�u ile birlikte �er’iyye ve Evkaf 

vekaletine dönü�türülmü�, 1924 y�l�nda halifelik makam�n�n kald�r�lmas�yla birlikte 

de Diyanet ��leri Ba�kanl��� kurulmu�tur (�p�irli, 2010, 95–96). 

2.2. Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi Kona�� Ta� Odas� Yeri ve Konumu 

Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi Kona��’n�n yeri tam olarak bilinmemektedir. Ta� 

odan�n bulundu�u 54 ada ve çevresine dair yap�lan ar�iv çal��malar� ve haritalarda 

ah�ap konaklar�n varl��� bilinse de bu yap�lar Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi 

Kona�� ile ili�kilendirilememi�tir. Kona��n bölgede ç�kan yang�nlar neticesinde yok 

olmu� olabilece�i dü�ünülmektedir.  

 

Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi Kona�� Ta� Odas�; �stanbul ili, Fatih ilçesi, 

Alemdar Mahallesi’nde, Yerebatan Caddesi ile Alemdar Caddesi’nin kesi�ti�i 

bölgenin yak�n�nda 89 pafta 54 ada 2 parselde yer almaktad�r.  �stanbul Emniyet 

Müdürlü�ü’ne ba�l� Turizm �ube Müdürlü�ü ile günümüzde UCLG (United Cities 

and Local Governments) - MEWA (Middle East and West Asia Section) binas� 

olarak kullan�lan Talat Pa�a Kona��’n�n aras�ndan geçerek ula��lan yap� Turizm �ube 

Müdürlü�ü’nün bahçesinde yer almakta, ayr�ca yap�n�n kuzeydo�usunda           

Yücel Kültür Vakf� (Abud Efendi Kona��), kuzeybat�s�nda �l Özel �daresi binalar� 
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yer almaktad�r. (�l Özel �daresi binalar�n�n bir k�sm� 2011 y�l� itibariyle y�k�lm��ken 

bir k�sm� mevcudiyetini sürdürmektedir.) Yap�, Yerebatan sarn�c�n�n üstündeki 

araziye biti�ik olarak konumlanm�� durumdad�r. 

 

 
�ekil 2.1. �stanbul Büyük�ehir Belediyesi, �stanbul �ehir Rehberi, 2012 

 

 
�ekil 2.2. 1904 y�l�nda haz�rlanm�� olan Goad Sigorta Haritas� 
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1904 y�l�nda haz�rlanm�� olan Goad Sigorta Haritalar�’na göre; ta� odan�n bulundu�u 

alan Abud Efendi Kona�� (Yücel Kültür Vakf�) ve mü�temilat� ile ili�kilendirilmi� 

olarak görülmektedir. Haritada ta� odan�n bulundu�u alanda k�rm�z� renkle 

gösterilmi� yap�n�n üzerinde “VTE F” ve “T” sembolleri yer almaktad�r. K�rm�z� renk; 

tu�la ve ta� binalar� ifade ederken, “VTE F” sembolü yap�da Frans�z tonozu (volta 

dö�eme) oldu�unu göstermektedir. Bu tonoz sistemi Abud Efendi Kona�� 

mü�temilat� için uygun olsa dahi ta� oda için söz konusu de�ildir. “T” sembolü ise 

yap�n�n tu�la - kiremit çat�l� oldu�unu göstermektedir. 

 

�ekil 2.2’deki Goad Haritas�’nda i�aretlenmi� alanda görülen yap�, konumu ve plan 

tipi itibariyle ta� odan�n üst kat plan� ile benzerlik göstermektedir. Haritadaki renk ve 

sembollerle de kargir ve kiremit çat�l� olarak gösterilen yap� ta� odan�n mimari 

özellikleri ile de uyum gösterir niteliktedir. 

 

 
�ekil 2.3. Fatih Belediyesi, �mar Plan� 

 

Fatih Belediyesi �mar Plan�’nda 89 pafta 54 ada 2 parselde ve i�aretli alanda yer alan 

ta� odan�n üzerinde “Yönetim Merkez Polis Karakolu” yazmaktad�r. 2 parselde yer 

alan ve günümüzde Turizm Polisi taraf�ndan kullan�lan bina ile ayn� parselde 

bulunan ta� oda hakk�nda imar planlar�nda herhangi bir bilgi bulunmamas�na kar��n 

Goad Haritas� (�ekil 2.2) ile kar��la�t�r�ld���nda, Abud Efendi Kona�� (Yücel Kültür 

Vakf�) ve mü�temilat� ile biti�ik konumlar� Goad Haritas�’n� do�rular niteliktedir. 
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Foto�raf 2.1. Ta� Oda ve Çevresi, A.Turan Sepetçi, 2010 

2.3. Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi Kona�� Ta� Odas� Tarihçesi 

Ba��ms�z ta� oda olarak s�n�fland�r�lm�� olan, yap�m tarihi ve banisi hakk�nda kesin 

bir bilgi bulunmayan yap�n�n, ba�l� bulundu�u ana yap� hakk�nda da herhangi bir 

bilgiye ula��lamam��t�r. Ancak ta� oda hakk�nda çe�itli kaynaklarda baz� bilgilere 

ula��labilmi�tir. 

 

Sedat Hakk� Eldem ta� odalar konusuna da de�indi�i eserinde yap�n�n �ehit Ali Pa�a 

kona��na ait olabilece�i rivayetinden bahseder (Eldem,1986, 254).  

 

M. B. Tanman ve A.V. Çobano�lu da Sultan Ahmet bölgesini inceledikleri 

eserlerinde yap�n�n Sadrazam �ehit Ali Pa�a’ya ait Saray�n ta� odas� olabilece�ine 

de�inmi�lerdir (Tanman ve Çobano�lu, 2010, 35). 

 

Ta� odalar�n konu edildi�i di�er bir çal��mada ise S. �rem Dizdar, yap�n�n ad�n� 

Eldem’in çal��malar�na ba�l� kalarak �ehit Ali Pa�a Kona�� Ta� Odas� olarak 

belirtmi�tir (Dizdar, 2005, 76). 

 

�ehit Ali Pa�a 1713–1716 tarihleri aras�nda sadrazaml�k yapm��t�r. Silahtar ve damat 

unvanlar�yla da an�lan pa�an�n �ehzadeba��’nda ve Üskübi mahallesinde kona��, 

Kuzguncuk’ta ise yal�s� oldu�u kaynaklarda yer almaktad�r (Özcan, 2010, 433–434). 
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�lber Ortayl�, Vahdettin Engin ve Erhan Afyoncu ise Eminönü ile ilgili 

çal��malar�nda yap�ya ait bir isimlendirme yapmamakla beraber Alemdar Mustafa 

Pa�a’n�n yeniçeriler taraf�ndan bu binada ku�at�ld��� s�rada, kendisinin de içinde 

oldu�u halde binay� havaya uçurdu�u bilgisine yer vermi�lerdir (Ortayl� ve di�erleri, 

2008, 238). Ancak Afyoncu ile yap�lan görü�mede bu bilginin halk aras�nda yay�lm�� 

olan bir rivayetten öteye geçmedi�i bilgisi edinilmi�tir.  

 

Alemdar vakas� olarak tarihte yerini alm�� olan bu olay�n yap� ile ilgili oldu�u 

söylencesi bulunsa da herhangi bir belge ve kesin bir bilgi bulunmamas� sebebiyle bu 

olay yap� ile ilintili olarak de�erlendirilmemi�tir. Ancak bu rivayetin ortaya 

at�lmas�ndaki neden kuvvetle muhtemel Yerebatan Sarn�c�’n�n üzerinde oldu�u 

belirtilen cebehane ile ilgili olmal�d�r. 

 

Sakao�lu, Yerebatan Sarn�c�n� referans vererek sarn�ç üzerinde cebehane ana 

binas�n�n (Cebenane-i Amire) yer ald���n� belirtmektedir. 1826 y�l�nda cebeci oca�� 

kapat�l�nca cebehanede de üretimin durdu�u bilinmektedir (Sakao�lu, 1994,        

390–391).  

 

Yap�lan ara�t�rmalarda Kültür ve Tabiat Varl�klar�n� Koruma Kurullar�’nda yap�ya 

ait herhangi bir dosya bulunmamas� da yap�n�n tarihçesi aç�s�ndan önemli bir bilgi 

eksikli�i olu�turmaktad�r. Ancak ta� oda 89 pafta 54 ada 2 parselde yer almaktad�r.   

2 parsel, günümüzde Turizm Polisi taraf�ndan kullan�lan yap�y� da kapsad��� için      

2 parsel ile ilgili Kültür ve Tabiat Varl�klar�n� Koruma Kurulu Ar�ivi’nde birçok 

belge olmas�na kar��n ta� oda ile ilgili herhangi bir belge veya bilgi bulunmamakta, 

sadece 2 parselin 1930 tarihli tapu kay�tlar�na göre Hazine-i Maliye’ye ait oldu�u, 

1960 y�l� itibariyle de Dahiliye Vekaleti’ne tahsis edildi�i bilgisi yer almaktad�r.  

 

Ayr�ca incelenen Alman Mavileri, Ayverdi Haritalar�, di�er haritalar ve hava 

foto�raflar�ndan yeterince bilgi elde edilememi�; Suat Nirven taraf�ndan 1950’li 

y�llarda haz�rlanan haritada ise ta� odan�n bulundu�u alan yanm�� cami harabesi 

olarak gösterilmi�tir (Pervititch (Suat Nirven Haritalar� Bölümü), 2001, 308). 
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Ali Musluba�’�n Sultanahmet Tarihi Alan� Ara�t�rmas� kitab�n�n haritalar bölümünde 

1 / 1000 ölçekli haritada ise ta� oda Üskübiye Mescidi olarak gösterilmi�tir 

(Musluba�, 2007, 1 / 1000 ölçekli harita). Üskübiye Mescidi’nin ta� odaya yak�n 

konumda bulunmas� sebebiyle bu gösterimin kar���kl�k sonucu oldu�u 

dü�ünülmektedir. 

 

Ta� oda, gerek bulundu�u yer gerekse konumu gere�i �stanbul’un mimari miras�n�n 

en çok göze çarpt��� bölgesinde olmas�na ra�men yap�n�n tarihçesi hakk�ndaki 

bilgimiz oldukça s�n�rl�d�r. 

 

Milli Emlak ar�ivlerinde, yap�ya ait dosyada, yap�n�n 80’li y�llara kadar konut olarak 

i�gal edildi�ine dair birçok belge bulunmas�na ra�men yap�n�n ad� ve niteli�ine dair 

herhangi bir bilgi yer almamaktad�r.  

 

�stanbul Arkeoloji Müzeleri Encümen ar�ivinde yap�lan çal��malarda ise, yap�ya ait 

1337 numaral� dosyada üç adet belge bulunmu� ve yap�n�n isimlendirilmesi bu 

belgelere dayan�larak yap�lm��t�r (bkz. �ekil 2.4, �ekil 2.5 ve �ekil 2.6). Bulunan 

belgelerde yap�n�n 1943 y�l�na ait foto�raflar� ve 1944 y�l�nda düzenlenmi� olan 

evrak� yer almaktad�r. Evrakta yap�n�n 18. yüzy�lda yap�lm�� oldu�u, kadim ve 

büyük konaklardan �eyhülislam Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi’nin kona��na ait 

ta� oda oldu�u, 1944 y�l� itibariyle mülkiyetinin Milli Emlak’a ait oldu�u, son as�r 

kalfalar� taraf�ndan yap�ld��� ve mevcut durumunun metruk oldu�u bilgilerine 

ula��lm��t�r.  

 

Ayr�ca ayn� belgede yap�n�n durumu de�erlendirilirken tonozunun çökmü� oldu�u, 

kat k�s�mlar�n�n y�k�lm�� oldu�u pencere ve parmakl�klar�n�n da döküldü�ü 

belirtilmi�, yap�n�n bu duruma gelmesinin sebebi ise yang�nlar ve 310 (Miladi 1894) 

tarihli depreme ba�lanm��t�r (bkz. �ekil 2.4). 

 

Ayasofya ve çevresini etkiler nitelikte 1741, 1755, 1808 ve 1912’de ç�kan büyük 

yang�nlar bölgede büyük tahribatlara yol açm��t�r. Bu yang�nlar s�ras�nda birçok 

ah�ap kona��n da yand��� bilinmektedir (Cezar, 1963, 356–379). Bu yang�nlarla 

birlikte ta� odan�n ba�l� bulundu�u konak ve ta� odan�n kendisinin de zarar görmü� 

olmas� muhtemeldir. 
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Di�er belgede ise ‘‘Bu bina XVIII. as�rda ah�ap konak ve saraylar�n dâhilinde 

yang�ndan e�yay� korumak için yap�lmas� mutad olan kargir dairelerden biridir. Bu 

bina tonozlu ve iki katl� olup arkas�na mülas�k di�er kargir binalar daha mevcut ise 

de bunlar k�s�m k�s�m ayr�lm��, buras� Sultan Abdülaziz devri ilmiye ricalinden olup 

�stanbul payesinden mesnedi Me�ihate irtika eden Tur�ucuzade Ahmet Muhtar 

Efendi merhumun kona�� arkas�nda kalm��t�r. �imdi Milli Emlak uhdesinde 

bulunmaktad�r. Binan�n medhali karakol binas�n�n bahçesindedir.’’ �eklinde bir 

aç�klama ile yap�ya ait bilgiler yer almaktad�r (bkz. �ekil 2.5)  

 

�ekil 2.3’de yer alan imar plan�nda karakol binas� olarak an�lan yap� günümüzde de 

�stanbul Emniyet Müdürlü�ü’ne ba�l� Turizm �ube Müdürlü�ü olarak 

kullan�lmaktad�r. Bu müdürlükte görevli ki�ilerle yap�lan görü�melerde, ta� oda 

binas�n�n yak�n tarihe kadar mevcut harabe haline ra�men baz� e�yalar�n 

depolanmas� amac�yla da k�smen kullan�ld��� bilgisine ula��lm��t�r.  

  

�ekil 2.4 ve 2.5’deki ar�iv belgelerinde 18. yüzy�lda yap�ld��� ve �eyhülislam 

Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi’nin kona��na ait ta� oda oldu�u vurgulanan 

yap�n�n banisi kesin olarak bilinmemektedir.  

 

Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi’nin 19. yüzy�lda ya�ad��� dikkate al�n�rsa, 

hakk�nda herhangi bir bilgiye ula�amad���m�z kona��n ve bu çal��man�n konusunu 

olu�turan ta� odan�n Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi’den önce in�a edilmi� 

olabilece�i ve daha sonra el de�i�tirmi� olabilece�i ihtimali dikkate al�nmal�d�r.  

 

Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi’nin hangi tarihlerde kona�� ve dolay�s�yla ta� 

oday� kulland���, kona��n ne zaman y�k�ld��� ve tam yeri hakk�nda bilgiye 

ula��lamam�� ancak 1875 y�l�nda vefat eden Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi’nin 

K�z�ltoprak semtinde yer alan kona��nda son günlerini geçirdi�i bilgisi elde 

edilmi�tir.  



 

13 
 

 
�ekil 2.4. �stanbul Arkeoloji Müzeleri, Encümen Ar�ivi, Dosya No:1337 
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�ekil 2.5. �stanbul Arkeoloji Müzeleri, Encümen Ar�ivi, Dosya No:1337 
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�ekil 2.6. �stanbul Arkeoloji Müzeleri, Encümen Ar�ivi, Dosya No:1337 
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2.4. Ta� Oda Kavram� ve Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi Kona�� Ta� 

Odas� Mimari Özellikleri 

2.4.1. Ta� Oda Kavram� 

Türk konut sisteminin temel ö�esi olan oda esas itibariyle çok geni� bir kavram 

olmakla beraber oda ve ota� kelimelerinin etimolojik yak�nl���, (Tanyeli,1996, 426)  

da göz önünde bulunduruldu�unda geçmi�ten gelen bir süreklili�in göstergesi 

niteli�indedir.  

 

Konutlarda en küçük birim olarak nitelendirilen oda kavram� Osmanl�’da Yeniçeri 

k��lalar�na, kent içerisinde ta�radan çal��maya gelenlerin kulland�klar� hanlara, i� 

yerlerindeki tek gözlü yerlere (bekâr odalar�), sarayda ise Enderun s�n�flar�na 

denilmekteydi (Odalar, Dünden Bugüne �stanbul Ansiklopedisi, Cilt 8, 339). 

 

Odalar kullan�m biçimlerine göre konutlarda asma oda, s�ra odalar, ön oda,  arka oda, 

çal��ma odas� gibi farkl� isimler almakta iken saraylarda i�levlerine göre taht odas�, 

kahve odas�, hazine odas�, mabeyn odas�, divan odas� gibi isimlerle an�l�rlard� (Ak�n, 

2008, 1156). 

 

Konutlar�n içerisinde i�lev ve kullan�m amaçlar�na göre; boyutu, biçimi ve konumu 

farkl�la�an odalar,  yerel farkl�l�klar da göstererek yap�m amaçlar�na hizmet ederler.  

Bütün bu farklar�n ortaya ç�k���n�n temel sebebi ise zaman içerisinde de�i�en 

ihtiyaçlar, yerel kaynaklar ve konut tipolojisindeki de�i�imlerdir. Konutlar�n 

yap�ld��� yer ve döneme göre, konut yap�m�nda kullan�lan malzemelerin 

farkl�l�klar�na göre ve do�al sebeplerle ortaya ç�kan ihtiyaçlar gere�i konutlara 

eklentili baz� yap� biçimleri de kar��m�za ç�kmaktad�r.  

 

Özellikle 18. yüzy�la gelindi�inde ve 19. yüzy�l boyunca saklama ihtiyac�, �stanbul 

bölgesinde konak ve yal�lar�n belirli bölgelerine eklemlenen yap�lar ile giderilmeye 

çal���lm�� ve bu yap�lar yap�m amaçlar�n� da a�an baz� i�levlerle kullan�lm��lard�r. 
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Oda, bar�nma odakl� bir mekân olarak kar��m�za ç�kmakla beraber sadece bar�nma 

de�il beraberinde saklama maksad� ile de özellikle ah�ap yap�larla ba�lant�l� olarak 

ortaya ç�kmakta ve kargir yap�m sistemleri sebebiyle ta� oda olarak an�lmaktad�r. 

 

Ta� oda kavram� ise Sedad Hakk� Eldem’e göre ah�ap mimarinin ço�unlukta oldu�u 

yerlerde özellikle konak ve saraylardaki depolama ve saklama ihtiyac�n� kar��lamak 

üzere ancak her �eyden önce yang�na kar�� dayanmak üzere in�a edilmi� kargir 

yap�lar olup yang�na kar�� oldu�u kadar her türlü tehlikeye kar�� emniyet tedbiri 

niteli�indedir. Bu tedbir daha çok �stanbul’da kendini hissettirmi�tir. Saklama ve 

depolama amac�n�n d���nda me�khane ve i�rethane olarak da isimlendirilen bu odalar 

gizli toplant�lar ve e�lenme yerleri olarak da kullan�lm��lard�r (Eldem, 1986, 232). 

 

Ta� oda ad�n� alan saklama mekânlar�n�n daha çok �stanbul’da yo�unla�t��� görülür. 

Saray ve ah�ap konaklarla ili�kili olarak in�a edilen bu saklama yap�lar�n�n 

�stanbul’da yo�unla�mas�n�n sebebi ise Osmanl� co�rafyas�nda sosyal ve ekonomik 

tüm de�i�imlerin ba�kent �stanbul’da öncelikli olarak geli�mesi olarak dü�ünülebilir 

(Dizdar ve Sönmez, 2006, 130). 

2.4.2. Ta� Odalar�n Genel Mimari Özellikleri 

Mimari özelliklerine bakt���m�z zaman ta� odalar�n tek katl� veya iki katl� olarak 

kurguland�klar� gözlemlenirken kütle aç�s�ndan, yap�ld��� dönem ve ana yap�n�n 

durumuna göre farkl�l�klar gösterdi�i görülmektedir. Saklama i�levine uygun olarak 

kargir sistemde in�a edilen bu yap�lar genellikle ta� ve tu�lan�n bir arada kullan�ld��� 

alma��k duvar sistemi ile olu�turulmu�lard�r ve tonozlu örtü sistemleriyle kendilerini 

göstermektedirler. 

 

�lk bak��ta kar��m�za ç�kan bu genel özellikler her yap�da kendine has bir tak�m 

farkl�l�klar göstermekle beraber genel sistemi olu�turan bir tak�m yönleriyle de 

kendilerini tekrar ederler. 

 

Ta� odalar�n genel mimari özellikleri Eldem’e göre; genellikle duvarlar�nda alma��k 

örgü, örtü sistemlerinde ise tu�ladan tonoz ve kiremit kullan�l�rd�. Üstlük pencereleri 

nadiren görülmesine kar��n, pencereleri küçük, demir parmakl�kl� ve demir kepenkli 
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olurdu. Bazen ta� odalar�n iki katl� olanlar�na da rastlan�rken korunma odas� ço�u 

zaman üst katta yer al�r, alt kat ise tonozla örtülü ta�l�k olurdu. �ki katl� olan ta� 

odalar�n üst katlar� genellikle tek odadan olu�mas�na ra�men bazen üst katta birkaç 

oda da bulunabilirdi ve içerileri ya�amaya da elveri�li mekanlar olmalar� sebebiyle 

son derece süslü olurlard� (Eldem, 1986, 232). Hüsrev Pa�a Yal�s� Ta� Odas� ve 

Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi Kona�� Ta� Odas� iki katl� ta� odalara örnek 

te�kil etmektedir. 

 

Ta� oda yap�lar� genel olarak üç farkl� kategoride incelenirken (ba��ms�z, eklenti 

nitelikli, set alt�) mekan kurgular� ve kütle özellikleri itibariyle iki grupta 

incelenebilmektedirler. Tek katl� ta� odalar, konumlar� ve ana yap�ya göre 

durumlar�na göre incelendi�inde eklentili ve set alt� ta� odalar kategorisinde yer 

al�rken; iki katl� ta� odalar ba��ms�z durumda yer alan ta� odalar kategorisini 

olu�turmaktad�rlar ve mekân kurgular�na bak�ld���nda ise tek katl� ve iki katl� ta� 

odalar kare ve dikdörtgen mekân ile kar��m�za ç�karlar (Dizdar, 2005, 127). 

 

Ana yap� ile olan ili�kileri sebebiyle ba��ms�z ta� oda olarak s�n�flanan yap�lar�n 

(bkz. Bölüm 2.4.3), konaklar�n arka bahçeleri ve yal�lar�n denize bakmayan 

bölümlerinde yer ald�klar�, iki katl� olduklar� ve konut görünümüne sahip olduklar� 

ayr�ca üst katta yer alan mekanlar�nda seki alt�, seki üstü, ocak, ni�, dolap gibi 

ö�elerin birine veya birkaç�na sahip olduklar� zemin katlarda ise bu ö�elerin baz� 

yap�larda tekrarlanmad��� görülmektedir (Dizdar, 2005, 128). 

 

Seki alt�, seki üstü özelliklerin yan� s�ra oca��n da yap�larda bulunmas� ta� odalar�n 

i�levsel olarak sadece saklama amac�yla yap�lmad���n� ayn� zamanda toplanma, 

dinlenme, e�lenme amaçlar�n�n da oldu�unu göstermektedir (Dizdar, 2005, 129). 

Ca�alo�lu Ac�musluk’taki Ta� Oda ve Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi Kona�� 

Ta� Odas� bu tip yap�lara örnek te�kil eder. 

 

Ana yap�ya biti�ik olan ta� oda yap�lar� ise eklenti nitelikli ta� odalar olarak 

incelenmi�tir. Bu yap�lar�n giri�i d��tan veya ana yap� içerisinden gerçekle�irken, tek 

katl� ve tek mekândan olu�an örneklerine de rastlanmaktad�r. Ancak bu kategori 

içerisinde farkl� özellik gösteren �air Nabi Evi Ta� Odas� iki katl� olarak 

kurgulanm��t�r. Bu kategorideki yap�lardan sadece �air Nabi Evi Ta� Odas�’n�n üst 
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kat�nda seki alt�, seki üstü, ocak, ni� ve dolap ö�elerine rastlanmaktad�r. Ana yap� ile 

do�rudan ba�lant�s� olmayan ancak arazi konumlar� sebebiyle setlemelerin 

düzenlenmesi s�ras�nda tasarlanan yap�lar ise set alt� ta� odalar� olarak 

adland�r�lmaktad�rlar. Bu yap�larda seki alt�, seki üstü, ocak, ni� ve dolap ö�elerine 

rastlanmamaktad�r (Dizdar, 2005, 130–132). 

2.4.3. Ta� Odalar�n S�n�fland�r�lmas� 

Tarihsel veriler �����nda ta� oda yap�lar�, arazi içindeki konumlar� ve ana yap� ile olan 

ili�kilerine göre S. �rem Dizdar taraf�ndan s�n�fland�r�lm��t�r. Dizdar yapt��� 

çal��mada 2005 y�l�na kadar 11 adet ta� oda tespit etmi�tir. Bunlar�n d���nda 

günümüze ula�mayan 2 tanesini de kaynaklardan tespit etmi�tir (Dizdar, 2005,      

71–72). 

 

Günümüzde Mevcut Ta� Oda Yap�lar� 

 

�ehit Ali Pa�a Kona�� Ta� Odas�, Eminönü (�Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi 

Kona�� Ta� Odas�) 

Hüsrev Pa�a Yal�s� Ta� Odas�, Emirgan 

Memduh Pa�a Yal�s� Ta� Odas�, Kuruçe�me 

Tarabya Kasr�- Bugünkü Alman Konsoloslu�u Yazl�k Binas�- Ta� Odas�, Tarabya 

Arnavutköy’de bir Ta� Oda, Arnavutköy 

�air Nabi Evi Ta� Odas�, Üsküdar 

Edip Efendi Yal�s� Harem Bölümü Ta� Odas�, Üsküdar 

Y�lanl� Yal� Harem Bölümü Ta� Odas�, Bebek 

Y�lanl� Yal� Selaml�k Bölümü Ta� Odas�, Bebek 

Rag�p Pa�a Yal�s� - Avusturya Konsoloslu�u Yazl�k Binas� - Ta� Odas�, Sar�yer 

Fethi Pa�a Yal�s� Selaml�k ve Haremlik Bölümü Ta� Odalar�, Kuzguncuk 

 

 

 

                                                 
� Dizdar’�n çal��mas�nda �ehit Ali Pa�a Kona�� Ta� Odas� olarak an�lan yap�, Encümen Ar�ivi 
belgelerine göre �eyhülislam Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi Kona�� Ta� Odas� olarak 
adland�r�lm��t�r. 



 

20 
 

Günümüzde Mevcut Olmayan Ta� Oda Yap�lar� 

 

Ca�alo�lu Ac�musluk’ta bir Ta� Oda, Ca�alo�lu 

Nisbetiye Kasr� Ta� Odas�, Bebek 

 

Dizdar taraf�ndan yap�lan tipolojik çal��mada söz konusu yap�lar �u �ekilde 

s�n�fland�r�lm��t�r: 

 

1. Ba��ms�z Ta� Oda Yap�lar� 

2. Eklenti Nitelikli Ta� Oda Yap�lar� 

3. Set Alt� Ta� Odalar� 

 

1. BA�IMSIZ TA� ODA YAPILARI 

 

�ehit Ali Pa�a Kona�� Ta� Odas� (Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi Kona�� Ta� 

Odas�) 

Hüsrev Pa�a Yal�s� Ta� Odas� 

Memduh Pa�a Yal�s� Ta� Odas� 

Tarabya Kasr� Ta� Odas� 

Arnavutköy’de bir Ta� Oda 

Ca�alo�lu Ac�musluk’ta bir Ta� Oda 

Nisbetiye Kasr� Ta� Odas� 

 

2. EKLENT� N�TEL�KL� TA� ODA YAPILARI 

 

�air Nabi Evi Ta� Odas� 

Edip Efendi Yal�s� Harem Bölümü Ta� Odas� 

Y�lanl� Yal� Harem Bölümü Ta� Odas� 

 

3. SET ALTI TA� ODALARI 

 

Y�lanl� Yal� Selaml�k Bölümü Ta� Odas� 

Rag�p Pa�a Yal�s� Ta� Odas� 

Fethi Pa�a Yal�s� Selaml�k ve Haremlik Bölümü Ta� Odalar� (Dizdar, 2005, 71–72). 
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2.4.4. Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi Kona�� Ta� Odas� Mimari 

Özellikleri  

Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi Kona�� Ta� Odas� iki kattan olu�an kâgir bir 

yap�d�r.  Yap�n�n duvarlar� düzgün olmayan ta� tu�la dizileriyle alma��k sistemle 

örülmü�tür. Alma��k duvar örgü sistemi düzgün bir s�ra olu�turmamaktad�r. Yap�n�n 

farkl� cephelerinde lokal olarak dökülmeden kalm�� olan s�valar ise yap�n�n son 

döneminde s�val� bir d�� cepheye sahip oldu�unu göstermektedir. 

 

Yap� zemin kat ve birinci katta büyük bir ana mekâna eklemlenen yan mekânlardan 

olu�maktad�r. Yap�n�n üst örtüsü ana mekânda y�k�lm�� durumda olup benzer 

örneklerden yola ç�karak üst örtünün aynal� tonoz olabilece�i dü�ünülmektedir 

(Dizdar, 2005, 78). 

 

Dizdar ayn� kaynakta Müller Wiener’den elde etti�i foto�raftan yararlanarak yap�n�n 

k�rma çat�l� oldu�unu belirtmektedir (Dizdar, 2005, 78). Ancak Encümen ar�ivi 

belgelerinde (bkz. �ekil 2.6) yer alan foto�raflar yap�n�n be�ik bir çat�ya sahip 

oldu�unu göstermektedir. 

 

Yap�n�n birinci kat�nda güneydo�u cephesi yönünde alt� adet pencere yer al�rken 

güneybat� cephesinde kepenkle kapat�lm�� bir adet pencere ve simetri�inde 

kuzeydo�u cephesinde yine bir adet pencere yer almaktad�r. Zemin katta ise 

güneydo�u cephesi yönünde sekiz adet pencere yer almaktad�r. Pencerelerin 

kemerleri tek merkezli sivri kemer biçimindedir. Yap�n�n zemin kat güneybat� 

duvar�n�n, iç taraftan moloz ve dolgu topraklar ile dolmu� olmas� d�� taraftan ise �l 

Özel �dare binalar�n� çevreleyen duvarlar�n biti�ik konumda olmas� sebebiyle tam 

olarak bilgi edinmek mümkün olmam��t�r. Moloz ve dolgu topraklar�n kald�rma 

çal��malar� ve yap�ya biti�ik duvarlar�n kald�r�lmas� sonras�nda detaylar hakk�nda 

bilgi edinmek mümkün olacakt�r.  
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�ekil 2.7. Yap�n�n birinci kat plan� 

 

 
�ekil 2.8. Yap�n�n zemin kat plan� 

 

�ekil 2.7 ve 2.8’de yer alan planlar �stanbul �l Özel �daresi taraf�ndan SNR 

Restorasyon Ltd. �irketi’ne haz�rlat�lm��t�r. 
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Duvar kal�nl�klar� birinci katta güneydo�u, kuzeybat�, güneybat� ve kuzeydo�u 

cephelerinde ve birinci kattaki iki mekân� birbirinden ay�ran duvarda 84 cm olarak 

tespit edilmi�tir. Zemin katta ise kuzeybat� ve güneydo�u cephe duvar�n�n kal�nl��� 

116 cm olarak tespit edilmi� ancak güneydo�u cephede ana mekâna eklemlenmi� tek 

katl� olan yan mekân�n duvar kal�nl��� 128 cm ve 109 cm gibi farkl�l�klar 

göstermi�tir. Zemin katta ana mekân ile yan mekân� birbirinden ay�ran duvar 

kal�nl��� da birinci katta oldu�u gibi 84 cm olarak tespit edilmi�tir. 

 

Cephelerde ve kemerlerde yer alan tu�lalar�n, yap�lan ölçümlerde boyutsal aç�dan iki 

farkl� karakter gösterdi�i tespit edilmi�tir. Kare ve dikdörtgen formdan meydana 

gelen tu�lalardan, kare formda olanlar� (tam tu�la) 27 x 27 x 3 cm, 28 x 27 x 3cm 

aral���nda ölçüler verirken dikdörtgen formda olanlar� ise (yar�m tu�la) 25 x 11 x   

2,5 cm ile 27 x 13 x 3 cm aras�nda de�i�en ölçüler göstermektedirler.  

 

Yap�da yer alan ta�lar�n geneline bakt���m�zda ise en genel de�erlendirme ile iki 

farkl� tür ta� kullan�ld��� görülmektedir. Tüf ve kireçta��ndan olu�an güneydo�u 

cephesinde tüf ta�lar�n�n genellikle kö�e ta�� olarak kullan�ld��� ayr�ca söve ve 

lentolar�n genelinin de tüf oldu�u dikkat çekmektedir. Tüf ta�lar�n�n boyutlar� genel 

bir düzen olu�turmamakla birlikte 96 x 25 x 18 cm, 75 x 36 x 21 cm, 70 x 33 x 16 

cm, 60 x 31 x 22 cm, 58 x 26 x 15 cm boyutlar� aras�nda de�i�en çe�itlilik 

göstermektedirler. 

 

Kireçta�lar� da düzgün kesme ta� olmad�klar� için yap�n�n bütün cephelerinde boyut 

aç�s�ndan genel bir düzen göstermemekle beraber, farkl� cephelerde yap�lan iki 

boyutlu ölçümlerde 49 x 15 cm, 44 x 12 cm, 41 x 17 cm, 40 x 10 cm, 27 x 22 cm,   

25 x 19 cm, 20 x 12 cm, 19 x 15 cm aral���nda de�i�im gösteren ölçüler al�nm��t�r.   

 

Alma��k örgüden olu�an yap� duvarlar�n�n ta�-tu�la ve tu�lalar�n kendi aralar�ndaki 

örgü harc� yükseklikleri ise 3,5 cm ile 6 cm aras�nda de�i�im göstermekte olup bu 

de�i�im belirli bir cephe veya alanda düzgün bir seyir izlememekte ve bütün 

cephelerde farkl�l�klar görülebilmektedir. 

 

Gerek zemin katta gerekse birinci katta yap�lan ara�t�rmalarda yap�n�n orijinal 

dö�emelerine ait herhangi bir bilgiye ula��lamam��t�r. Yap�n�n dö�emeleri zemin 
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katta toprak ve moloz dolgular sebebiyle tespit edilememi�tir. Birinci katta ise 

muhdes eklerle birlikte duvar ve zemin dö�emesi de çimentolu malzemeler ile 

kaplanm�� durumdad�r.  

 

Zemin katta toprak ve moloz dolgular�n, birinci katta ise çimento malzemenin 

kald�r�lmas�n�n ard�ndan zemin dö�emeleri hakk�nda bilgi sahibi olmak mümkün 

olabilecektir. 

 

Yap�n�n birinci kat giri�i, günümüzde muhdes ekler nedeniyle yap�s� tam olarak 

okunamayan bir merdivenle yan mekâna ç�k�larak demir kap�l� ve kemerli bir 

alandan sa�lanmaktad�r.  

 

    
Foto�raf 2.2. Birinci kat ç�k�� merdiveni 

Foto�raf 2.3. Birinci kat giri� kap�s� 
 

Yap�n�n birinci kat�na ç�k�� için kullan�lan merdivenin bas�� ve r�htlar�n�n çimento ile 

tamamen kapat�lmas�, yan taraf�n�n ise muhdes bir briket duvar ile çevrili olmas� 

sebebiyle merdivenin orijinal durumu ve malzeme biçimi hakk�nda bilgi 

edinilememektedir. 
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Yap�n�n birinci kat�nda sekili bir alan yer almakta olup seki alt�, seki üstü ve ocak 

ö�elerini bar�nd�ran bir mekân kurgusu söz konusudur. Üst örtüsü y�k�lm�� olan bu 

mekân�n içerisinde birçok muhdes duvar bulunmakla beraber oca��n önü de muhdes 

eklerle sonradan kapat�lm�� durumdad�r. Ayr�ca birinci katta bu mekâna biti�ik 

tonozlu bir örtü sistemine sahip ikinci bir mekân daha yer almaktad�r.  

 

Yap�n�n birinci kat giri� kap�s�n�n hemen yan�nda iki mermer sütun ile ortadaki 

yanlara nazaran daha büyük olan üç aç�kl�kl� ve geleneksel konutlardaki direklik 

benzeri olarak nitelendirilebilecek bölüm ile seki alt� ve seki üstü alanlar birbirinden 

ayr�lmaktad�r. Birinci katta giri�e göre yan alanda kalan bu üçlü aç�kl�k, zemin katta 

da tekrar etmektedir. 

 

Kuban, geleneksel konutlardaki üç aç�kl�kl� direkliklerin ay�rt edici bir özellik 

oldu�unu ve mekân� gerek mimari bezeme ve nitelik aç�s�ndan gerekse de i�lev 

olarak farkl� iki bölüme ay�rman�n olu�turdu�u güçlü etkiden bahseder (Kuban, 

1995, 130–131). 

 

Birinci katta iki sütun ile olu�turulmu� ve ortadaki yanlara oranla daha büyük olan üç 

aç�kl�kl� geçi� ayn� zamanda seki alt� ve seki üstü alanlar� da birbirinden 

ay�rmaktad�r. Mermer sütunlar ve sütun ba�l�klar�, bak�r ala��ml� metal bilezikleriyle 

oldukça estetik bir görünüme sahip olup, dönem özelliklerini bünyelerinde 

bar�nd�rmaktad�rlar. 

 

 
Foto�raf 2.4. �ki sütun ile olu�turulmu� ve ortadaki aç�kl��� yanlardaki aç�kl��a oranla daha 

büyük olan üç aç�kl�kl� geçi� 
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Kuban’�n ‘�ki ya da üç odas� bulunan s�radan evlerde ocak yaln�zca ba�odada yer 

almakta ve bazen pencerenin bulunmad��� duvarlar�n ortas�nda bulunmaktad�r’ 

ifadesi bu yap� için geçerlidir (Kuban, 1995, 127). Ocak ana mekânda yer almakta 

olup yan mekân ile ana mekân aras�ndaki penceresiz duvarda bulunmakta ve oca��n 

arkas� yan mekân duvar�ndan ta�maktad�r. 

 

      
Foto�raf 2.5. Birinci kat giri�inde yer alan sekili mekân ve mermer sütunlar 

Foto�raf 2.6. Birinci kat içerisinde önü muhdes duvarlarla kapat�lm�� olan ocak 
 

Geleneksel konut mimarisinin en önemli ö�elerinden biri olan ocak; biçimsel olarak 

ate� sekisi,  ya�mak ve davlumbaz ö�eleri, duman� bacaya ileten külah k�s�mlar� ile 

en sade biçimde yer al�rlarken çini, kalemkari, ve alç� teknikleriyle süsleme ö�eleri 

bar�nd�ranlar� da oldukça fazlad�r (Binan, 2008, 1156). 

 

Yap�n�n içerisine yap�lan müdahaleler neticesinde oca��n önüne örülen duvar oca��n 

tüm detaylar�n� kapatm�� durumdad�r. Bu nedenle ate� sekisi, ya�ma�� ve üzerinde 

bulunabilecek tezyinatlar hakk�nda bilgi edinmek mümkün olmam��t�r. 

 

Zemin kat giri� kotu yap�n�n çevresinin ve iç zeminin dolgularla yükselmesi sonucu 

tam olarak tespit edilebilir durumda de�ildir. Zemin kat giri�ine dair kap� veya kap� 

ile ilintili bir enstrüman bulunmamas�na ra�men kuzeybat� duvar�nda yer alan         
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iki yan� ni�li aç�kl�k giri�in bu alandan yap�ld���n� dü�ündürmektedir. Ancak dolgu 

seviyesi ve kuzeybat� duvar�na d��ar�dan biti�ik durumdaki yap� yeteri kadar bilgi 

al�nmas�n� engellemektedir. Dizdar çal��mas�nda yap�n�n zemin kat giri�inin 

kuzeybat� duvar�nda iki yan� ni�li olan aç�kl�ktan (kap�dan) sa�land���n� 

belirtmektedir (Dizdar, 2005, 77). 

 

Ayr�ca yap�n�n güneydo�u cephesinde tek katl� (zemin kat) olan mekân�n iki 

penceresinin yan�nda, pencere aç�kl�klar�na k�yasla daha geni� olan ve kemer k�sm� 

bulunmayan bir aç�kl�k mevcuttur. Ancak yap�n�n iç ve d�� taraf�ndaki toprak dolgu 

seviyesinin yüksekli�i nedeniyle yeterli bilgi edinmek mümkün olmam��t�r. 

 

 
Foto�raf 2.7. Yap�n�n zemin kat kuzeybat� duvar�nda iki yan� ni�li ve zemin kat giri�i olup 

olmad��� ara�t�r�lmas� gereken alan ve iki mermer sütun ile olu�turulmu� üçlü aç�kl�k 
 

Yap�n�n zemin kat kuzeybat� duvar�nda iki yan� ni�li ve arkas�na biti�ik olarak in�a 

edilmi� yap� nedeniyle kapal� olan ve zemin kat giri�i olup olmad��� ara�t�r�lmas� 

gereken alan ve iki sütun ile olu�turulmu� üçlü aç�kl�k bulunmaktad�r. 
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Dizdar yapm�� oldu�u restitüsyon çal��mas�nda bu alan� seki alt� olarak nitelendirmi� 

ve sütunlu ve kemerli bir geçi� ö�esi gösteren mekan� da seki üstü ikinci bir mekan 

olarak belirtmi�tir (Dizdar, 2005, 77). 

 

Yap�n�n içerisinden birinci kata ç�kan bir merdiven günümüzde bulunmamas�na 

kar��n yap�n�n kuzeydo�u iç duvar�nda merdiven izlerinin bulunmas� ve merdivenin 

ç�kt��� üst kat zeminin de metal kepenk ile kapat�lm�� olmas� yap� içerisinden birinci 

kata eri�imi sa�layan bir merdiven bulundu�unu göstermektedir. 

 

 
Foto�raf 2.8. Kuzeydo�u iç cephe duvar�nda görülen merdiven izi 
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Foto�raf 2.9. Merdivenin uzand��� üst kat zemininin metal kepenkler ile kapat�ld��� 

görülmektedir. 
 

Yap�n�n iç bölümleri hem alm�� oldu�u hasarlar hem de müdahale görmü� olmalar� 

sebebiyle özgün durumlar�ndan uzakla�m��lard�r. Özellikle yap�n�n iç bezemelerine 

dair çok az bulgu yer almaktad�r.  

 

Kalan bezemelerden bir k�sm� birinci katta kemer içlerinde bir k�sm� müdahale 

görmemi� olan kotlardaki k�smen dökülmemi� olan s�valar�n kenarlar�nda kalan 

bordür izlerinden ibarettir. Kalan süsleme ö�elerinin çok az ve sadece belirli 

alanlarda bulunmalar� yap�n�n iç süsleme program�na dair genel bir bilgi edinmeyi 

mümkün k�lmaz ancak yap�n�n sadece saklama amac�yla yap�lmad���n� farkl� 

i�levlerle de kullan�ld���n� aç�kça göstermektedir. 
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Foto�raf 2.10. Birinci katta k�smen dökülmeden kalm�� s�valar�n üzerinde görülen bezemeler 

 

 
Foto�raf 2.11. Birinci katta k�smen dökülmeden kalm�� di�er s�valar�n üzerinde görülen 

bezemeler 
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Foto�raf 2.12. Yap�n�n birinci kat pencerelerinde görülen rozetli parmakl�k 

Foto�raf 2.13. Yap�n�n birinci kat penceresinde görülen yuvarlak formlu rozetli parmakl�k 
 

2.5. Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi Kona�� Ta� Odas�’n�n Çevresiyle 

Olan �li�kisi 

Günümüzde �stanbul’un tarihi ve kültürel miras� aç�s�ndan önem ta��yan mekânlar� 

aras�nda en ön s�rada yer alan Sultanahmet bölgesi ve Hipodrom çevresi tarih 

boyunca birçok siyasi olaya tan�kl�k etmesinin yan� s�ra mimarl�k tarihi aç�s�ndan da 

e�siz eserler bar�nd�rmaktad�r. 

 

Bizans döneminden Ayasofya, Aya �rini, Yerebatan Sarn�c�, Hipodrom, Kalkoprateia 

Kilisesi (Acem A�a Mescidi), Büyük Saray kal�nt�lar� gibi birçok önemli eserin 

bulunmas�n�n yan� s�ra Osmanl� döneminde de önemli yap�lar bu bölgede yer almaya 

devam etmi�tir. 

 

�stanbul’un fethinden k�sa bir zaman sonra Fatih’in Topkap� Saray�’n� yapt�rmaya 

ba�lamas�yla birlikte bu bölgenin Bizans dönemindeki itibarl� konumu kesintiye 

u�ramadan devam etmi� ve saray çevresindeki alanlara vezir konaklar� ve devlet 

adamlar�na ait yap�lar in�a edilmeye ba�lanm��t�r. 
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�brahim Pa�a, Siyavu� Pa�a, Sokullu Mehmet Pa�a, Sadrazam Sinan Pa�a, Kaptan-� 

Derya Sinan Pa�a ve Ahmet Pa�a gibi önemli devlet adamlar�n�n saraylar� bu bölgede 

yer alm�� olmakla birlikte günümüzde sadece �brahim Pa�a Saray� varl���n� 

sürdürmektedir (Tanman ve Çobano�lu, 2010, 33). 

 

Hanedan�n Topkap� Saray�’ndan Dolmabahçe Saray�’na ta��nmas�yla birlikte eski 

önemini yitiren bu bölge Tanzimat döneminde yeni bir tak�m yap�la�malarla birlikte 

yeniden itibar kazanm�� ve nezaret, yüksek okul, müze gibi an�tsal kamu yap�lar� in�a 

edilmi�tir. Çevre düzenlemeleri yap�lm�� ve Bab-� Ali’de yo�unla�an nezaretler 

Atmeydan�’na do�ru ta��nmaya ba�lam��t�r (Tanman ve Çobano�lu, 2010, 55). 

 

Tanzimat sonras�nda ve cumhuriyet döneminde de önemini devam ettiren bölge 

günümüzde de ayn� önemi korumaktad�r. 

 

Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi Kona�� Ta� Odas� böylesi önemli bir yerde 

bulunmas�na kar��n ta� odan�n ba�l� bulundu�u ana yap� hakk�nda bilgi elde 

edilememi�tir. 

 

Ta� oda, yeri ve konumu gere�i Bizans ve Osmanl� dönemi yap�lar�yla çevrili 

durumda olmas�na kar��n yak�n zamanda yap�n�n çevresi h�zl� bir de�i�ime u�ram�� 

ve tarihi dokuya uygun olmayan birçok yap� ile adeta iç içe geçmi� durumdad�r.   

 

Alemdar Caddesi üzerinde yer alan Abut Efendi Kona��, Yerebatan Caddesi üzerinde 

yar alan Talat Pa�a Kona�� gibi yap�lar ile çevrili olan ta� oda ayn� zamanda 

Yerebatan Sarn�c� gibi önemli bir Bizans yap�s�na biti�ik say�labilecek bir konumda 

olup yap�n�n sarn�ç ile olan ili�kisi yap�lacak kaz�lar ile ayd�nlat�lmal�d�r. 

 

Günümüzde mevcut olmayan ancak yak�n tarihe kadar birçok yap�y� bar�nd�ran bu 

bölgede Yerebatan Sarn�c�’n�n üzerinde 18. yy ortalar�nda yap�lm�� ancak günümüze 

kadar ula�amam�� olan Baltac� Kona�� oldu�u bilinmektedir (Tanman, 1994(b), 33). 

Ayr�ca cebehane binas�n�n da Yerebatan Sarn�c� üzerinde yer ald��� bilgisi 

kaynaklarda geçmektedir. 
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Bölgenin önemi bu alanda süreklili�i sa�lam�� ve ayn� alan üzerine yüzy�llar boyu 

yap�lar in�a edilmi� ancak yang�nlar ve depremler gibi afetler ba�ta olmak üzere 

birçok sebeple bu yap�lar günümüze ula�amam��t�r.  

 

2011 y�l� ba�lar�na kadar Yerebatan Sarn�c�’n�n üzerinde yer alan �l Özel �dare 

binalar� da ta� odaya biti�ik durumda bulunmaktayd�lar. Günümüzde �l Özel �dare 

binalar�n�n sarn�ca zarar vermeleri sebebiyle kald�r�lm�� olmalar�na ra�men �l Özel 

�dare’nin mü�temilat yap�lar� ta� odan�n arkas�na (kuzeybat� yönünde) biti�ik 

durumda mevcudiyetlerini sürdürmektedirler.  
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Foto�raf 2.14. 2010 y�l�nda çekilmi� olan foto�rafta �l Özel �dare binalar� henüz y�k�lmam�� 

olarak görülmekte, A. Turan Sepetçi, 2010 
 

 
Foto�raf 2.15. 2011 y�l�nda çekilmi� olan foto�rafta �l Özel �dare binalar�na ait hafriyat 

kald�rma i�lemleri devam etmekte 



 

35 
 

 
Foto�raf 2.16. Müller-Wiener (2001) Sayfa: 76 (Foto�raf: 56) 

 

 
Foto�raf 2.17. Fatih Koca���k (2010) 

 

W.Müller-Wiener’in �stanbul’un Tarihsel Topografyas� adl� eserinden al�nan ancak 

çekim tarihi bilinmeyen foto�raf ile 2010 y�l�nda benzer aç�dan (Ayasofya’dan) 

çekilen foto�raf, hem ta� odan�n çevresini hem de �ehir dokusundaki de�i�imi 

göstermesi aç�s�ndan önemlidir. 
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Foto�raf 2.18. Ousterhout, R., Ba�gelen, N. (2005) Monuments of Unaging Intellect Historic 

Postcards of Byzantine Istanbul, Sayfa: 46 

 

 
Foto�raf 2.19. Ta� oda ve çevresi, 2011 

 

Yukar�da yer alan ve 1933 öncesinde çekilmi� olan Foto�raf 2.18 ve 2011 y�l�nda 

benzer aç�dan çekilen Foto�raf 2.19’da ta� oda ve çevresinin geçirdi�i de�i�im 

görülmektedir.  
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2.6. Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi Kona�� Ta� Odas�’n�n Mevcut 

Durumu 

Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi Kona�� Ta� Odas�’na ait 1944 y�l�nda 

düzenlenmi� Encümen ar�ivi belgelerinde (bkz. �ekil 2.4) yap�n�n harabe halinde 

oldu�u belirtilmektedir. Yap�n�n günümüze kadar restorasyon gördü�üne dair bir 

bilgiye de ula��lamam��t�r. Eski foto�raflar�na k�yasla günümüzde yap�n�n daha da 

büyük bir tahribata u�rad��� ve bak�ms�zl�k sebebiyle gün geçtikçe y�k�lma 

tehlikesiyle kar�� kar��ya oldu�u söylenebilir. �ki kattan olu�an yap�n�n üst örtü 

sistemi büyük oranda y�k�lm�� durumda ve ayakta olan tonozlu mekânda ise çatlaklar 

gözlemlenmektedir. Alma��k duvar örgüsüne sahip olan yap�n�n duvarlar�n�n d�� 

k�sm�nda ise hem ta� hem de tu�lalarda hasarl� bölgeler yer al�rken duvarlar�n 

yüzeylerinde yer alan s�valar�n büyük bölümü dökülmü� durumdad�r. 

 

 
Foto�raf 2.20. Yap�n�n Güneydo�u cephesi 
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Foto�raf 2.21. Yap�n�n Güneybat� cephesi 

 

 
Foto�raf 2.22. Yap�n�n Kuzeybat� cephesi 
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Foto�raf 2.23.Yap�n�n Güneydo�u ve Kuzeydo�u cepheleri  

 

 
Foto�raf 2.24.Yap�n�n Kuzeydo�u cephesi 

 

Yap�n�n özellikle kuzeydo�u cephesi neredeyse tamamen sarma��k türü odunsu 

yap�da bitkisel olu�umlar taraf�ndan kaplam�� durumdad�r. 
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Birinci katta yer alan mekânlar�n içerisine yak�n bir tarihte yap�ld��� anla��lan 

muhdes bölücü duvarlar örülmü� çe�itli amaçlarla kullan�lmak üzere farkl� mekânlar 

olu�turulmu�,  tesisatlar çekilmi�, orijinal duvarlara k�smen de olsa çimento s�valar 

yap�lm�� ve zemin dö�emesi de yine çimento ile kaplanm��t�r. 

 

 
Foto�raf 2.25. Yap�n�n birinci kat�nda yer alan muhdes bölücü duvarlar 

 

 
Foto�raf 2.26. Yap�n�n birinci kat�nda mutfak olarak kullan�lm�� olan muhdes bölüm 
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Çevre zemin kotunun dolgularla yükseltilmesi neticesine ba�l� olarak zemin kat, 

toprak alt�na gömülmü� durumdad�r. Zemin kat�n içerisinde de toprak ve çe�itli 

at�klar�n birikmesi neticesinde oldukça fazla miktarda dolgu bulunmaktad�r. Ayr�ca 

zemin katta yer alan mekânlar�n duvar ve tonozlar� da çimento s�valar ile kaplanm�� 

durumdad�r. 

  

 
Foto�raf 2.27. Zemin kat içerisinde yer alan, pencere seviyesine ula�m�� dolgu ve molozlar  

 

 
Foto�raf 2.28. D�� taraftan kot yükselmesi sonucu gömülmü� zemin kat pencereleri 
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Yap�ya ait pencere, kap�, kepenk, gergi gibi metal içerikli malzemelerin ise ileri 

derecede korozyona u�rad�klar� ve büyük oranda i�levlerini yerine getiremeyecek 

durumda olduklar� gözlemlenmektedir. 

 

             
Foto�raf 2.29. Pencerelerde yer alan metal parmakl�klar               
Foto�raf 2.30. Korozyona u�ram�� olan metal kepenk 

 

Yap�n�n duvarlar�nda yer alan ah�ap hat�llar�n da çürüyerek yok olduklar� ve k�smen 

baz� hat�l yuvalar�nda küçük ah�ap parçalar�n�n mevcut oldu�u gözlemlenmi�tir. 

 

   
Foto�raf 2.31. Yap�n�n d�� duvarlar�nda yer alan ah�ap hat�l bo�luklar�  
Foto�raf 2.32. Yap�n�n iç duvarlar�ndaki yer alan ah�ap hat�l bo�luklar� 
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3. TUR�UCUZADE AHMET MUHTAR EFEND� KONA�I TA� 

ODASI YAPI MALZEMELER�N�N ANAL�ZLER� VE 

DE�ERLEND�R�LMELER� 

3.1. Analizlerin Metodolojileri 

Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi Kona�� Ta� Odas�’na ait yap� malzemesi 

örnekleri al�nmadan önce yap�lan ön de�erlendirmede yap�n�n ta�lar�, tu�lalar�, 

harçlar�, s�valar�, metalleri, ah�aplar�, boyalar� ve yap�da bulunan kirler incelenmi�tir.  

 

Alma��k örgü sistemine sahip olan yap�n�n tu�la s�ralar�ndaki farkl�la�malar dikkate 

al�narak, rölöveler üzerine tu�la s�ralar�n�n hangi noktalarda farkl�la�t��� 

i�aretlenmi�tir (bkz. Ek A).  

 

Yap�n�n farkl� cephe ve kotlar�nda görülen tu�la s�ralar�ndaki de�i�imlerin onar�m 

sonucu olu�tu�u varsay�m�ndan hareketle tu�la örgülerinin de�i�im gösterdi�i 

yerlerden örgü harçlar� al�narak de�i�imin sebeplerini ara�t�rmak hedeflenmi�tir.  

 

Yap�n�n iç ve d�� cephelerinde büyük oranda dökülmü� veya müdahaleler ile yok 

edilmi� olan s�valar�n k�smen de olsa mevcut olduklar� noktalardan örnekler al�narak 

karakter farkl�l�klar�n�n ara�t�r�lmas� amaçlanm��t�r.  

 

Yap�ya ait ta�lar�n da farkl� karakter gösterdikleri gözlemi üzerine yap�n�n farkl� 

noktalar�ndan farkl� karakterde oldu�u dü�ünülen ta�lar analiz edilmek üzere 

al�nm��lard�r.  

 

Tu�la örnekleri göstermi� olduklar� boyutsal farkl�l�klar göz önünde bulundurularak 

seçilmi�tir.  

 

Metal örnekleri seçilirken de farkl�l�klar gösteren formlar analiz edilmek üzere 

al�nm��t�r.  
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Yap�da yer alan boya ve ah�aplar ise mevcudiyetlerini sürdürdükleri noktalardan 

al�narak karakterlerinin belirlenmesi amaçlanm��t�r.  

 

Kir örnekleri al�n�rken ise yap�n�n bütün cephelerinde ve farkl� malzemeler üzerinde 

olu�an kirler ve birikimlerden (tuz kristallenmeleri vb.) örnekler al�nm�� ve bu 

kirliklerin sebepleri ve yap�ya olan zararlar�n� tespit etmek hedeflenmi�tir.  

 

Bütün bu ön de�erlendirmelerle yap�da görülen farkl�l�klar ve bu farkl�l�klar�n 

sebeplerini ortaya koymak, onar�mlar hakk�nda bilgi edinebilmek, yap�n�n özgün 

malzeme karakterizasyonunu tespit etmek, yap�n�n bozulmas�na sebebiyet veren 

etkenler hakk�nda bilgi edinebilmek ve koruma - onar�m çal��malar�nda 

kullan�labilecek malzemelerin ve yap�labilecek müdahalelerin bilimsel bir çerçeve 

içerisinde tespitini yapmak hedeflenmi�tir. 

3.1.1. Örnek Al�m�  

Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi Kona�� Ta� Odas�’n�n yap� malzemelerinin 

analizini yaparak, yap�y� olu�turan malzemelerin niteliklerini belirleyebilmek ve 

bozulmu�luk durumlar� tespit edebilmek için yap�dan ta�, tu�la, harç, s�va, metal, 

ah�ap, boya ve kir örnekleri al�nm��t�r. Örnek al�m� öncesinde yap� ön incelemeye 

al�narak yap�n�n genel durumu, genel malzeme karakteri, malzeme farkl�la�malar� ve 

malzeme bozulmalar�na bak�larak hangi noktalardan malzeme al�naca��na karar 

verilmi�tir. 

 

 Örnek al�m� s�ras�nda, örnek yerlerinin i�lenmesi ve laboratuvar çal��malar�nda 

kar���kl�k olmamas� için yap�ya ait plan ya da rölöve çizimlerinin bulunmas� ve örnek 

yerlerinin hem rölövelere i�lenmesi, hem foto�raf çekilerek belgeleme yap�lmas�, 

ayn� zamanda da hat�rlat�c� notlar al�nmas� gerekmektedir. Al�nan örnekler kilitli 

po�etlerin içerisinde muhafaza edilerek laboratuvara intikal ettirilmeli ve bu 

po�etlerin üzerinde de örne�in al�nd��� yer, örnek numaras�, örnek kodu gibi 

bilgilerin yer almas� genel ilkeler olarak kabul edilerek örnek al�m çal��mas� bu 

ilkelere göre yap�lm��t�r. 
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Al�nacak örne�in genel yap� malzemesi karakterini tam temsil etmesi, yap�n�n farkl� 

cephe ve farkl� noktalar�ndan seçilmesi (kar��la�t�r�lmak üzere), yap� malzemesinin 

bozulmu�luk durumunun örnek al�m s�ras�nda genel tespiti ve ne tür analizler 

yap�laca��na karar verilmesi önemlidir. 

 

Tarihi yap�lar�n onar�m�nda ayn� tarihli, ayn� stilde olan yap�lar�n birbirine benzedi�i 

dü�ünülüp daha önce yap�lm�� analizlerle ilgili bilgiler ve belgeleri herhangi bir yeni 

yap�n�n restorasyonunda kullanmak do�ru sonuç vermez. Her yap�n�n kendine özgü 

bir yap�m tekni�i ve malzemesi vard�r. Harçlarda do�ru bir bilimsel çal��ma için 

farkl� analizlerin yap�lmas�, sonuçlar�n belirlenmesi ve tam bir analitik rapor 

haz�rlanmas� gerekmektedir. Tarihi yap�lar�n onar�m�nda o yap�da kullan�lm�� olan 

orijinal ba�lay�c�, agrega ve katk�lara uygun malzemeler kullan�lmal�d�r (Gürdal ve 

di�erleri, 2011, 64). 

 

Harç Örnekleri 

 

Harç örnekleri al�m� için yap�lan ön çal��mada yap�n�n duvarlar�n�n düzensiz alma��k 

örgülü oldu�u ve bu örgü sistemlerinin farkl�la�t��� noktalar tespit edilmi� ve örnek 

al�n�rken tu�la ve ta� dizilerindeki düzen ve düzensizlikler ile bu farkl�l�klar�n temel 

ö�esi olan örgü harçlar� tespit edilerek örnek al�m� yap�lm��t�r. Örnek seçimi tek s�ra 

tu�la, iki s�ra tu�la, üç s�ra tu�la, dört s�ra tu�la, be� s�ra tu�la ve alt� s�ra tu�la örgü 

ile ta� ve tu�la aralar�ndaki örgü harçlar�ndan yap�n�n farkl� cephelerinden yap�lan 

tespitlere göre yap�lm��t�r.  

 

 Yap�n�n cephelerindeki duvar örgü harçlar�n�n haricinde di�er elemanlardan kemer 

örgü harc�, tonoz örgü harc�, hat�l yatak harc� al�nm�� olup yap�dan toplam 41 adet 

harç örne�i al�nm��t�r.  
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S�va Örnekleri 

 

 Yap�n�n alma��k örgülü bir duvar örgü sistemine sahip olmas�n�n yan� s�ra d�� 

cephelerinin s�val� oldu�u tespit edilmi� ancak s�valar�n lokal olarak baz� bölgelerde 

varl�klar�n� sürdürdükleri görülmü�tür. D�� cephe s�valar� yap�n�n farkl� cephe ve 

lokasyonlar�nda bulunduklar� noktalara göre al�nm��t�r. Yap�n�n içerisinde ise iç 

duvar s�valar� baz� bölgelerde dökülmü� baz� bölgelerde modern malzemelerle 

yap�lan s�valar neticesinde özgünlü�ünü yitirmi�tir. S�valar�n özgün halleriyle 

bulunduklar� duvarlar tespit edilerek bu bölgelerden s�va örnekleri ve özgün 

karakterlerini sürdürdükleri noktalardan tonoz iç s�va örnekleri al�nm��t�r. Yap�dan 

toplam 10 adet s�va örne�i al�nm��t�r. 

 

Ta� Örnekleri 

 

Yap�lan ön çal��mada yap� ta�lar�n�n genel karakterlerinin tespiti ve hangi noktalarda 

farkl�la�t��� tespit edilmeye çal���lm�� ve farkl� karakter gösteren ta�lardan, ayr�ca 

söve, lento, denizlik gibi yap� elemanlar�ndan ko�ullar�n el verdi�i ölçüde malzeme 

al�m� yap�lm��t�r. Yap�dan toplam 8 adet ta� örne�i al�nm��t�r. 

 

Tu�la Örnekleri 

 

Yap�n�n alma��k örgüsünde yer alan tu�lalar incelendi�inde iki farkl� boyutta 

üretilerek yap�da kullan�ld�klar� görülmektedir. Kare formlu (tam) ve dikdörtgen 

formlu (yar�m) tu�lalar�n bulundu�u yap�dan; ikisi dikdörtgen formlu, biri kare 

formlu olmak üzere toplam 3 adet tu�la örne�i al�nm��t�r. 

 

Ah�ap Örnekleri 

 

Yap�n�n duvarlar�nda yap�lan incelemelerde hat�l yuvalar� tespit edilmi� ancak 

hat�llar�n genel olarak mevcudiyetlerini sürdürmedikleri gözlemlenmi� büyük oranda 

çürümü� olan ah�aplar�n baz� noktalarda küçük parçalar halinde bulunmas� 

sonucunda 2 adet ah�ap hat�l örne�i al�nm��t�r. 
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Metal Örnekleri 

 

Yap�n�n geneli incelendi�inde birçok noktada metal örne�i bulundu�u 

gözlemlenmektedir. Özellikle yap�n�n birinci kat giri� kap�s�, pencere kepenk, 

parmakl�k ve gergi metalleri korozyon etkisi ile baz� noktalarda ileri derecede 

bozulmu� durumdad�r. Bu metallerden özellikle pencere parmakl�klar�nda farkl� 

karakter gösteren metaller ile sütun ile gergi metallerinin birle�ti�i noktadaki metal 

örnekleri incelemeye tabi tutulmu�, toplam 3 adet metal örne�i al�nm��t�r. 

 

Boya Örne�i 

Yap�n�n birinci kat� içerisinde k�smen dökülmeden kalm�� olan s�valar�n yüzeyinde 

bulundu�u tespit edilen kalemi�i bezemelerden 1 adet boya örne�i al�nm��t�r. 

 

Kir Örnekleri 

 

Yap�n�n cephelerinde çevresel etki izlerinin yo�un olarak gözlemlendi�i alanlar ba�ta 

olmak üzere farkl� kot ve bölgelerden kir örnekleri al�narak yap�ya hasar veren 

nedenler aras�nda tuzlar�n etkisi tespit edilmeye çal���lm��, toplam 81 adet kir örne�i 

al�nm��t�r. 

3.1.2. Örneklerin Tan�mlanmas� 

Yap� malzemelerinin analiz i�lemleri ba�lat�lmadan önce her örne�in tan�m� 

yap�larak görsel özellikleri ve malzemenin durumu tespit edilmi�tir. Tan�m 

yap�l�rken malzemenin al�nd��� yer, malzemenin rengi, agregalar�n�n genel boyutu, 

içerisindeki katk� maddeleri (k�t�k, cüruf vb.) ve malzemenin sa�laml��� görsel olarak 

tespit edilmi�tir. Malzeme farkl� katmanlardan olu�uyorsa (harç, s�va, boya vb.) 

tan�m i�lemi her bir katman için ayr� ayr� yap�lm�� ve analiz i�lemleri bu tespitler 

neticesinde yap�lmaya ba�lanm��t�r. Örnek tan�mlamalar� yap�l�rken, örneklerin 

renkleri Munsell Soil Color Charts; Washable Edition, 2000 kullan�larak 

belirlenmi�tir. 
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3.1.3. Asit Kayb� Analizi 

Asit kayb� analizi, örne�in ba�lay�c�s�n�n içerdi�i kalsiyum karbonat ve kalsiyum 

karbonatl� agregalar�n hidroklorik asit (HCl) ile reaksiyonuyla uzakla�t�r�l�p, asitle 

reaksiyona girmeyen silikatl� agrega ve bile�enlerin yüzde miktarlar�n� belirmek için 

yap�l�r. Asitle reaksiyona girerek ayr�lan kalsiyum karbonat miktar�, örnekteki kütle 

kayb�ndan yararlan�larak tespit edilir (Middendorf ve di�erleri, 2005, 773–774). 

 

Örnek asitle muamele edilmeden önce içerdi�i nem miktar� yüzde olarak belirlenir. 

Kuru örnek % 10’luk asitle muamele edildi�inde örnekteki kalsiyum karbonat 

reaksiyona girerek, kalsiyum oksit (CaO) ve karbon dioksit (CO2) olu�turur.  

 

CaCO3 (k) + H+
 (aq) 
 CaO(k) + CO2 (g)  Gaz haldeki karbon dioksit (CO2) ortamdan 

ayr�l�r. 

 

Asitle reaksiyon bitti�inde örnek nötralle�tirilir ve asitle reaksiyona girmeyen 

bile�enler kurutulur. Belirlenen kütle kayb�ndan kalsiyum karbonat ve asitle 

reaksiyona girmeyen silikatl� agrega ve bile�enlerin miktar� yüzde olarak tespit edilir. 

Kalan agregalar boyutlar�na göre ayr�lmak üzere elek analizine tabi tutulur. 

3.1.4. Elek Analizi  

Asit kayb� analizi sonras�nda örne�in asitle reaksiyona girmeyen bile�enleri ve 

agregalar� elek analizine tabi tutulur. 5000�, 2500�, 1000�, 500�, 250�, 125�, 63� 

gözenek boyutlu elekler kullan�larak yap�lan analizde örne�in boyutlar�na göre 

ayr�lan agregalar�n�n yüzde miktarlar� belirlenir. 

3.1.5. K�zd�rma Kayb� Analizi 

Toz haline getirilmi� harç, s�va veya ta� örnekleri üzerinde yap�lan k�zd�rma kayb� 

(kalsinasyon) analizi ile malzemedeki nem, molekül suyu, organik madde ve 

kalsiyum karbonat (CaCO3) gibi maddelerin yüzde olarak miktarlar� belirlenir. 

K�zd�rma kayb� analizi, artan s�cakl�kla örnekte meydana gelen kütle kayb�ndan 

yararlan�larak yap�l�r. 105 ºC’de gerçekle�en kütle kayb�ndan örne�in içerdi�i nem, 

550 ºC’de gerçekle�en kütle kayb�ndan organik madde miktar� ile molekül suyu 
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miktar� ve 1050 ºC’de gerçekle�en kütle kayb�ndan ise örne�in içerdi�i kalsiyum 

karbonat miktar� tespit edilir. 

 

K�zd�rma kayb� analizi; Standard Test Method for Chemical Analysis of Limestone, 

Quicklime, and Hydrated Lime (ASTM C 25–06) standard� referans al�narak 

yap�lm��t�r. 

3.1.6. Tuz Testleri 

Tuz testleri için; harç, s�va, ta� ve kir örneklerinden haz�rlanan toz örne�in 1 gram� 

100 ml deiyonize su ile kar��t�r�l�r ve elde edilen süspansiyondaki kat� maddelerin 

çökmesi için bir süre bekletilir. Süspansiyon süzülerek elde edilen berrak faz (stok 

çözelti) tuz testlerinde kullan�l�r.  

 

Örne�in içerdi�i tuzlar�n sa�l�kl� tespit edilebilmesi için süspansiyonlar haz�rlan�rken 

cam bir bagetle iyice kar��t�r�lmal�d�r.  

 

Derecelendirme; kimyasal reaktifle muamele edilen örneklerde olu�an bulan�kl���n 

ya da çökeltinin yo�unlu�u veya rengin tonundaki farkl�la�malardan yararlan�larak 

yap�lmakta ve a�a��daki gibi ifade edilmektedir: 

 

-Yok; ±: Çok az; +: Az var; ++: Var; +++: Fazla var; ++++: Çok Fazla var 

 

Tuzlar�n varl���; kum, tu�la, harç gibi yap� malzemelerinin kendisinden veya 

topraktan, restorasyonda kullan�lan malzemelerden, atmosferik kirleticilerden, deniz 

suyu serpintilerinden, yollar�n buzlanmas�n� engellenmek için kullan�lan tuzlardan, 

mikroorganizmalar�n metabolizma ürünleri gibi harici kaynaklardan ileri gelebilir. 

Tuzlar malzemelerin gözeneklerine ya�mur sular�, nem art���, s�zma veya yo�u�ma 

etkisiyle ta��nabilir. Hemen hemen tüm kargir yap�lar özellikle sodyumun, 

potasyumun, kalsiyumun, magnezyumun ve amonyumun; sülfat, klor, nitrat ve 

karbonat tuzlar�n� içerirler. Gözenekli yap� malzemelerinde suda çözünebilir tuzlar�n 

varl��� ile çiçeklenme, kabuk alt� çiçeklenme, ayr��ma, parça eksilmesi, korozyon, 

�i�me-kabarma gibi zararlar ortaya ç�kabilir (Borelli, 1999, 3). 
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Klorür (Cl-) Testi 

 

Bir miktar stok çözelti üzerine % 1’lik gümü� nitrat (AgNO3) çözeltisi eklenir. 

Gümü� klorürün olu�turdu�u beyaz renkli çökelti klorür iyonlar�n�n varl���n� gösterir 

(Teutonico, 1988, 63). 

 

Ag+ (aq) + Cl- 
(aq)  
 AgCl (k) 

 

Çözünürlü�ü fazla olan klor içeren tuzlar; nem çekici özellik gösterirler böylece 

yap�larda birikerek yüksek konsantrasyonlara eri�irler ve buna ba�l� olarak nemli 

ortamlarda koyu renkli lekelenmelere veya çiçeklenme gibi sorunlara neden olurlar. 

Klor tuzlar�n�n en önemli sebebi deniz suyu serpintileridir (NaCl). Klor tuzlar� ayr�ca 

kullan�lan yap� malzemelerinde kirlilik olarak, yollar�n tuzlama çal��malar�nda 

kullan�lan tuzlardan veya baz� endüstriyel emisyonlar�n atmosferde hidroklorik aside 

(HCl) dönü�üp ya�mur sular� arac�l���yla yap�ya nüfuz edebilirler. Yap� 

malzemelerindeki klor tuzlar�n�n varl���; çiçeklenme, kabuk alt� çiçeklenme ve 

yap�da çatlaklara, ufalanmalara, ayr��malara ve korozyona neden olabilir (Borelli, 

1999, 7). 

 

Sülfat (SO4
2-) Testi 

 

Bir miktar stok çözelti üzerine % 5’lik baryum klorür (BaCl2) çözeltisi eklendi�inde 

sülfat iyonlar� beyaz renkli baryum sülfat (BaSO4) olarak çöker (Borelli, 1999, 16). 

 

Ba2+
(aq) + SO4

2-
(aq) 
 BaSO4 (k) 

 

Sülfatlar�n en önemli nedeni hava kirlili�idir. Bunun d���nda tar�m alanlar�nda 

kullan�lan gübrelerden (amonyum sülfat, (NH4)2SO4), yap� malzemesinin içinde 

kirlilik olarak veya çimento gibi endüstriyel yap� malzemelerinde katk� malzemesi 

olarak çözünebilir sülfat tuzlar� veya bile�ikleri bulunabilir. Bunlar�n d���nda deniz 

suyu serpintilerindeki magnezyum sülfat (MgSO4) ve mikroorganizmalar�n 

metabolizmalar�n�n ürünü olarak yap�larda sülfat tuzlar� bulunabilir. Sülfat tuzlar�n 

varl��� yap� malzemelerinde çiçeklenmeye, alç� ta�� olu�umuna, a��nma ve parça 

kopmas� gibi zararlara sebep olabilir (Teutonico, 1988, 58–59). 
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Fosfat (PO4
3-) Testi  

 

Askorbik asit metodu ile fosfat tayini, suda bulunan fosfat iyonlar� ile asidik 

molibdat reaktifinin reaksiyona girerek, mavi renk olu�umunu sa�layan 

fosfomolibdat kompleksini olu�turmas� temeline dayanmaktad�r. Bu metot ile 

spektrofotometrik olarak fosfor miktar�n�n belirlenmesi de mümkündür (Murphy ve 

Riley, 1962, 31–36). 

 

Yöntemde, kombine reaktif olarak adland�r�lan bir dizi çözelti (5N sülfürik asit 

çözeltisi, potasyum antimonil tartarat çözeltisi, amonyum molibdat çözeltisi, 

askorbik asit çözeltisi) kar���m� bir miktar stok çözelti üzerine eklenir ve bir süre 

beklendikten sonra mavi renk olu�umu fosfat varl���n� gösterir.  

 

Yap�larda varl��� tespit edilen fosfat tuzlar�n�n sebebi; tar�m bölgelerinde kullan�lan 

gübreler ve ku� pislikleridir. Fosfat tuzlar�, mikrobiyolojik olu�umlar için besin 

olabilecek organik maddelerce zengin yerlerde bulunuyorlarsa; koyu siyah renkli 

birikimlere ve beyaz lekelere ayr�ca bu nedenle çürüme ve bozulmada art��a sebep 

olurlar (Borelli, 1999, 8). 

 

Karbonat (CO3
2-) Testi 

 

Bir miktar stok çözelti üzerine % 5’lik baryum klorür (BaCl2) çözeltisi eklendi�inde 

ortamdaki karbonat ve sülfat iyonlar�, baryum karbonat (BaCO3) ve baryum sülfat 

�eklinde çöker.  

 

Beyaz renkli çökeltinin hangi iyonun varl���ndan ileri geldi�ini belirlemek için 

örne�e birkaç damla % 10’luk hidroklorik asit (HCl) eklenir. Beyaz renkli çökelti 

asit ilavesinden sonra bir gaz ç�k��� gözlenerek tamamen çözünürse çökeltiyi baryum 

karbonat�n, çözünmezse baryum sülfat�n olu�turdu�u anla��l�r (Tor, 2000, 58). 

 

E�er örnek hem sülfat hem de karbonat anyonlar�n� içeriyorsa baryum klorür ve asit 

ilavesinden sonra olu�an bulan�kl�k fark�ndan karbonat anyonu miktar� belirlenir. 
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SO4
2- (aq) + Ba2+ (aq) 
 BaSO4 (k) Beyaz renkli çökelti olu�ur ve bu çökelti asitle 

çözünmez. 

 

CO3
2- 

(aq) + Ba2+ (aq) 
 BaCO3 (k) Beyaz renkli çökelti olu�ur ve bu çökelti asitle 

a�a��daki reaksiyona göre çözünür. 

 

BaCO3 (k) + H+
 (aq) 
 Ba(OH)2 (aq) + CO2 (g)  Gaz haldeki karbon dioksit (CO2) 

ortamdan ayr�l�r. 

 

Yap� malzemelerinde bulunan karbonat tuzlar�, hava kirlili�inin artmas� veya baz� 

çimento türlerinde bulunan bazik bile�enlerden sodyum karbonat (Na2CO3·10H2O) 

kaynakl� olabilir. Karbonatl� bile�enler yap� malzemesi yüzeyinde birikerek 

tortula�maya neden olurlar (Borelli, 1999, 8). 

 

Nitrat (NO3
-) Testi 

 

Az miktardaki difenilamin (C6H5)2NH çözeltisi deri�ik sülfürik asit (H2SO4)  

kullan�larak asitlendirilir. Bu çözelti üzerine stok çözelti eklendi�inde mavi renk 

olu�umu ortamdaki nitrat varl���n� gösterir (Grebber ve Karabinos, 1952, 163–166). 

 

Yap� malzemelerinde nitrat tuzlar�; la��m suyu s�z�nt�lar�n�n oldu�u yerlerde, 

mezarl�klara yak�n alanlarda, tar�m alanlar�nda gübre kullan�m� arac�l���yla, hava 

kirlili�i sebebiyle ve baz� mikroorganizmalar�n metabolizma ürünü olarak 

bulunabilirler (Teutonico, 1988, 60). Nitrat tuzlar� da klor tuzlar� gibi çok çözünürler 

ve nem çekici özellikleriyle yap�da kal�c� nem olu�umuna neden olarak kargir 

yap�lara en a��r hasar� verirler. Ayr�ca kirli atmosfer �artlar�nda havada olu�an nitrik 

asit yap�larda metallerde korozyona sebebiyet verirler, harçlara etki ederek kalkerli 

yap�larda kay�plara neden olurlar (Borelli, 1999, 7). 

3.1.7. �letkenlik Ölçümü 

�letken çözeltiler içerdikleri iyonlar sayesinde elektri�i iletirler. Bir çözeltinin 

iletkenli�i; çözeltideki iyonlar�n konsantrasyonlar�na, elektriksel yüklerine, 

özelliklerine ve çözeltinin s�cakl���na ba�l�d�r.  
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Seyreltik tuz çözeltilerinde ise iletkenlik iyon konsantrasyonu ile do�ru orant�l�d�r. 

�letkenlik ölçümü iyon türlerinin miktar�n� ve niteliklerini belirlemese de; çözünebilir 

tuzlar�n yo�unlu�u hakk�nda genel olarak fikir verir. Birimi μS/cm’dir (Borelli, 

1999, 10). 

3.1.8. Protein ve Ya� Testleri  

Protein Testi  

 

Örnekteki proteinin belirlenmesi renk reaksiyonu ile olur. Ehrlich tepkimesi olarak 

adland�r�lan metotta örnek asidik ortamda p–dimetil amino benzaldehit ile �s�t�larak 

reaksiyona sokulur. E�er örnek protein içeriyorsa koyu mavi-mor renk gözlenir. 

 

Protein varl��� yap� malzemeleri içinde organik esasl� katk� maddeleri (k�t�k, kazein, 

vb.) bulunabilece�ini göstermektedir. 

 

Ya� Testi  

 

Bir miktar toz örnek bazik ortamda bak�r sülfat (CuSO4) ve hidrojen peroksit (H2O2) 

ile reaksiyona sokuldu�unda yo�un bir köpürme olu�ursa bu durum örnekte ya� 

bulundu�unu gösterir. Köpürme örne�in içerdi�i ya� ile bak�r�n metal sabunu 

olu�turmas�ndan ileri gelir. 

 

Ya� varl��� yap� malzemeleri içinde ya� veya ya� asitleri içeren katk� maddeleri 

(keten ya��, bezir ya��, vb.) bulunabilece�ini göstermektedir. 

3.1.9. Petrografik Analiz 

Petrografik analiz ile harç ve s�valar�n ba�lay�c�-agrega oranlar�, içerdikleri agre-

galar�n türleri ve özellikleri tespit edilir, mümkünse agregalar�n kaynak alanlar� 

üzerine yorumlamalar getirilir. Kayaçlar�n petrografik analiziyle ise kayac�n mineral 

içeri�i, dokusu, varsa ayr��ma, bozunma gibi durumlar� belirlenir ve kayac�n türü 

tespit edilir.  
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Petrografik analiz TS EN 12440 Do�al Ta�lar - �simlendirme Kriterleri ve TS EN 

12407 Do�al Ta�lar - Deney Metotlar� - Petrografik �nceleme standartlar� referans 

al�narak yap�lm��t�r. 

 

Petrografik analiz makroskobik ve mikroskobik tan�m olmak üzere iki ana a�amadan 

olu�ur. 

 

Makroskobik tan�mlamada; ta�, harç veya s�va örne�inin rengi, dokusu (bozulma, 

gözeneklerin varl���, tane büyüklü�ü gibi), varsa tabakalar� ve tabakalar�n�n 

kal�nl�klar� hakk�nda bilgi verilir. 

 

Örneklerden haz�rlanan kal�n ve ince kesitler, ayr�ca asit kayb� analizi sonras� asitle 

reaksiyona girmeden kalan bile�enler mikroskobik incelemeye tabi tutulur. 

 

�nce kesit, lam üzerine yerle�tirilmi�, (0,030 – 0,005) mm kal�nl���nda ve lamel ile 

kapat�lm�� bir malzeme veya kayaç parças�d�r. Her örnek için bir veya daha fazla 

ince kesit haz�rlan�r. 

 

Haz�rlanan kesitler yakla��k 30 mm x 20 mm ölçülerindedir. Ancak agrega bo-

yutunun daha büyük oldu�u durumda daha büyük kesitler haz�rlanabilir. Örnek, 

kesildi�inde da��lmayacak �ekilde dayan�kl� ise parlak ve ince kesit do�rudan 

haz�rlan�r. �ncelenecek örnek gevrek veya k�r�lgansa, epoksi reçine ile tercihen 

vakum alt�nda örne�e emdirilmesiyle örne�in dayan�kl� hale getirilmesi sa�lan�r ve 

kesitler haz�rlan�r. 

 

Mikroskobik tan�mlama da iki a�amada gerçekle�ir. �lk a�amada stereo mikroskop ile 

kal�n kesit incelemesi ve asit kayb� analizi sonras� asitle reaksiyona girmeden kalan 

bile�enlerin incelemesi yap�l�r. Polarizan mikroskop ile ince kesitlerin incelenmesi ve 

örne�in içerdi�i minerallerin belirlenmesi mikroskobik incelemenin ikinci 

basama��n� olu�turur. 
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Makroskobik ve mikroskobik incelemeler tamamland�ktan sonra örneklerin 

petrografik tan�m� yap�l�r. Petrografik tan�m ile harç veya s�vay� olu�turan 

bile�enlerin türü, alansal miktar� ve bile�enlerin birbirleri ile etkile�imleri tespit 

edilir. 

3.1.10. Nokta Yükü Dayan�m �ndeksi Deneyi 

Bas�nç dayan�m� testi ile yap� malzemesinin veya kayac�n dü�ey yükler alt�nda 

mukavemeti (k�r�lma dayan�m�) ölçülür. Standart bas�nç dayan�m� testi uygulana-

mayan formdaki örneklere ise nokta yükleme (point load) testi TS EN 1926 Do�al 

Ta�lar - Deney Metotlar� - Bas�nç Dayan�m� Tayini standard�na uygun olarak 

yap�lm��t�r. Uygun boyutlu olmayan veya düzgün yüzeyin elde edilemedi�i 

örneklerin nokta yükü dayan�m� indeksi tayini ile tek eksenli bas�nç dayan�m� 

belirlenir. 

3.1.11. SEM-EDX Analizi 

SEM (Scanning Electron Microscope) analizi yap�lacak örne�in yüzeyini �erit 

haldeki elektron ���n� demetleriyle tarayan bir tür elektron mikroskobudur. Örnek 

yüzeyine çarparak geri saç�lan elektronlar; geri saç�l�m elektronlar� ve ikincil 

elektronlar olarak s�n�fland�r�l�r. Geri saç�l�m elektronlar� ve ikincil elektronlar 

dedektör ile toplan�p SEM görüntüsünü olu�tururlar.  

 

Geri saç�lan elektronlar�n enerjisi yüzeyine çarpt��� örne�i olu�turan bile�enlere göre 

de�i�iklik gösterir. Bu enerji de�i�imi ise SEM görüntüsüne kontrast de�i�iklikleri 

olarak yans�r. Böylelikle örnekte bulunan farkl� kimyasal içeri�e sahip bile�enler 

birbirinden kolayca ay�rt edilebilen gri tonlarda görülür. 

 

Saç�larak yans�yan elektronlar d���nda, örne�i olu�turan atomlar ile örne�i tarayan 

elektronlar aras�nda bir etkile�im gerçekle�ir. Bu etkile�im sonucunda örnekten        

X - ���n� yay�lmas� olur ve tarama süresince örnekte sürekli bir X - ���n� spektrumu 

ortaya ç�kar. 
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X - ���n� spektrumu her madde için, o maddeyi olu�turan atomlar�n karakteristi�i olan 

spektrumlar� içerir. Maddeden yay�lan X - ���nlar�n� toplayarak örne�in kimyasal 

analizi bir X - ���n� spektrofotometresi ile yap�labilir. 

 

EDX veya EDS (Energy Dispersive X - ray Spectroscopy) kimyasal yap�lar�n 

karakterizasyonunda kullan�lan analitik bir tekniktir. Analiz edilecek örnek yüzeyine 

gönderilen elektron demeti örne�i olu�turan atomlarla bir etkile�ime girdi�inde 

örnekten yay�lan X - ���nlar�n� toplayarak örne�in analizini gerçekle�tirir. 

 

SEM-EDX (EDS), birle�tirilmi� bir enstrümantal analiz yöntemidir. SEM görüntüleri 

kullan�larak analiz edilecek maddenin topografik yap�s� ve kimyasal yap�s� hakk�nda 

bilgi edinilir ve görüntü üzerinde seçilen alanlar üzerinde EDX (EDS) analizi 

yap�labilir. 

 

SEM görüntüleri ile harçlar�n mikro strüktürel ve morfolojik özelliklerini, harc� 

olu�turan bile�enleri, katk�lar� ve bunlar�n bozulma ürünlerini belirlemek 

mümkündür. Tarihi yap�lardaki harçlar genellikle; k�smen jelle�mi� karbonat 

mikrokristallerinden olu�an tipik morfolojiye sahip kireç veya dolomitik 

ba�lay�c�lardan olu�ur. Baz� örneklerde ise ba�lay�c�n�n alç� oldu�u görülür. EDX 

(EDS) analiziyle ise ba�lay�c�n�n bile�enleri ve özellikleri hakk�nda daha ayr�nt�l� 

bilgi edinilebilir (Adriano ve di�erleri, 2008, 57). 

3.1.12. Ah�ap Örneklerinin Analizi 

Ah�ap örneklerinin cinsi, anatomik yap�s�n�n incelenmesiyle tayin edilir. Anatomik 

yap� makroskobik ve mikroskobik olmak üzere iki �ekilde incelenir.  

 

Makroskobik incelemede; ç�plak gözle, lup veya stereomikroskop ile ah�ab�n y�ll�k 

halkalar�, öz ���nlar�, traheleri gibi anatomik özelliklerinin yan�nda; rengi, parlakl���, 

dokusu ve sertli�i gibi fiziksel özellikleri belirlenir.  

 

Mikroskobik incelemede ah�ap malzemeden haz�rlanan kesitler ile ah�ab�n genel 

yap�s�, cinsi/türü ve varsa bozulmalar� tespit edilir.  
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Kesitlerin haz�rlanmas� için ah�ap örnekleri; yumu�amalar� ve içlerindeki havan�n 

ç�kar�lmas� amac�yla bir süre kaynat�l�r. Bu i�lemden sonra k�zakl� mikrotom 

kullan�larak 20–30 μm kal�nl���nda kesitler haz�rlan�r. Kesitler enine, radyal ve te�et 

yönlerden al�n�r ve safraninle boyanarak mikroskopla incelenir. 

 

Makroskobik ve mikroskobik analizlerle ah�ap malzemelerin türü, cinsi, 

korunmu�luk durumu, bozulmalar�n�n cinsi ve derecesi ayr�ca koruma yöntemleri 

belirlenir.  
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3.2. Analiz Sonuçlar� 

3.2.1. Örneklerin Tan�mlar� 

Harç Örnekleri (Al�nd�klar� yerler için bkz. Ek A) 

 

Harç 1: Güneydo�u cephe be�li tu�la s�ras�n�n 

aras�ndan, + 2,71 m kotundan al�nm�� olan; beyaz�ms� 

renkli (Munsell 5 Y  8 / 1 white), içerisinde 10 mm 

boyuta kadar agregalar�,  6–7 mm boyuta kadar tu�la 

k�r�klar� ve beyaz kütleleri görülebilen, sa�lam yap�da 

örgü harc� örne�idir. 

 

 

Foto�raf 3.1. Harç 1  
 

Harç 2: Güneydo�u cephe dörtlü tu�la s�ras�n�n 

aras�ndan, + 1,72 m kotundan al�nm�� olan; beyaz�ms� 

renkli (Munsell 5 Y  8 / 1 white), içerisinde 7–8 mm 

boyuta kadar agregalar�, az say�da 1 mm boyuta kadar 

tu�la k�r�klar� ve beyaz kütleleri görülebilen, sa�lam 

yap�da örgü harc� örne�idir.  

Foto�raf 3.2. Harç 2  
 

Harç 3: Güneydo�u cephe ikili tu�la s�ras�n�n 

aras�ndan, + 1,04 m kotundan al�nm�� olan; pembemsi 

renkli (Munsell 5 YR 8 / 3 pink), içerisinde 6–7 mm 

boyuta kadar agregalar�, 8–9 mm boyuta kadar tu�la 

k�r�klar�, az say�da siyah cüruflar� ve beyaz kütleleri 

görülebilen, sa�lam yap�da örgü harc� örne�idir.  

Foto�raf 3.3. Harç 3  
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Harç 4: Güneydo�u cephe üçlü tu�la s�ras�n�n 

aras�ndan, - 0,35 m kotundan al�nm�� olan; pembemsi 

renkli (Munsell 5 YR 8 / 3 pink), içerisinde 6–7 mm 

boyuta kadar tu�la k�r�klar�, siyah cüruf ve beyaz 

kütleleri bulunan sa�lamca yap�da örgü harc� örne�idir. 
 

Foto�raf 3.4. Harç 4  
 

Harç 5: Güneydo�u cephe üçlü tu�la s�ras�n�n 

aras�ndan, - 2,29 m kotundan al�nm�� olan; beyaz�ms� 

renkli (Munsell 5 Y  8 / 1 white), içerisinde 6–7 mm 

boyuta kadar agregalar�, 3–4 mm boyuta kadar tu�la 

k�r�klar� görülebilen, tek tük siyah cüruflar� ve beyaz 

kütleleri bulunan, sa�lam yap�da örgü harc� örne�idir.  

Foto�raf 3.5. Harç 5  
 

Harç 6: Güneydo�u cephe zemin kat pencereleri 

aras�ndan, - 3,34 m kotundan al�nm�� olan; pembemsi 

renkli (Munsell 5 YR 8 / 3 pink), içerisinde 4–5 mm 

boyuta kadar tu�la k�r�klar�, beyaz kütleleri ve tek tük 

siyah cüruflar� bulunan, sa�lamca yap�da örgü harc� 

örne�idir.  

Foto�raf 3.6. Harç 6  
 

Harç 7: Güneydo�u cephe tekli tu�la s�ras� - ta� 

aras�ndan, - 2,67 m kotundan al�nm�� olan; pembemsi 

renkli (Munsell 5 YR 8 / 3 pink), içerisinde 2–3 mm 

boyuta kadar tu�la k�r�klar�, az say�da ve 3–4 mm 

boyuta kadar agregalar�, siyah cüruflar� ve beyaz 

kütleleri bulunan sa�lam yap�da örgü harc� örne�idir.  

Foto�raf 3.7. Harç 7  
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Harç 8: Güneydo�u cephe zemin kat pencere kemeri 

tu�la aras�ndan, - 3,05 m kotundan al�nm�� olan; 

pembemsi renkli (Munsell 5 YR 8 / 3 pink), içerisinde 

7–8 mm boyuta kadar tu�la k�r�klar�, az say�da 

agregalar�, beyaz kütleleri ve tek tük siyah cüruflar� 

bulunan, sa�lam yap�da örgü harc� örne�idir.  

Foto�raf 3.8. Harç 8  
 

Harç 9: Kuzeydo�u cephe be�li tu�la s�ras�n�n 

aras�ndan, + 2,92 m kotundan al�nm�� olan; pembemsi 

beyaz renkli (Munsell 7.5 YR 8 / 2 pinkish white), 

içerisinde 8–9 mm boyuta kadar tu�la k�r�klar�, beyaz 

kütleleri, tek tük siyah cüruflar� ve k�t�klar� bulunan, 

sa�lamca yap�da örgü harc� örne�idir.  

Foto�raf 3.9. Harç 9  
 

Harç 10: Kuzeydo�u cephe ikili tu�la s�ras�n�n 

aras�ndan, + 1,05 m kotundan al�nm�� olan; pembemsi 

beyaz renkli (Munsell 7.5 YR 8 / 2 pinkish white), 

içerisinde 4–5 mm boyuta kadar tu�la k�r�klar�, beyaz 

kütleleri görülebilen, zay�f yap�da örgü harc� örne�idir. 
 

Foto�raf 3.10. Harç 10   
 

Harç 11: Kuzeydo�u cephe dörtlü tu�la s�ras�n�n 

aras�ndan, - 0,28 m kotundan al�nm�� olan; pembemsi 

renkli (Munsell 5 YR 8 / 3 pink), içerisinde 6–7 mm 

boyuta kadar tu�la k�r�klar�, beyaz kütleleri ve siyah 

cüruflar� bulunan, zay�f yap�da örgü harc� örne�idir. 
 

Foto�raf 3.11. Harç 11  
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Harç 12: Kuzeydo�u cephe pencere alt�ndaki hat�l 

bo�lu�undan, + 0,47 m kotundan al�nm�� olan; 

pembemsi beyaz renkli (Munsell 7.5 YR 8 / 2 pinkish 

white), içerisinde 4-5 mm boyuta kadar agregalar�, 8–9 

mm boyuta kadar tu�la k�r�klar� bulunan, az say�da 

cüruf ve beyaz kütleleri görülebilen, zay�f yap�da hat�l 

yatak harc� örne�idir. 
 

Foto�raf 3.12. Harç 12  
 

Harç 13: Kuzeydo�u cephe üçlü tu�la s�ras�n�n 

aras�ndan, - 1,98 m kotundan al�nm�� olan; beyaz�ms� 

renkli (Munsell 5 Y  8 / 1 white), içerisinde 7–8 mm 

boyuta kadar agregalar�, tek tük tu�la k�r�klar�, beyaz 

kütleleri, siyah cüruflar� ve kil topaklar� bulunan, 

sa�lamca yap�da örgü harc� örne�idir.  
Foto�raf 3.13. Harç 13  

 

Harç 14: Güneydo�u cephe ikili tu�la s�ras�n�n 

aras�ndan, + 0,55 m kotundan al�nm�� olan; pembemsi 

renkli (Munsell 5 YR 8 / 3 pink), içerisinde 8–9 mm 

boyuta kadar tek tük tu�la k�r�klar�, beyaz kütleleri, tek 

tük siyah cüruflar� bulunan, zay�f yap�da örgü harc� 

örne�idir.  

Foto�raf 3.14. Harç 14  
 

Harç 15: Güneydo�u cephe pencere alt�nda yer alan 

hat�l bo�lu�undan, + 0,48 m kotundan al�nm�� olan; 

pembemsi renkli (Munsell 5 YR 8 / 3 pink), içerisinde 

2–3 mm boyuta kadar agregalar�, 7–8 mm boyuta kadar 

tu�la k�r�klar�, beyaz kütleleri ve siyah cüruflar� 

bulunan, zay�f yap�da hat�l yatak harc� örne�idir.  

Foto�raf 3.15. Harç 15  
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Harç 16: Güneydo�u cepheden ikili tu�la s�ras�n�n 

aras�ndan, - 0,02 m kotundan al�nm�� olan; pembemsi 

beyaz renkli (Munsell 7.5 YR 8 / 2 pinkish white), 

içerisinde 12–13 mm boyuta kadar tu�la k�r�klar�, 

7–8 mm boyuta kadar agregalar� ve beyaz kütleleri 

görülebilen, zay�f yap�da örgü harc� örne�idir.  

Foto�raf 3.16. Harç 16  
 

Harç 17: Güneydo�u cephe pencere aras�ndan,  

+ 1,09 m kotundan al�nm�� olan; pembemsi renkli 

(Munsell 5 YR 8 / 3 pink), içerisinde 8–9 mm boyuta 

kadar tu�la k�r�klar�, 4–5 mm boyuta kadar agregalar� 

ve beyaz kütleleri görülebilen, zay�f yap�da tu�la örgü 

harc� örne�idir.  

Foto�raf 3.17. Harç 17  
 

Harç 18: Güneydo�u cephe hat�l bo�lu�undan, - 2,62 m 

kotundan al�nm�� olan; beyaz�ms� renkli (Munsell 5 Y 

8 / 1 white), içerisinde 8–9 mm boyuta kadar agregalar�, 

8–9 mm boyuta kadar tu�la k�r�klar�, beyaz kütleleri ve 

siyah cüruflar� bulunan, zay�f yap�da hat�l yatak harc� 

örne�idir.  

Foto�raf 3.18. Harç 18  
 

Harç 19: Güneydo�u cephe ikili tu�la s�ras�n�n 

aras�ndan, - 2,18 m kotundan al�nm�� olan; beyaz�ms� 

renkli (Munsell 5 Y  8 / 1 white), içerisinde 6–7 mm 

boyuta kadar agregalar�, beyaz kütleleri ve tek tük siyah 

cüruflar� bulunan, zay�f yap�da örgü harc� örne�idir. 
 

Foto�raf 3.19. Harç 19  
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Harç 20: Güneydo�u cephe üçlü tu�la s�ras�n�n 

aras�ndan, - 0,45 m kotundan al�nm�� olan; pembemsi 

renkli (Munsell 5 YR 8 / 3 pink), içerisinde 7–8 mm 

boyuta kadar tu�la k�r�klar�, 3–4 mm boyuta kadar 

agregalar�, beyaz kütleleri ve tek tük siyah cüruflar� 

görülebilen, sa�lamca yap�da örgü harc� örne�idir.  

Foto�raf 3.20. Harç 20  
 

Harç 21: Güneydo�u cephe dörtlü tu�la s�ras�n�n 

aras�ndan, - 1,57 m kotundan al�nm�� olan; pembemsi 

beyaz renkli (Munsell 7.5 YR 8 / 2 pinkish white), 

içerisinde 8–9 mm boyuta kadar tu�la k�r�klar�, 5–6 mm 

boyuta kadar agregalar� ve beyaz kütleleri görülebilen, 

zay�f yap�da örgü harc� örne�idir.  

Foto�raf 3.21. Harç 21  
 

Harç 22: Güneydo�u cephe alt�l� tu�la s�ras�n�n 

aras�ndan, - 0,40 m kotundan al�nm�� olan; pembemsi 

beyaz renkli (Munsell 7.5 YR 8 / 2 pinkish white), 

içerisinde 5–6 mm boyuta kadar tu�la k�r�klar�, beyaz 

kütleleri ve kil topaklar� görülebilen, zay�f yap�da örgü 

harc� örne�idir.  

Foto�raf 3.22. Harç 22  
 

Harç 23: Güneydo�u cephe hat�l bo�lu�undan, - 1,62 m 

kotundan al�nm�� olan; pembemsi renkli (Munsell 5 YR 

8 / 3 pink), içerisinde 9–10 mm boyuta kadar tu�la 

k�r�klar�, beyaz kütleleri, siyah cüruflar� ve kil topaklar� 

bulunan, sa�lamca yap�da hat�l yatak harc� örne�idir. 
 

Foto�raf 3.23. Harç 23  
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Harç 24: Güneydo�u cephe hat�l bo�lu�undan, - 1,59 m 

kotundan al�nm�� olan; soluk sar� renkli (Munsell 2.5 Y 

8 / 3 pale yellow), içerisinde 10–11 mm boyuta kadar 

agregalar�, tek tük 2–3 mm boyuta kadar tu�la k�r�klar�, 

tek tük siyah cüruflar� ve beyaz kütleleri bulunan, 

sa�lamca yap�da hat�l yatak harc� örne�idir.  

Foto�raf 3.24. Harç 24  
 

Harç 25: Güneydo�u cephe zemin kat pencere 

kemerinden, - 3,05 m kotundan al�nm�� olan; pembemsi 

renkli (Munsell 5 YR 8 / 3 pink), içerisinde 6–7 mm 

boyuta kadar tu�la k�r�klar�, 2–3 mm boyuta kadar 

agregalar�, beyaz kütleleri ve tek tük siyah cüruflar� 

bulunan, sa�lam yap�da tu�la örgü harc� örne�idir.  

Foto�raf 3.25. Harç 25  
 

Harç 26: Güneybat� cephe be�li tu�la s�ras�n�n 

aras�ndan, + 3,70 m kotundan al�nm�� olan; pembemsi 

beyaz renkli (Munsell 7.5 YR 8 / 2 pinkish white), 

içerisinde 9–10 mm boyuta kadar tu�la k�r�klar�, beyaz 

kütleleri ve tek tük siyah cüruflar� bulunan, sa�lamca 

yap�da örgü harc� örne�idir.  

Foto�raf 3.26. Harç 26  
 

Harç 27: Güneybat� cephesinde yer alan kemer 

içindeki tu�la dolgu örgüsünden, + 3,39 m kotundan 

al�nm�� olan; pembemsi beyaz renkli (Munsell 7.5 YR 

8 / 2 pinkish white), içerisinde 10–11 mm boyuta kadar 

tu�la k�r�klar�, beyaz kütleleri ve tek tük siyah cüruflar� 

bulunan sa�lam yap�da tu�la örgü harc� örne�idir.  

Foto�raf 3.27. Harç 27  
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Harç 28: Güneybat� cephe dörtlü tu�la s�ras�n�n 

aras�ndan, + 1,86 m kotundan al�nm�� olan; beyaz�ms� 

renkli (Munsell 5 Y  8 / 1 white), içerisinde 6–7 mm 

boyuta kadar agregalar�, 5–6 mm boyuta kadar tu�la 

k�r�klar� ve beyaz kütleleri bulunan sa�lamca yap�da 

örgü harc� örne�idir.  

Foto�raf 3.28. Harç 28  
 

Harç 29: Güneybat� cephe tekli tu�la s�ras� - ta� 

aras�ndan, + 1,12 m kotundan al�nm�� olan; beyaz�ms� 

renkli (Munsell 5 Y 8 / 1 white), içerisinde 11–12 mm 

boyuta kadar agregalar�, 6–7 mm boyuta kadar tu�la 

k�r�klar�, beyaz kütleleri ve siyah cüruflar� bulunan, 

zay�f yap�da örgü harc� örne�idir.  

Foto�raf 3.29. Harç 29  
 

Harç 30: Güneybat� cephe pencere kemerinden, 

+ 2,90 m kotundan al�nm�� olan; pembemsi beyaz 

renkli (Munsell 7.5 YR 8 / 2 pinkish white), içerisinde 

9–10 mm boyuta kadar tu�la k�r�klar� ve beyaz kütleleri 

görülebilen, sa�lamca yap�da örgü harc� örne�idir. 
 

Foto�raf 3.30. Harç 30  
 

Harç 31: Kuzeybat� cephe dörtlü tu�la s�ras�n�n 

aras�ndan, + 2,69 m kotundan al�nm�� olan; pembemsi 

beyaz renkli (Munsell 7.5 YR 8 / 2 pinkish white), 

içerisinde 6–7 mm boyuta kadar tu�la k�r�klar�, beyaz 

kütleleri ve siyah cüruflar� bulunan, sa�lam yap�da örgü 

harc� örne�idir.  

Foto�raf 3.31. Harç 31  
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Harç 32: Kuzeybat� cephe üçlü tu�la s�ras�n�n 

aras�ndan, + 2,61 m kotundan al�nm�� olan; pembemsi 

beyaz renkli (Munsell 7.5 YR 8 / 2 pinkish white), 

içerisinde 6–7 mm boyuta kadar tu�la k�r�klar�, beyaz 

kütleleri ve tek tük siyah cüruflar� bulunan, sa�lamca 

yap�da örgü harc� örne�idir.  

Foto�raf 3.32. Harç 32  
 

Harç 33: Kuzeybat� cephe ikili tu�la s�ras�n�n 

aras�ndan, + 2,04 m kotundan al�nm�� olan; beyaz�ms� 

renkli (Munsell 5 Y  8 / 1 white), içerisinde 7–8 mm 

boyuta kadar agregalar�, tek tük tu�la k�r�klar�, beyaz 

kütleleri ve tek tük siyah cüruflar� bulunan, da��lgan 

yap�da örgü harc� örne�idir.  

Foto�raf 3.33. Harç 33  
 

Harç 34: Kuzeybat� cephe alt�l� tu�la s�ras�n�n 

aras�ndan, + 5,29 m kotundan al�nm�� olan; pembemsi 

renkli (Munsell 5 YR 8 / 3 pink), içerisinde 7–8 mm 

boyuta kadar tu�la k�r�klar�, siyah cüruflar� ve beyaz 

kütleleri bulunan, zay�f yap�da örgü harc� örne�idir. 
 

Foto�raf 3.34. Harç 34  
 

Harç 35: Kuzeybat� cephe üçlü tu�la s�ras�n�n 

aras�ndan, + 4,24 m kotundan al�nm�� olan; pembemsi 

beyaz renkli (Munsell 7.5 YR 8 / 2 pinkish white), 

içerisinde 10–11 mm boyuta kadar tu�la k�r�klar�, beyaz 

kütleleri ve tek tük siyah cüruflar� bulunan, zay�f yap�da 

örgü harc� örne�idir.  

Foto�raf 3.35. Harç 35  
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Harç 36: Güneydo�u cephe üçlü tu�la s�ras�n�n 

aras�ndan, - 1,47 m kotundan al�nm�� olan; beyaz�ms� 

renkli (Munsell 5 Y  8 / 1 white), içerisinde 8–9 mm 

boyuta kadar agregalar�, 10–11 mm boyuta kadar tu�la 

k�r�klar�, tek tük siyah cüruflar� ve az say�da beyaz 

kütleleri bulunan, oldukça sa�lam yap�da örgü harc� 

örne�idir. 

 

Foto�raf 3.36. Harç 36  
 

Harç 37: Güneydo�u cephe ikili tu�la s�ras�n�n 

aras�ndan, - 0,89 m kotundan al�nm�� olan; beyaz�ms� 

renkli (Munsell 5 Y  8 / 1 white), içerisinde 6–7 mm 

boyuta kadar agregalar�, 3–4 mm boyuta kadar tu�la 

k�r�klar�, beyaz kütleleri ve tek tük siyah cüruflar� 

bulunan, oldukça sa�lam yap�da örgü harc� örne�idir.  

Foto�raf 3.37. Harç 37  
 

Harç 38: Birinci kat tonozu, + 3,04 m kotundan al�nm�� 

olan; beyaz�ms� renkli (Munsell 5 Y 8 / 1 white), 

içerisinde 7–8 mm boyuta kadar agregalar�, tek tük 

tu�la k�r�klar� ve beyaz kütleleri bulunan, sa�lam 

yap�da örgü harc� örne�idir. 
 

Foto�raf 3.38. Harç 38  
 

Harç 39: Birinci katta yer alan oca��n tu�la 

örgüsünden, + 1,72 m kotundan al�nm�� olan; sar�ms� 

kahve renkli (Munsell 10 YR 8 / 2 very pale brown), 

içerisinde 5–6 mm boyuta kadar agregalar�, 7–8 mm 

boyuta kadar tu�la k�r�klar�, siyah cüruflar� ve beyaz 

kütleleri bulunan, sa�lam yap�da örgü harc� örne�idir.  

Foto�raf 3.39. Harç 39  
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Harç 40: Zemin kat tonozu, - 1,57 m kotundan al�nm�� 

olan; pembemsi renkli (Munsell 5 YR 8 / 3 pink), 

içerisinde 4–5 mm boyuta kadar tu�la k�r�klar�, 1–2 mm 

boyuta kadar agregalar�, beyaz kütleleri ve tek tük siyah 

cüruflar� bulunan sa�lamca yap�da örgü harc� örne�idir. 
 

Foto�raf 3.40. Harç 40  
 

Harç 41: Zemin katta bulunan sütunun kaidesinin 

alt�ndan al�nm�� olan; pembemsi renkli (Munsell 7.5 

YR 8 / 3 pink), içerisinde 3–4 mm boyuta kadar tu�la 

k�r�klar�, 1–2 mm boyuta kadar agregalar�, beyaz 

kütleleri ve siyah cüruflar� bulunan sa�lam yap�da harç 

örne�idir.  

Foto�raf 3.41. Harç 41  
 

S�va Örnekleri (Al�nd�klar� yerler için bkz. Ek A) 

 

S�va 1: Güneydo�u cephesi, - 1,41 m kotundan al�nm�� 

olan; pembemsi renkli (Munsell 5 YR 8 / 3 pink), 

içerisinde 8–9 mm boyuta kadar tu�la k�r�klar�, 1–2 mm 

boyuta kadar agregalar�, beyaz kütleleri ve k�t�klar� 

bulunan, zay�f yap�da s�va örne�idir. 
 

Foto�raf 3.42. S�va 1  
  

S�va 2: Güneydo�u cephesi, + 1,95 m kotundan al�nm�� 

olan; pembemsi beyaz renkli (Munsell 7.5 YR 8 / 2 

pinkish white), içerisinde 8–9 mm boyuta kadar tu�la 

k�r�klar�, 1–2 mm boyuta kadar agregalar�, k�t�klar�, kil 

topaklar� ve tek tük siyah cüruflar� bulunan, zay�f 

yap�da s�va örne�idir.  

Foto�raf 3.43. S�va 2  
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S�va 3: Güneydo�u cephesi, + 1,55 m kotundan al�nm�� 

olan; pembemsi renkli (Munsell 5 YR 8 / 3 pink), 

içerisinde 6–7 mm boyuta kadar tu�la k�r�klar�, 1–2 mm 

boyuta kadar agregalar�, tek tük beyaz kütleleri, tek tük 

siyah cüruflar� ve k�t�klar� bulunan, da��lgan yap�da 

s�va örne�idir.  

Foto�raf 3.44. S�va 3  
 

S�va 4: Güneybat� cephesi, + 2,23 m kotundan al�nm�� 

olan; pembemsi renkli (Munsell 5 YR 7 / 3 pink), 

içerisinde 6–7 mm boyuta kadar tu�la k�r�klar�, tek tük 

3–4 mm boyuta kadar agregalar�, beyaz kütleleri, siyah 

cüruflar� ve k�t�klar� bulunan, zay�f yap�da s�va 

örne�idir.  

Foto�raf 3.45. S�va 4  
 

S�va 5: Güneybat� cephesi, + 3,67 m kotundan al�nm�� 

olan; pembemsi renkli (Munsell 5 YR 7 / 3 pink), 

içerisinde 6–7 mm boyuta kadar tu�la k�r�klar�, 3–4 mm 

boyuta kadar agregalar�, beyaz kütleleri, k�t�klar� ve tek 

tük siyah cüruflar� bulunan, da��lgan yap�da s�va 

örne�idir.  

Foto�raf 3.46. S�va 5  
S�va 6: Güneybat� cephesi birinci katta yer alan giri� 

kap�s�n�n üzerindeki kemerin içinden, + 2,74 m 

kotundan al�nm�� olan; pembemsi renkli (Munsell 5 YR 

8 / 3 pink), 15–16 mm kal�nl���nda, içerisinde 6–7 mm 

boyuta kadar tu�la k�r�klar�, 2–3 mm boyuta kadar 

agregalar�, beyaz kütleleri, tek tük siyah cüruflar� ve 

k�t�klar� bulunan, sa�lam yap�da s�va örne�idir. 
 

Foto�raf 3.47. S�va 6  
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S�va 7: Kuzeybat� cephesi, + 3,22 m kotundan al�nm�� 

olan; pembemsi renkli (Munsell 7.5 YR 8 / 3 pink), 

içerisinde 9–10 mm boyuta kadar tu�la k�r�klar�, beyaz 

kütleleri, siyah cüruflar� ve k�t�klar� bulunan, sa�lamca 

yap�da s�va örne�idir. 
 

Foto�raf 3.48. S�va 7  
 

S�va 8: Birinci kat tonozu, + 3,58 m kotundan al�nm�� 

olan; beyaz�ms� renkli (Munsell 5 Y 8 / 1 white), 

agregas�z yap�da, içerisinde tek tük k�t�klar� 

görülebilen, sa�lam yap�da s�va örne�idir. Yüzeyinde 

yakla��k 2 mm kal�nl���nda beyaz renkli kireç astar 

tabakas� yer almaktad�r.  

Foto�raf 3.49. S�va 8  
 

S�va 9: Birinci kat ana mekan duvar�, + 2,02 m 

kotundan al�nm�� olan; pembemsi renkli (Munsell 5 YR 

8 / 3 pink), içerisinde 5–6 mm boyuta kadar tu�la 

k�r�klar�, beyaz kütleleri, siyah cüruflar� ve tek tük 

k�t�klar� bulunan, sa�lamca yap�da iç s�va örne�idir. 

Yüzeyinde 4–5 mm kal�nl���nda beyaz renkli kireç astar 

tabakas� yer almaktad�r. 

 

Foto�raf 3.50. S�va 9  
  

S�va 10: Zemin kat tonozu, - 1,46 m kotundan al�nm�� 

olan; pembemsi renkli (Munsell 5 YR 8 / 3 pink), 

içerisinde 3–4 mm boyuta kadar tu�la k�r�klar�, tek tük 

beyaz kütleleri ve k�t�klar� bulunan, zay�f yap�da iç s�va 

örne�idir. Yüzeyinde 6–7 mm kal�nl���nda beyaz renkli 

kireç astar tabakas� yer almaktad�r.  

Foto�raf 3.51. S�va 10  
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Ta� Örnekleri (Al�nd�klar� yerler için bkz. Ek A) 

 

Ta� 1: Güneydo�u cephe, - 0,15 m kotundan al�nm�� 

olan; sar�ms� bej renkli (Munsell 5 Y 8 / 2 pale yellow), 

ince taneli, sa�lam yap�da, asitle reaksiyon veren ta� 

örne�idir.  

 
Foto�raf 3.52. Ta� 1  

 

Ta� 2: Güneydo�u cephe, + 0,14 m kotundan al�nm�� 

olan; yer yer ye�il, geneli sar�ms� renkli (Munsell 5 Y 7 

/ 3 pale yellow), koyu renkli mineraller içeren, yer yer 

çap� 2 mm’yi geçmeyen gözenekler içeren, sa�lam 

yap�da, asitle reaksiyon vermeyen ta� örne�idir.  
 

Foto�raf 3.53. Ta� 2  
 

Ta� 3: Güneydo�u cephe, - 1,72 m kotundan al�nm�� 

olan sar�ms� bej renkli (Munsell 2.5 Y 8 / 3 pale 

yellow), yer yer k�z�l�ms� ve mavimsi - gri renkli 

bantlar� bulunan, fosilli, ince taneli, sa�lam yap�da, 

asitle reaksiyon veren ta� örne�idir. 
 

Foto�raf 3.54. Ta� 3  
  

Ta� 4: Güneydo�u cephe, - 2,01 m kotundan al�nm�� 

olan sar�ms� bej renkli (Munsell 2.5 Y 8 / 2 pale 

yellow), fosil kavk� izleri görülebilen, ince taneli, 

sa�lam yap�da, asitle reaksiyon veren ta� örne�idir. 

 
Foto�raf 3.55. Ta� 4  
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Ta� 5: Güneydo�u cephe pencere sövesi, + 1,47 m 

kotundan al�nm�� olan sar�ms� bej renkli (Munsell 2.5 Y 

8 / 2 pale yellow), fosil kavk� izleri görülebilen, ince 

taneli, zay�f yap�da, asitle reaksiyon veren ta� örne�idir. 

 
Foto�raf 3.56. Ta� 5  

 

Ta� 6: Güneydo�u cephe pencere denizli�i, + 0,63 m 

kotundan al�nm�� olan; soluk sar� renkli (Munsell 5 Y 

7 / 3 pale yellow), opak mineraller içeren, homojen, 

agregalar� gözle görülebilen, asitle iyi reaksiyon 

vermeyen, sa�lam yap�da ta� örne�idir. 
 

Foto�raf 3.57. Ta� 6  
 

Ta� 7: Güneydo�u cephe, - 2,25 m kotundan al�nm�� 

olan; soluk ye�il renkli (Munsell 5 Y 6 / 4 pale olive), 

opak mineraller içeren, homojen, agregalar� gözle 

görülebilen, asitle iyi reaksiyon vermeyen, sa�lam 

yap�da ta� örne�idir.  
 

Foto�raf 3.58. Ta� 7  
  

Ta� 8: Güneydo�u cephe, - 1,42 m kotundan al�nm�� 

olan; soluk sar� renkli (Munsell 5 Y 8 / 2 pale yellow), 

farkl� boyutlarda fosil kavk� bo�luklar� ve bu bo�luklar 

yer yer dolgulu, homojen, asitle iyi reaksiyon veren, 

sa�lam yap�da ta� örne�idir.  
 

Foto�raf 3.59. Ta� 8  
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Tu�la Örnekleri (Al�nd�klar� yerler için bkz. Ek A) 

 

Tu�la 1: Kuzeybat� cephesi, + 5,35 m kotundan al�nm�� 

olan; k�rm�z� renkli (Munsell 2.5 YR 5 / 8 red), sa�lam 

yap�da, kare formlu tu�la örne�idir. 

 
Foto�raf 3.60. Tu�la 1  

 

Tu�la 2: Güneydo�u cephesi, - 1,21 m kotundan 

al�nm�� olan; k�rm�z� renkli (Munsell 2.5 YR 4 / 8 red), 

sa�lam yap�da, dikdörtgen formlu tu�la örne�idir. 

 
Foto�raf 3.61. Tu�la 2  

 

Tu�la 3: Güneydo�u cephesi, - 2,04 m kotundan 

al�nm�� olan; k�rm�z� renkli (Munsell 2.5 YR 4 / 8 red), 

sa�lam yap�da, dikdörtgen formlu tu�la örne�idir. 

 
Foto�raf 3.62. Tu�la 3  
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Ah�ap Örnekleri (Al�nd�klar� yerler için bkz. Ek A) 

 

Ah�ap 1: Güneydo�u cephe hat�l yuvas�, + 0,46 m 

kotundan al�nm�� olan, kahve renkli (Munsell 7.5 YR 

5 / 4 brown), böcek delikleri, odun ö�üntüleri ve 

yüzeysel çatlaklar� görülebilen ah�ap örne�idir. Y�ll�k 

halka s�n�rlar� belirgin, ilkbahar odunu traheleri 

genellikle yuvarlakt�r, gözle görülebilen geni� öz 

���nlara sahiptir. 
 

Foto�raf 3.63. Ah�ap 1  
 

Ah�ap 2: Güneybat� cephe hat�l yuvas�, + 4,53 m 

kotundan al�nm�� olan, koyu kahve renkli (Munsell 7.5 

YR 5 / 6 strong brown), böcek delikleri, odun 

ö�üntüleri ve yüzeysel çatlaklar� görülebilen ah�ap 

örne�idir. Y�ll�k halka s�n�rlar� belirgin, ilkbahar odunu 

traheleri genellikle yuvarlakt�r, gözle görülebilen geni� 

öz ���nlara sahiptir. 

 

Foto�raf 3.64. Ah�ap 2  
 

Metal Örnekleri (Al�nd�klar� yerler için bkz. Ek A) 

 

Metal 1: Pencere parmakl�klar�ndan al�nm�� olan gri 

renkli (Munsell Gley 1 - 6 / N gray) metal örne�idir. 

 
Foto�raf 3.65. Metal 1  
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Metal 2: Pencere parmakl�klar�ndan al�nm�� olan aç�k 

gri renkli (Munsell Gley 1 - 7 / N light gray) metal 

örne�idir. 

 
Foto�raf 3.66. Metal 2  

  
Metal- 3: Birinci kat sütun ba�l��� içerisinden al�nm�� 

olan gri renkli (Munsell Gley 1 - 6 / N gray) metal 

örne�idir. 

 
Foto�raf 3.67. Metal 3  

 

Boya Örne�i (Al�nd��� yer için bkz. Ek A) 

 

Boya 1: Birinci kat ana mekan içerisindeki kemer 

içinden, + 3,04 m kotundan al�nm�� olan; koyu gri 

renkli (Munsell Gley 1 - 4 / N dark gray) boya 

örne�idir. 

 
Foto�raf 3.68. Boya 1  
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3.2.2. Asit Kayb�, Elek ve K�zd�rma Kayb� Analizi Sonuçlar� 

Tablo 3-1. Harç Örneklerinin K�zd�rma Kayb� ve Asitle Kay�p Analizi Sonuçlar� 
 

Harç Örneklerinin K�zd�rma Kayb� ve Asitle Kay�p Analizi Sonuçlar� 
K�zd�rma Kayb� Asitle Kay�p 

Örnek Nem (%) 550°C (%) CaCO3 (%) Kay�p (%) Kalan (%) 
Harç 1 3,10 2,50 52,01 53,88 46,12 
Harç 2 1,31 2,74 51,31 58,02 41,98 
Harç 3 2,52 3,85 51,00 67,50 32,50 
Harç 4 6,74 6,10 48,81 65,68 34,32 
Harç 5 2,42 4,12 39,16 49,38 50,62 
Harç 6 4,39 4,83 46,35 61,70 38,30 
Harç 7 7,54 6,71 52,31 65,59 34,41 
Harç 8 9,81 6,57 49,57 63,15 36,85 
Harç 9 3,93 3,78 60,93 72,09 27,91 

Harç 10 2,17 4,01 54,06 64,36 35,64 
Harç 11 2,71 3,49 44,30 58,92 41,08 
Harç 12 4,86 4,40 63,56 74,55 25,45 
Harç 13 4,70 3,70 39,72 45,38 54,62 
Harç 14 2,44 3,81 52,03 65,60 34,40 
Harç 15 2,95 3,84 52,25 71,46 28,54 
Harç 16 1,94 3,98 69,19 70,71 29,29 
Harç 17 1,40 3,85 50,79 56,82 43,18 
Harç 18 13,49 5,29 39,98 51,93 48,07 
Harç 19 6,91 4,19 36,84 46,13 53,87 
Harç 20 5,88 4,95 42,78 58,21 41,79 
Harç 21 1,87 4,11 54,91 65,63 34,37 
Harç 22 22,62 3,30 52,36 63,30 36,70 
Harç 23 9,98 4,78 54,84 60,49 39,51 
Harç 24 4,14 3,94 40,74 44,59 55,41 
Harç 25 19,19 4,05 39,16 58,01 41,99 
Harç 26 6,07 3,83 60,20 68,00 32,00 
Harç 27 7,44 3,91 57,84 75,58 24,42 
Harç 28 1,14 2,92 48,30 53,89 46,11 
Harç 29 3,51 4,43 48,75 52,98 47,02 
Harç 30 3,21 4,82 58,67 78,53 21,47 
Harç 31 23,10 4,18 66,10 78,33 21,67 
Harç 32 8,03 5,74 63,88 68,98 31,02 
Harç 33 4,40 4,43 47,20 58,14 41,86 
Harç 34 18,26 3,06 63,42 66,43 33,57 
Harç 35 3,57 3,46 66,52 57,07 42,93 
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Tablo 3-2. Harç Örneklerinin K�zd�rma Kayb� ve Asitle Kay�p Analizi Sonuçlar� (Devam) 
 

Harç Örneklerinin K�zd�rma Kayb� ve Asitle Kay�p Analizi Sonuçlar� 
K�zd�rma Kayb� Asitle Kay�p 

Örnek Nem (%) 550°C (%) CaCO3 (%) Kay�p (%) Kalan (%) 
Harç 36 20,67 4,84 34,87 61,21 38,79 
Harç 37 1,43 2,26 59,21 70,22 29,78 
Harç 38 19,52 3,12 57,54 54,80 45,20 
Harç 39 13,20 4,42 53,78 63,54 36,46 
Harç 40 35,86 4,50 63,63 64,36 35,64 
Harç 41 38,59 3,92 59,59 61,31 38,69 

 

Tablo 3-3. S�va Örneklerinin K�zd�rma Kayb� ve Asitle Kay�p Analizi Sonuçlar�  
 

S�va Örneklerinin K�zd�rma Kayb� ve Asitle Kay�p Analizi Sonuçlar� 
K�zd�rma Kayb� Asitle Kay�p 

Örnek Nem (%) 550°C (%) CaCO3 (%) Kay�p (%) Kalan (%) 
S�va 1 2,15 3,63 45,31 52,60 47,40 
S�va 2 2,91 3,83 52,22 63,44 36,56 
S�va 3 3,26 3,64 39,20 57,32 42,68 
S�va 4 2,70 3,36 40,21 50,43 49,57 
S�va 5 1,14 3,71 38,86 48,47 51,53 
S�va 6 3,44 5,54 44,82 61,01 38,99 
S�va 7 1,25 5,19 67,65 74,43 25,57 
S�va 8 40,13 3,62 87,25 96,12 3,88 
S�va 9 36,31 4,44 65,23 74,17 25,83 

S�va 10 40,71 5,12 70,81 69,13 30,87 
 

Tablo 3-4. Ta� Örneklerinin K�zd�rma Kayb� ve Asitle Kay�p Analizi Sonuçlar� 
 

Ta� Örneklerinin K�zd�rma Kayb� ve Asitle Kay�p Analizi Sonuçlar� 
K�zd�rma Kayb� Asitle Kay�p 

Örnek Nem (%) 550°C (%) CaCO3 (%) Kay�p (%) Kalan (%) 
Ta� 1 0,21 0,37 97,52 99,55 0,45 
Ta� 2 1,48 1,24 8,47 2,82 97,18 
Ta� 3 0,32 0,74 96,45 95,98 4,02 
Ta� 4 0,52 0,58 90,27 91,46 8,54 
Ta� 5 0,99 0,91 86,82 94,48 5,52 
Ta� 6 1,46 1,08 3,92 3,58 96,42 
Ta� 7 2,58 1,39 4,83 8,45 91,55 
Ta� 8 1,01 1,25 82,66 85,34 14,66 
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Tablo 3-5. Tu�la Örneklerinin K�zd�rma Kayb� ve Asitle Kay�p Analizi Sonuçlar� 
 

Tu�la Örneklerinin K�zd�rma Kayb� ve Asitle Kay�p Analizi Sonuçlar� 
K�zd�rma Kayb� Asitle Kay�p 

Örnek Nem (%) 550°C (%) CaCO3 (%) Kay�p (%) Kalan (%) 
Tu�la 1 0,36 1,43 1,13 0,91 99,09 
Tu�la 2 0,42 1,28 4,15 2,65 97,35 
Tu�la 3 0,27 0,91 2,10 2,95 97,05 

 

Tablo 3-6. Harç Örneklerinin Elek Analizi Sonuçlar� (%) 
 

Harç Örneklerinin Elek Analizi Sonuçlar� (%) 

Eleklerin Gözenek Aç�kl��� (μ) 

Örnek K�t�k 5000 2500 1000 500 250 125 63 63 > 
Harç 1 0,00 18,12 16,37 28,36 16,72 10,02 6,30 2,41 1,71 
Harç 2 0,00 0,00 17,62 31,73 21,86 13,70 9,79 3,26 2,04 
Harç 3 0,00 18,68 23,35 12,23 3,85 3,57 17,58 11,26 9,48 
Harç 4 0,00 15,93 17,70 16,11 5,31 7,08 16,11 11,86 9,91 
Harç 5 0,00 4,23 14,46 17,65 17,93 22,54 14,18 5,73 3,29 
Harç 6 0,00 17,67 22,56 10,81 4,07 5,35 15,93 12,67 10,93 
Harç 7 0,00 20,72 19,24 11,84 2,96 4,86 17,55 12,90 9,94 
Harç 8 0,00 22,83 17,00 14,91 4,58 8,37 12,75 11,18 8,37 
Harç 9 0,00 20,31 18,64 9,46 4,03 6,12 11,96 18,78 10,71 

Harç 10 0,00 27,14 17,14 9,82 3,21 5,00 15,89 11,96 9,82 
Harç 11 0,00 21,14 21,34 14,26 4,66 4,56 10,86 14,74 8,44 
Harç 12 0,00 21,74 13,53 7,49 3,62 4,35 19,08 15,70 14,49 
Harç 13 0,00 5,68 10,46 18,95 21,91 21,91 13,10 4,70 3,29 
Harç 14 0,00 0,00 31,59 15,60 6,29 5,37 18,09 12,58 10,48 
Harç 15 0,00 20,28 18,48 10,62 6,90 8,28 12,28 13,10 10,07 
Harç 16 0,00 56,66 14,45 3,57 0,81 1,14 4,06 12,01 7,31 
Harç 17 0,00 31,22 19,01 7,16 2,66 3,21 13,77 13,41 9,55 
Harç 18 0,00 15,09 9,09 18,01 17,68 21,64 11,18 4,30 3,03 
Harç 19 0,00 16,29 10,69 18,42 18,37 17,86 10,02 5,94 2,41 
Harç 20 0,00 32,01 15,22 8,33 3,77 5,20 15,61 11,26 8,59 
Harç 21 0,00 24,22 19,75 8,45 4,22 5,09 16,65 11,68 9,94 
Harç 22 0,00 26,79 17,41 8,48 3,79 4,46 16,29 12,95 9,82 
Harç 23 0,00 37,95 12,31 11,35 4,35 4,64 12,60 8,92 7,89 
Harç 24 0,00 21,17 10,18 22,85 16,28 16,20 7,46 3,45 2,41 
Harç 25 0,00 37,36 16,38 9,36 4,00 7,55 11,40 7,02 6,94 
Harç 26 0,00 47,90 9,08 4,77 2,72 4,88 12,83 8,40 9,42 
Harç 27 0,00 21,51 10,75 10,32 3,66 5,38 21,08 13,98 13,33 
Harç 28 0,00 4,91 13,67 24,22 23,28 16,91 6,99 6,47 3,55 
Harç 29 0,00 9,00 15,61 28,50 19,88 14,18 6,93 3,63 2,27 
Harç 30 0,00 26,01 16,94 10,08 4,64 6,05 15,73 10,08 10,48 

 



 

79 
 

Tablo 3-7. Harç Örneklerinin Elek Analizi Sonuçlar� (%) (Devam) 
 

Harç Örneklerinin Elek Analizi Sonuçlar� (%) 

Eleklerin Gözenek Aç�kl��� (μ) 

Örnek K�t�k 5000 2500 1000 500 250 125 63 63 > 
Harç 31 0,00 25,49 17,65 12,25 3,92 4,90 13,48 12,99 9,31 
Harç 32 0,00 58,43 10,49 4,38 1,33 2,66 10,23 6,77 5,71 
Harç 33 0,00 17,55 8,33 20,74 20,04 15,78 7,45 6,38 3,72 
Harç 34 0,00 35,03 13,13 5,95 2,10 2,80 17,16 11,73 12,08 
Harç 35 0,00 75,39 5,92 3,63 1,04 1,56 3,32 5,82 3,32 
Harç 36 0,00 5,61 10,25 17,60 16,05 14,51 18,57 11,41 6,00 
Harç 37 0,00 4,73 9,92 20,61 20,92 17,10 13,44 9,01 4,27 
Harç 38 0,00 18,25 16,50 23,63 17,25 9,50 6,38 5,75 2,75 
Harç 39 0,00 38,75 14,13 12,13 2,38 3,13 12,75 8,38 8,38 
Harç 40 0,00 17,88 15,77 13,86 4,21 16,16 15,77 8,80 7,55 
Harç 41 0,00 4,56 9,24 15,37 5,28 6,72 27,97 18,01 12,85 

 

Tablo 3-8. S�va Örneklerinin Elek Analizi Sonuçlar� (%) 
 

S�va Örneklerinin Elek Analizi Sonuçlar� (%) 

Eleklerin Gözenek Aç�kl��� (μ) 

Örnek K�t�k 5000 2500 1000 500 250 125 63 63 > 
S�va 1 0,15 10,82 29,90 16,44 3,50 4,35 6,36 15,38 13,26 
S�va 2 0,04 13,59 22,10 16,19 4,02 4,96 13,95 15,25 9,93 
S�va 3 0,08 7,01 28,41 14,58 3,69 4,06 13,28 14,94 14,02 
S�va 4 0,00 6,48 25,21 17,18 2,78 4,63 12,65 16,15 14,92 
S�va 5 0,00 14,32 28,07 14,88 3,16 3,27 14,66 12,06 9,58 
S�va 6 0,05 4,95 30,08 14,19 3,13 5,34 17,84 11,85 12,63 
S�va 7 0,07 10,43 16,52 13,33 3,48 4,64 24,64 13,91 13,04 
S�va 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,82 29,58 38,03 29,58 
S�va 9 0,00 0,00 17,57 18,83 4,18 5,44 13,39 26,78 13,81 

S�va 10 0,00 19,24 18,89 14,04 2,95 4,16 18,20 11,44 11,09 
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3.2.3. Tuz Testleri, �letkenlik Ölçümü ve Protein - Ya� Testleri Sonuçlar� 

Tablo 3-9. Harç Örneklerinin Tuz, Protein-Ya� Testleri ve �letkenlik Ölçümü Sonuçlar� 
 

Harç Örneklerinin Tuz, Protein-Ya� Testleri ve �letkenlik Ölçümü Sonuçlar� 
Suda Çözünebilir Tuzlar �letkenlik 

(μS / cm) 
Organik Maddeler

Örnek Cl- SO4
2- CO3

2- NO3
- PO4

3- Protein Ya� 
Harç 1 - ± - - - 115 + - 
Harç 2 + ± - + - 297 - - 
Harç 3 - ++ - + - 590 + - 
Harç 4 + + - +++ - 1092 - - 
Harç 5 + + - + - 543 + - 
Harç 6 + ++ - ++ - 825 + - 
Harç 7 ++ + - +++ - 1205 - - 
Harç 8 +++ - - +++ - 1142 - - 
Harç 9 - + - ± - 442 + - 

Harç 10 - ± - - - 215 + - 
Harç 11 - ++ - ± - 508 + - 
Harç 12 - ++ - ± - 706 + - 
Harç 13 ++ + - ++ - 834 - - 
Harç 14 + + - + - 562 + - 
Harç 15 ± ++ - + - 800 + - 
Harç 16 ++ ± - + - 818 + - 
Harç 17 ± + - ± - 434 + - 
Harç 18 +++ + - +++ - 1200 - - 
Harç 19 ++ + - +++ - 952 - - 
Harç 20 ++ +++ - + - 1343 + - 
Harç 21 + + - ± - 490 + - 
Harç 22 - ++ - ± - 563 + - 
Harç 23 +++ ± - +++ - 1065 - - 
Harç 24 +++ - - +++ - 785 - - 
Harç 25 + ++ - ++ - 904 - - 
Harç 26 - ++ - - - 385 + - 
Harç 27 - +++ - ± - 763 + - 
Harç 28 - + - ± - 369 + - 
Harç 29 ++ - - ++ - 649 - - 
Harç 30 ++ +++ - ± - 922 + - 
Harç 31 - +++ - - - 514 + - 
Harç 32 ++ - - + - 506 - - 
Harç 33 ++ - - + - 457 + - 
Harç 34 +++ - - - - 90 + - 
Harç 35 ± +++ - - - 736 + - 

-Yok; ±: Çok az; +: Az var; ++: Var; +++: Fazla var; ++++: Çok Fazla var 
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Tablo 3-10. Harç Örneklerinin Tuz, Protein-Ya� Testleri ve �letkenlik Ölçümü Sonuçlar� 
(Devam) 

 

Harç Örneklerinin Tuz, Protein-Ya� Testleri ve �letkenlik Ölçümü Sonuçlar� 
Suda Çözünebilir Tuzlar �letkenlik 

(μS / cm) 
Organik Maddeler

Örnek Cl- SO4
2- CO3

2- NO3
- PO4

3- Protein Ya� 
Harç 36 + - - ± - 242 - - 
Harç 37 - - - - - 200 + - 
Harç 38 ++ - - ± - 100 + - 
Harç 39 - +++ - ± - 720 + - 
Harç 40 + - - ± - 144 + - 
Harç 41 ++ ± - + ± 108 + - 

-Yok; ±: Çok az; +: Az var; ++: Var; +++: Fazla var; ++++: Çok Fazla var 

 
Tablo 3-11. S�va Örneklerinin Tuz, Protein-Ya� Testleri ve �letkenlik Ölçümü Sonuçlar�  

 

S�va Örneklerinin Tuz, Protein-Ya� Testleri ve �letkenlik Ölçümü Sonuçlar� 
Suda Çözünebilir Tuzlar �letkenlik 

(μS / cm) 
Organik Maddeler

Örnek Cl- SO4
2- CO3

2- NO3
- PO4

3- Protein Ya� 
S�va 1 - ++ - ± - 778 + - 
S�va 2 - +++ - ± - 919 + - 
S�va 3 ± +++ - ± - 1052 + - 
S�va 4 - +++ - - - 808 + - 
S�va 5 + - - - - 141 + - 
S�va 6 +++ ++ - + - 941 + - 
S�va 7 - - - - - 135 + - 
S�va 8 ++ - - ± - 105 + - 
S�va 9 + - - ± - 84 + - 
S�va 10 ++ - - ± - 130 + - 

-Yok; ±: Çok az; +: Az var; ++: Var; +++: Fazla var; ++++: Çok Fazla var 

 

Tablo 3-12. Ta� Örneklerinin Tuz, Protein-Ya� Testleri ve �letkenlik Ölçümü Sonuçlar� 
 

Ta� Örneklerinin Tuz, Protein-Ya� Testleri ve �letkenlik Ölçümü Sonuçlar� 
Suda Çözünebilir Tuzlar �letkenlik 

(μS / cm) 
Organik Maddeler

Örnek Cl- SO4
2- CO3

2- NO3
- PO4

3- Protein Ya� 
Ta� 1 ++ ± - + - 155 - - 
Ta� 2 ± ± - - - 183 - - 
Ta� 3 ++ - - + - 202 - - 
Ta� 4 - ± - - - 165 + - 
Ta� 5 - ++ - - - 790 + - 
Ta� 6 - - - - - 125 + - 
Ta� 7 ++ - - ++ - 320 - - 
Ta� 8 ++ - - + - 230 - - 

-Yok; ±: Çok az; +: Az var; ++: Var; +++: Fazla var; ++++: Çok Fazla var 
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Tablo 3-13. Tu�la Örneklerinin Tuz, Protein-Ya� Testleri ve �letkenlik Ölçümü Sonuçlar� 
 

Tu�la Örneklerinin Tuz, Protein-Ya� Testleri ve �letkenlik Ölçümü Sonuçlar� 
Suda Çözünebilir Tuzlar �letkenlik 

(μS / cm) 
Organik Maddeler

Örnek Cl- SO4
2- CO3

2- NO3
- PO4

3- Protein Ya� 
Tu�la 1 ± - - - - 82 + - 
Tu�la 2 ++ - - ++ - 575 - - 
Tu�la 3 - - - ± - 125 + - 

-Yok; ±: Çok az; +: Az var; ++: Var; +++: Fazla var; ++++: Çok Fazla var 

 

Tablo 3-14. Boya Örne�inin Tuz, Protein-Ya� Testleri ve �letkenlik Ölçümü Sonuçlar� 
 

Boya Örne�inin Tuz, Protein-Ya� Testleri ve �letkenlik Ölçümü Sonuçlar� 
Suda Çözünebilir Tuzlar �letkenlik 

 (μS / cm) 
Organik Maddeler

Örnek Cl- SO4
2- CO3

2- NO3
- PO4

3- Protein Ya� 
Boya 1 Boya örne�i oldu�undan tuz testi yap�lmam��t�r. + - 

-Yok; ±: Çok az; +: Az var; ++: Var; +++: Fazla var; ++++: Çok Fazla var 
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Tablo 3-15. Kir Örneklerinin Tuz, Protein-Ya� Testleri ve �letkenlik Ölçümü Sonuçlar� 
 

Kir Örneklerinin Tuz, Protein-Ya� Testleri ve �letkenlik Ölçümü Sonuçlar� 
Suda Çözünebilir Tuzlar �letkenlik 

(μS / cm) 
Organik Maddeler

Örnek Cl- SO4
2- CO3

2- NO3
- PO4

3- Protein Ya� 
Kir 1 - +++ - - - 1268 + - 
Kir 2 ± +++ - ± - 1068 - - 
Kir 3 + +++ - ± - 1449 + - 
Kir 4 - ± - ± - 240 - - 
Kir 5 - ++ - - - 770 + - 
Kir 6 ± ++ - ± - 930 - - 
Kir 7 ± +++ - + ± 1210 - - 
Kir 8 + +++ - + ± 1180 + - 
Kir 9 + +++ - + - 1365 + - 

Kir 10 ++ + - - - 290 - - 
Kir 11 ± ± - + - 238 - - 
Kir 12 + +++ - ++ - 1285 - - 
Kir 13 + +++ - + - 1100 - - 
Kir 14 - ++ - + - 836 + - 
Kir 15 ++ +++ - ++ - 1370 + - 
Kir 16 ± +++ - ± - 1067 + - 
Kir 17 - +++ - ± - 1145 + - 
Kir 18 ++ +++ - ± - 880 - - 
Kir 19 ++ +++ - ++ - 1120 - - 
Kir 20 + +++ - + - 1090 - - 
Kir 21 ± ± - ± - 157 + - 
Kir 22 ± + - + - 360 - - 
Kir 23 ++ +++ - ++ - 1708 - - 
Kir 24 ++ +++ - ++ - 1650 - - 
Kir 25 ++ ++ - ++ - 1240 - - 
Kir 26 + + - ± - 405 - - 
Kir 27 ++ + - ++ - 990 - - 
Kir 28 + +++ - ++ - 1410 + - 
Kir 29 ++++ ± - +++ - 1402 - - 
Kir 30 + ± - ++ - 392 - - 
Kir 31 +++ + - + - 860 - - 
Kir 32 ++ ++ - ± - 945 - - 
Kir 33 +++ - - + - 443 - - 
Kir 34 +++ +++ - + - 1265 - - 
Kir 35 ++ +++ - ++ - 1767 - - 
Kir 36 ++++ + - ++ - 1860 - - 
Kir 37 +++ + - + - 1560 - - 
Kir 38 - ± - - - 200 + - 
Kir 39 + ++++ - - - 1018 + - 
Kir 40 ± ++++ - + + 1365 + - 
Kir 41 ± ++++ - ± + 1410 + - 
Kir 42 + ++++ - + ± 1482 + - 



 

84 
 

Tablo 3-16. Kir Örneklerinin Tuz, Protein-Ya� Testleri ve �letkenlik Ölçümü Sonuçlar� 
 

Kir Örneklerinin Tuz, Protein-Ya� Testleri ve �letkenlik Ölçümü Sonuçlar� 
Suda Çözünebilir Tuzlar �letkenlik 

(μS / cm) 
Organik Maddeler

Örnek Cl- SO4
2- CO3

2- NO3
- PO4

3- Protein Ya� 
Kir 43 ± ++++ - ± + 1390 + - 
Kir 44 + ++++ - + - 1284 + - 
Kir 45 ± ++++ - - - 790 + - 
Kir 46 ± ++++ - ± ± 1276 + - 
Kir 47 ++ +++ - ± - 1935 + - 
Kir 48 - ++ - ± - 1166 + - 
Kir 49 ++ ++ - ± - 1788 - - 
Kir 50 + +++ - ± + 1515 - - 
Kir 51 ++ ++ - + - 1190 + - 
Kir 52 ± + - ± - 438 + - 
Kir 53 - ++ - - - 888 + - 
Kir 54 - ++ - - - 885 + - 
Kir 55 ++ ++ - ± - 889 + - 
Kir 56 - ++ - - - 617 + - 
Kir 57 ± +++ - - - 1072 + - 
Kir 58 - ++ - ± - 1045 + - 
Kir 59 ± +++ - ± - 1010 + - 
Kir 60 ± ++ - - - 990 + - 
Kir 61 - +++ - - - 1000 + - 
Kir 62 + +++ - + - 1330 - - 
Kir 63 - ++ - ± - 1290 + - 
Kir 64 - + - - - 312 + - 
Kir 65 +++ +++ - + - 1060 - - 
Kir 66 ± +++ - ± - 1196 + - 
Kir 67 + ++ - + - 1150 + - 
Kir 68 ± ++ - ± - 630 + - 
Kir 69 - +++ - ± - 1200 + - 
Kir 70 - ++ - - - 723 + - 
Kir 71 - +++ - ± - 995 + - 
Kir 72 - +++ - - - 1165 + - 
Kir 73 + +++ - ± - 1003 + - 
Kir 74 ++ + - + - 315 - - 
Kir 75 + ++ - + - 586 + - 
Kir 76 ++ +++ - + - 1290 + - 
Kir 77 ++ + - + - 445 - - 
Kir 78 - ++ - - - 441 + - 
Kir 79 - +++ - ± - 1095 + - 
Kir 80 - + - - - 214 + - 
Kir 81 ++ +++ - ++ - 1378 - - 

-Yok; ±: Çok az; +: Az var; ++: Var; +++: Fazla var; ++++: Çok Fazla var 
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3.2.4. Petrografik Analiz Sonuçlar� 

3.2.4.1. Asit Kayb� Analizinden Sonra Örne�in Kalan Agregalar�n�n Stereo 

Mikroskop �ncelemesi 

 

Harç Örnekleri 

 

Harç 1: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf parças�, 

az miktar� tu�la tozu olup kalan� kuvars ve kil nitelikli malzemedir. 125–500 � aras� 

boyutlu agregalar�n�n, tek tükü siyah cüruf parças� ve tu�la tozu, %35–40’� gri renkli 

da��lmam�� kütleler olup kalan� kuvars ve kayaç parçalar�d�r. 500 μ’dan büyük 

agregalar�n�n tek tükü mika, az miktar� gri renkli da��lmam�� kütleler, % 5 civar� 

tu�la k�r���d�r. �ri agregalar 10 mm elek alt�d�r.   

 

Harç 2: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü tu�la tozu ve mika 

olup kalan� kuvars ve krem renkli kil nitelikli malzemedir. 125–500 � aras� boyutlu 

agregalar�n�n; tek tükü mika ve siyah cüruf parças�, çok az miktar� tu�la tozu, % 20 

civar� kayaç parças� olup kalan� kuvars ve krem renkli da��lmam�� kütlelerdir.        

500 μ’dan büyük agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf parças� ve mika, % 2–3’ü tu�la 

k�r���, % 20- 25’i kuvars olup kalan� kayaç parçalar�d�r. �ri agregalar 4 mm elek 

alt�d�r.   

 

Harç 3: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü mika ve siyah 

cüruf parças�, % 5–10’u kuvars olup kalan� tu�la tozu ve kil nitelikli malzemedir. 

125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n, tek tükü mika ve siyah cüruf parças�, % 15 

civar� kuvars olup, kalan� tu�la tozu içeren pembe renkli da��lmam�� kütleler ve tu�la 

tozudur. 500 μ’dan büyük agregalar�n�n tek tükü mika, az miktar� kuvars olup kalan� 

tu�la k�r���d�r. �ri agregalar 10 mm elek alt�d�r.   

 

Harç 4: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf parças�, 

% 5 kadar� kuvars olup kalan� tu�la tozu ve kil nitelikli malzemedir. 125–500 � aras� 

boyutlu agregalar�n�n, tek tükü siyah cüruf parças� ve k�t�k, % 2–3’ü kuvars olup 

kalan� tu�la tozu içeren pembe renkli da��lmam�� kütleler ve tu�la tozudur.           
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500 μ’dan büyük agregalar�n�n % 3–5’i kuvars olup, kalan� tu�la k�r���d�r. �ri 

agregalar 10 mm elek alt�d�r. 

 

Harç 5: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü mika ve siyah 

cüruf parças� olup kalan� kuvars, kayaç tozu ve kil nitelikli malzemedir. 125–500 � 

aras� boyutlu agregalar�n�n tek tükü mika ve siyah cüruf parças�, az miktar� tu�la 

tozu, % 5 civar� aç�k kahverenkli da��lmam�� kütleler ve % 15 civar� kayaç parças� 

olup, kalan� kuvarst�r. 500 μ’dan büyük agregalar�n�n tek tükü mika ve siyah cüruf 

parças�, az miktar� tu�la k�r���, % 20 civar� kayaç parças� olup, kalan� kuvarst�r. �ri 

agregalar 4 mm elek alt�d�r.   

 

Harç 6: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf parças� 

ve mika, % 5’i kuvars olup kalan� tu�la tozudur. 125–500 � aras� boyutlu 

agregalar�n�n tek tükü mika, çok az miktar� siyah cüruf parças�, % 20 civar� kuvars 

olup, kalan� tu�la tozudur. 500 μ’dan büyük agregalar�n�n çok az miktar� kayaç 

parças�, az miktar� kuvars olup, kalan� tu�la k�r���d�r. �ri agregalar 10 mm elek 

alt�d�r.   

 

Harç 7: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf parças�, 

% 3-5’i kuvars olup kalan� tu�la tozu ve kil nitelikli malzemedir. 125–500 � aras� 

boyutlu agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf parças�, % 5 kadar� kuvars olup, kalan� 

tu�la tozu içeren pembe renkli da��lmam�� kütleler ve tu�la tozudur. 500 μ’dan 

büyük agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf parças�, çok az miktar� kayaç parças�,        

% 5-10’u kuvars olup, kalan� tu�la k�r���d�r. �ri agregalar 8 mm elek alt� olup tek tük 

10 mm boyuta ula�anlar mevcuttur. 

 

Harç 8: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf parças�, 

% 10 kadar� kuvars olup kalan� tu�la tozu ve kil nitelikli malzemedir. 125–500 � 

aras� boyutlu agregalar�n�n tek tükü mika ve siyah cüruf parças�, % 2–3’ü kuvars 

olup kalan� tu�la tozu içeren pembe renkli da��lmam�� kütleler ve tu�la tozudur.           

500 μ’dan büyük agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf parças�, az miktar� kuvars olup, 

kalan� tu�la k�r���d�r. �ri agregalar 10 mm elek alt�d�r.   
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Harç 9: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf parças�, 

az miktar� kuvars olup kalan� tu�la tozu ve kil nitelikli malzemedir. 125–500 � aras� 

boyutlu agregalar�n�n tek tükü k�t�k ve mika, az miktar� siyah cüruf parças�,             

% 5–10’u kuvars olup, kalan� tu�la tozu içeren pembe renkli da��lmam�� kütleler ve 

tu�la tozudur. 500 μ’dan büyük agregalar�n�n tek tükü k�t�k, çok az miktar� siyah 

cüruf parças�, tek tükü magmatik ve metamorfik kayaç parças�, % 2–3’ü kuvars olup, 

kalan� tu�la k�r���d�r. �ri agregalar 10 mm elek alt�d�r. 

 

Harç 10: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü k�t�k, çok az 

miktar� siyah cüruf parças�, % 5 civar� kuvars olup kalan� tu�la tozu ve kil nitelikli 

malzemedir. 125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n tek tükü k�t�k, çok az miktar� 

siyah cüruf parças�, % 3–5’i kuvars, % 10 civar� beyaz renkli da��lmam�� kütleler 

olup kalan� tu�la tozu içeren pembe renkli da��lmam�� kütleler ve tu�la tozudur.   

500 μ’dan büyük agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf parças�, az miktar� tu�la tozu 

içeren pembe renkli da��lmam�� kütleler, % 10–15’i kuvars olup kalan� tu�la 

k�r���d�r. �ri agregalar 10 mm elek alt�d�r.   

 

Harç 11: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf 

parças�, % 30 civar� kuvars olup kalan� tu�la tozu ve kil nitelikli malzemedir.        

125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf parças� ve mika, % 3–5’i 

kuvars, % 5 civar� beyaz renkli da��lmam�� kütleler olup kalan� tu�la tozu içeren 

pembe renkli da��lmam�� kütleler ve tu�la tozudur. 500 μ’dan büyük agregalar�n�n 

tek tükü siyah cüruf parças� ve kayaç parças�, az miktar� kuvars olup kalan� tu�la 

k�r���d�r. �ri agregalar 8 mm elek alt� olup tek tük 10–12 mm boyuta ula�anlar 

mevcuttur.   

 

Harç 12: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf 

parças� ve mika, % 15’i kuvars olup kalan� tu�la tozu ve kil nitelikli malzemedir. 

125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf parças�, kayaç parças� ve 

mika, % 15 civar� kuvars olup kalan� gri renkli da��lmam�� kütleler ve tu�la tozudur. 

500 μ’dan büyük agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf parças� ve mika, % 10 civar� 

kuvars olup kalan� tu�la k�r���d�r. �ri agregalar 4 mm elek alt� olup tek tük 12 mm 

boyuta ula�anlar mevcuttur.   
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Harç 13: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü mika ve siyah 

cüruf parças�, çok az miktarda tu�la tozu olup kalan� kuvars, kayaç tozu ve kil 

nitelikli malzemedir. 125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf 

parças� ve mika, az miktar� tu�la tozu, % 5 civar� gri renkli da��lmam�� kütleler,       

% 10–15’i kayaç tozu olup kalan� kuvarst�r. 500 μ’dan büyük agregalar�n�n tek tükü 

mika, az miktar� tu�la k�r���, % 40’� kuvars olup kalan� kayaç parças�d�r. �ri agregalar 

4 mm elek alt� olup tek tük 12 mm boyuta ula�anlar mevcuttur.   

 

Harç 14: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü mika, % 5 civar� 

kuvars olup kalan� tu�la tozu ve kil nitelikli malzemedir. 125–500 � aras� boyutlu 

agregalar�n�n tek tükü mika, çok az miktar� siyah cüruf parças�, % 3-5’i beyaz renkli 

da��lmam�� kütleler, % 10 civar� kuvars olup kalan� tu�la tozu içeren pembe renkli 

da��lmam�� kütleler ve tu�la tozudur. 500 μ’dan büyük agregalar�n�n tek tükü siyah 

cüruf parças�, az miktar� kayaç parças� ve kuvars olup kalan� tu�la k�r���d�r. �ri 

agregalar 4 mm elek alt�d�r.  

 

Harç 15: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü mika, çok az 

miktar� siyah cüruf parças�, % 15’i kuvars olup kalan� tu�la tozu ve kil nitelikli 

malzemedir. 125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n tek tükü k�t�k ve mika, çok az 

miktar� siyah cüruf parças�, % 5-10’u kuvars olup kalan� tu�la tozu içeren pembe 

renkli da��lmam�� kütleler ve tu�la tozudur. 500 μ’dan büyük agregalar�n�n tek tükü 

k�t�k ve mika, çok az miktar� siyah cüruf parças�, % 10 civar� kuvars olup kalan� 

tu�la k�r���d�r. �ri agregalar 8 mm elek alt�d�r.   

 

Harç 16: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü mika, çok az 

miktar� siyah cüruf parças�, % 5 kadar� kuvars olup kalan� tu�la tozu ve kil nitelikli 

malzemedir. 125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n tek tükü mika ve k�t�k, çok az 

miktar� siyah cüruf parças�, % 20–25 civar� kuvars olup kalan� tu�la tozudur.         

500 μ’dan büyük agregalar�n�n çok az miktar� kuvars olup kalan� tu�la k�r���d�r. �ri 

agregalar 10 mm elek alt�d�r.   

 

Harç 17: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf 

parças� ve k�t�k, % 10 civar� kuvars olup kalan� tu�la tozu ve kil nitelikli malzemedir.  
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125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n tek tükü mika ve k�t�k, çok az miktar� siyah 

cüruf parças�, % 5 kadar� kuvars olup kalan� tu�la tozudur. 500 μ’dan büyük 

agregalar�n�n tek tükü k�t�k ve siyah cüruf parças�, az miktar� kuvars olup kalan� 

tu�la k�r���d�r. �ri agregalar 8 mm elek alt�d�r.   

 

Harç 18: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü k�t�k, çok az 

miktar� siyah cüruf parças� ve tu�la tozu olup kalan� kuvars, kayaç tozu ve kil 

nitelikli malzemedir. 125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf 

parças� ve tu�la tozu, çok az miktar� mika, % 3–5’i krem renkli da��lmam�� kütleler, 

% 15 civar� kayaç tozu olup kalan� kuvarst�r. 500 μ’dan büyük agregalar�n�n tek tükü 

siyah cüruf parças� ve mika, çok az miktar� tu�la k�r���, % 40 kadar� kuvars olup 

kalan� volkanik, magmatik ve metamorfik kayaç parçalar�d�r. �ri agregalar 8–10 mm 

elek alt�d�r.   

 

Harç 19: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf 

parças� olup kalan� kil nitelikli malzeme, kuvars ve kaya tozudur. 125–500 � aras� 

boyutlu agregalar�n�n tek tükü k�t�k ve tu�la tozu, çok az miktar� siyah cüruf parças�, 

% 5 kadar� krem renkli da��lmam�� kütleler, % 5–10’u kayaç parçalar� olup kalan� 

kuvarst�r. 500 μ’dan büyük agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf parças� ve mika, çok 

miktar� tu�la k�r���, az miktar� krem renkli da��lmam�� kütleler, % 30 civar� kuvars 

olup kalan� kayaç parçalar�d�r. �ri agregalar 4 mm elek alt� olup tek tük 10–12 mm 

boyuta ula�anlar mevcuttur.  

 

Harç 20: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü mika ve siyah 

cüruf parças�, % 3–5’i kuvars olup kalan� tu�la tozu ve kil nitelikli malzemedir.    

125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf parças�, az miktar� kuvars 

olup kalan� tu�la tozu içeren pembe renkli da��lmam�� kütleler ve tu�la tozudur.   

500 μ’dan büyük agregalar�n�n tek tükü kayaç parças�, % 5 kadar� kuvars olup kalan� 

tu�la k�r���d�r. �ri agregalar 8–10 mm elek alt�d�r.   

 

Harç 21: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n az miktar� siyah cüruf 

parças�, % 20  civar� kuvars olup kalan� tu�la tozu ve kil nitelikli malzemedir.      
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125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n az miktar� siyah cüruf parças�, % 10 kadar� 

kuvars olup kalan� tu�la tozu içeren pembe renkli da��lmam�� kütleler ve tu�la 

tozudur. 500 μ’dan büyük agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf parças�, az miktar� 

kuvars ve kayaç parças� olup kalan� tu�la k�r���d�r. �ri agregalar 8 mm elek alt� olup 

tek tük 14 mm boyuta ula�anlar� mevcuttur.   

 

Harç 22: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n çok az miktar� siyah cüruf 

parças�, % 10 kadar� kuvars ve kayaç tozu olup kalan� tu�la tozu ve kil nitelikli 

malzemedir. 125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n tek tükü mika, çok az miktar� 

siyah cüruf parças�, az miktar� kayaç parçalar�, % 10–15’i kuvars olup kalan� tu�la 

tozu içeren pembe renkli da��lmam�� kütleler ve tu�la tozudur. 500 μ’dan büyük 

agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf parças�, az miktar� kuvars ve kayaç parças� olup 

kalan� tu�la k�r���d�r. �ri agregalar 4 mm elek alt� olup tek tük 10–12 mm boyuta 

ula�anlar� mevcuttur.   

 

Harç 23: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf 

parças�, az miktar� kuvars olup kalan� tu�la tozu ve kil nitelikli malzemedir.        

125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n tek tükü k�t�k, çok az miktar� siyah cüruf 

parças�, az miktar� kuvars olup kalan� tu�la tozu içeren pembe renkli da��lmam�� 

kütleler ve tu�la tozudur. 500 μ’dan büyük agregalar�n�n tek tükü magmatik kayaç 

parças�, çok az miktar� siyah cüruf parças�, % 2–3’ü kuvars olup kalan� tu�la 

k�r���d�r. �ri agregalar 8 mm elek alt� olup tek tük 10–18 mm boyuta ula�anlar� 

mevcuttur.   

 

Harç 24: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü tu�la tozu ve 

mika olup kalan� kuvars, kayaç tozu ve kil nitelikli malzemedir. 125–500 � aras� 

boyutlu agregalar�n�n tek tükü tu�la tozu ve mika, % 10 kadar� gri renkli da��lmam�� 

kütleler, % 10–15’i kayaç parçalar� olup kalan� kuvarst�r. 500 μ’dan büyük 

agregalar�n�n tek tükü tu�la k�r��� ve mika, % 15-20’si kuvars olup kalan� kayaç 

parçalar�d�r. �ri agregalar 8 mm elek alt�d�r.   

 

Harç 25: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü k�t�k ve mika, çok 

az miktar� siyah cüruf parças�, % 5 civar� kuvars olup kalan� tu�la tozu ve kil nitelikli 

malzemedir.  
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125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n tek tükü k�t�k, çok az miktar� siyah cüruf 

parças�, % 10–15’i kuvars olup kalan� tu�la tozu içeren pembe renkli da��lmam�� 

kütleler ve tu�la tozudur. 500 μ’dan büyük agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf parças�, 

çok az miktar� kumta�� parçalar�, az miktar� kuvars olup kalan� tu�la k�r���d�r. �ri 

agregalar 10 mm elek alt�d�r.   

 

Harç 26: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n çok az miktar� siyah cüruf 

parças�, % 5 kadar� kuvars olup kalan� tu�la tozu ve kil nitelikli malzemedir.        

125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n çok az miktar� siyah cüruf parças�, % 5 civar� 

kuvars olup kalan� tu�la tozu içeren pembe renkli da��lmam�� kütleler ve tu�la 

tozudur. 500 μ’dan büyük agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf parças�, % 5–10’u 

kuvars olup kalan� tu�la k�r���d�r. �ri agregalar 8 mm elek alt� olup tek tük 10–12 mm 

boyuta ula�anlar� mevcuttur.   

 

Harç 27: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf 

parças� ve mika, % 2–3’ü kuvars olup kalan� tu�la tozu ve kil nitelikli malzemedir. 

125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf parças�, % 5 civar� kuvars 

olup kalan� tu�la tozu içeren pembe renkli da��lmam�� kütleler ve tu�la tozudur.    

500 μ’dan büyük agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf parças�, % 5–10’u kuvars olup 

kalan� tu�la k�r���d�r. �ri agregalar 8 mm elek alt�d�r.   

 

Harç 28: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf 

parças�, az miktar� tu�la tozu olup kalan� kuvars, kayaç tozu ve kil nitelikli 

malzemedir. 125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf parças� ve 

mika, çok az miktar� tu�la tozu, az miktar� aç�k kahverenkli da��lmam�� kütleler,     

% 25 civar� kayaç tozu olup kalan� kuvarst�r. 500 μ’dan büyük agregalar�n�n tek tükü 

gri renkli da��lmam�� kütleler, % 10 civar� tu�la k�r���, % 20 civar� kuvars olup 

kalan� kayaç parçalar�d�r. �ri agregalar 2 mm elek alt�d�r.   

 

Harç 29: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n çok az miktar� siyah cüruf 

parças�, % 15 kadar� tu�la tozu olup kalan� kuvars, kayaç tozu ve kil nitelikli 

malzemedir. 125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n çok az miktar� siyah cüruf parças� 

ve mika olup kalan� % 15 kadar� tu�la tozu ve tu�la tozu içeren da��lmam�� kütleler, 

% 10 kadar� kayaç parças� olup kalan� kuvarst�r.  
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500 μ’dan büyük agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf parças� ve mika, % 15 civar� 

tu�la k�r���, % 35 civar� kayaç parças� olup kalan� kuvarst�r. �ri agregalar 6 mm elek 

alt�d�r.   

 

Harç 30: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n çok az miktar� siyah cüruf 

parças�, az miktar� kuvars olup kalan� tu�la tozu ve kil nitelikli malzemedir.        

125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n tek tükü k�t�k, çok az miktar� beyaz renkli 

da��lmam�� kütleler, az miktar� siyah cüruf parças�, % 10–15 civar� kuvars olup 

kalan� tu�la tozu içeren pembe renkli da��lmam�� kütleler ve tu�la tozudur.           

500 μ’dan büyük agregalar�n�n tek tükü beyaz renkli da��lmam�� kütleler, çok az 

miktar� siyah cüruf parças�, % 5–10’u kuvars ve kayaç parças� olup kalan� tu�la 

k�r���d�r. �ri agregalar 6 mm elek alt� olup tek tük 12 mm boyuta ula�anlar� 

mevcuttur.   

 

Harç 31: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf 

parças�, % 10–15’i kuvars olup kalan� tu�la tozu ve kil nitelikli malzemedir.         

125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n tek tükü mika ve siyah cüruf parças�,             

% 10–15’i kuvars ve kayaç parças� olup kalan� tu�la tozu içeren pembe renkli 

da��lmam�� kütleler ve tu�la tozudur. 500 μ’dan büyük agregalar�n�n tek tükü siyah 

cüruf parças�, az miktar� kayaç parças� olup kalan� tu�la k�r���d�r. �ri agregalar 8 mm 

elek alt�d�r.   

 

Harç 32: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü mika ve k�t�k, çok 

az miktar� siyah cüruf parças�, % 15–20’si kuvars olup kalan� tu�la tozu ve kil 

nitelikli malzemedir. 125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n tek tükü mika, çok az 

miktar� siyah cüruf parças�, az miktar� kuvars, % 5 civar� beyaz renkli da��lmam�� 

kütleler olup kalan� tu�la tozu içeren pembe renkli da��lmam�� kütleler ve tu�la 

tozudur. 500 μ’dan büyük agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf parças�, az miktar� 

kayaç parças� ve kuvars olup kalan� tu�la k�r���d�r. �ri agregalar 6–8 mm elek alt� 

olup tek tük 18 mm boyuta ula�anlar� mevcuttur.   

 

Harç 33: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü tu�la tozu ve 

siyah cüruf parças� olup kalan� kuvars, kayaç tozu ve kil nitelikli malzemedir.  
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125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n tek tükü k�t�k, siyah cüruf parças� ve mika,    

% 3–5’i da��lmam�� kütleler, % 25–30’u kayaç parças� olup kalan� kuvarst�r.          

500 μ’dan büyük agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf parças�, çok az miktar� tu�la 

k�r���, % 10–15’i kuvars olup kalan� kayaç parçalar�d�r. �ri agregalar 8 mm elek 

alt�d�r.   

 

Harç 34: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf 

parças�, % 5 kadar� kuvars  olup kalan� tu�la tozu ve kil nitelikli malzemedir.      

125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n çok az miktar� siyah cüruf parças� % 10 civar� 

kuvars olup kalan� tu�la tozu içeren pembe renkli da��lmam�� kütleler ve tu�la 

tozudur. 500 μ’dan büyük agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf parças� % 5–10’u 

kuvars ve kayaç parças� olup kalan� tu�la k�r���d�r. �ri agregalar 8–10 mm elek 

alt�d�r.   

 

Harç 35: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf 

parças�, % 5 civar� kuvars olup kalan� tu�la tozu ve kil nitelikli malzemedir.         

125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n, tek tükü siyah cüruf parças� % 10–15’i kuvars 

olup kalan� tu�la tozu içeren pembe renkli da��lmam�� kütleler ve tu�la tozudur.    

500 μ’dan büyük agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf parças� % 5–10’u kuvars ve 

kayaç parças� olup kalan� tu�la k�r���d�r. �ri agregalar 10 mm elek alt� olup tek tük  

20 mm boyuta ula�anlar mevcuttur.  

 

Harç 36: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü tu�la tozu ve 

siyah cüruf parças� olup kalan� kuvars ve kil nitelikli malzemedir. 125–500 � aras� 

boyutlu agregalar�n�n, tek tükü siyah cüruf parças� ve mika, az miktar� tu�la parças�, 

% 10 kadar� kayaç parças�, % 25 civar� gri renkli da��lmam�� kütleler olup kalan� 

kuvarst�r. 500 μ’dan büyük agregalar�n�n tek tükü feldspat çok az miktar� tu�la k�r��� 

kalan� kuvars ve kayaç parçalar�d�r. �ri agregalar 4 mm elek alt�d�r.   

 

Harç 37: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n az miktar� siyah cüruf 

parças� ve tu�la tozu olup kalan� kuvars ve kil nitelikli malzemedir. 125–500 � aras� 

boyutlu agregalar�n�n, %3–5’i tu�la tozu, %10–15’i kayaç parças�, % 25 civar� gri 

renkli da��lmam�� kütleler olup kalan� kuvarst�r.  
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500 μ’dan büyük agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf parças�, çok az miktar� tu�la 

parças� olup kalan� kuvars ve kayaç parças�d�r. �ri agregalar 4 mm elek alt�d�r.   

 

Harç 38: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n az miktar� tu�la tozu olup 

kalan� kayaç parçalar�, kuvars ve kil nitelikli malzemedir. 125–500 � aras� boyutlu 

agregalar�n�n az miktar� tu�la tozu, % 5 civar� beyaz renkli da��lmam�� kütleler,      

% 10 civar� kayaç parças� olup kalan� kuvarst�r. 500 μ’dan büyük agregalar�n�n tek 

tükü tu�la k�r��� ve k�t�k, % 2–3’ü beyaz renkli da��lmam�� kütleler, % 25–30’u 

kuvars olup kalan� kayaç parçalar�d�r. �ri agregalar 8 mm elek alt�d�r.   

 

Harç 39: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf 

parças� ve mika, % 10 kadar� kuvars olup kalan� tu�la tozu ve kil nitelikli 

malzemedir. 125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n çok az miktar� siyah cüruf 

parças�, % 10–15’i kuvars, % 20 civar� beyaz renkli da��lmam�� kütleler olup kalan� 

tu�la tozu içeren pembe renkli da��lmam�� kütleler ve tu�la tozudur. 500 μ’dan 

büyük agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf parças�, % 5 kadar� kuvars, % 3–5’i tu�la 

tozu içeren pembe renkli da��lmam�� kütleler olup kalan� tu�la k�r���d�r. �ri agregalar 

10 mm elek alt�d�r.   

 

Harç 40: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf 

parças�, % 20–25’i kuvars olup kalan� tu�la tozu ve kil nitelikli malzemedir. 125–500 

� aras� boyutlu agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf parças� ve mika, % 15 civar� 

kuvars, % 20 civar� beyaz renkli da��lmam�� kütleler olup kalan� tu�la tozu içeren 

pembe renkli da��lmam�� kütleler ve tu�la tozudur. 500 μ’dan büyük agregalar�n�n 

tek tükü beyaz renkli da��lmam�� kütleler, az miktar� kayaç parças�, % 5 civar� 

kuvars olup kalan� tu�la k�r���d�r. �ri agregalar 8 mm elek alt�d�r.   

 

Harç 41: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf 

parças�, % 40 civar� kuvars olup kalan� tu�la tozu ve kil nitelikli malzemedir.       

125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n çok az miktar� mika ve siyah cüruf parças�,    

% 10 civar� kuvars olup kalan� tu�la tozu içeren pembe renkli da��lmam�� kütleler ve 

tu�la tozudur. 500 μ’dan büyük agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf parças�, az miktar� 

kayaç parças�, % 15 civar� kuvars olup kalan� tu�la k�r���d�r. �ri agregalar 4 mm elek 

alt�d�r.   
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S�va Örnekleri 

 

S�va 1: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n çok az miktar� siyah cüruf 

parças� ve k�t�k, % 10–15’i kuvars olup kalan� kil nitelikli malzeme ve tu�la tozudur. 

125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n tek tükü mika, çok az miktar� beyaz renkli 

da��lmam�� kütleler, az miktar� k�t�k ve siyah cüruf parças�, % 30 civar� kuvars olup 

kalan� tu�la tozudur. 500 μ’dan büyük agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf parças� ve 

k�t�k, az miktar� kuvars ve kayaç parças� olup kalan� tu�la k�r���d�r. �ri agregalar       

8 mm elek alt�d�r.   

 

S�va 2: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n çok az miktar� siyah cüruf 

parças� ve k�t�k, az miktar� kuvars olup kalan� tu�la tozu ve kil nitelikli malzemedir. 

125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n çok az miktar� siyah cüruf parças� ve k�t�k,    

% 10 civar� kuvars olup kalan� tu�la tozu ve tu�la tozu içeren pembe renkli 

da��lmam�� kütlelerdir. 500 μ’dan büyük agregalar�n�n tek tükü siyah cüruf parças� 

ve k�t�k, az miktar� kuvars olup kalan� tu�la k�r���d�r. �ri agregalar 8 mm elek alt�d�r.   

 

S�va 3: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü mika, az miktar� 

siyah cüruf parças�, % 2-3’ü k�t�k, % 20 civar� kuvars olup kalan� kil nitelikli 

malzeme ve tu�la tozudur. 125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n az miktar� siyah 

cüruf parças�, % 2–3’ü k�t�k, % 15–20’si kuvars olup kalan� tu�la tozudur. 500 μ’dan 

büyük agregalar�n�n çok az miktar� siyah cüruf parças� ve k�t�k, az miktar� kuvars 

olup kalan� tu�la k�r���d�r. �ri agregalar 8 mm elek alt�d�r.   

 

S�va 4: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü mika, çok az 

miktar� siyah cüruf parças�, % 10 civar� kuvars olup kalan� kil nitelikli malzeme ve 

tu�la tozudur. 125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n tek tükü kayaç parças�, çok az 

miktar� k�t�k ve siyah cüruf parças�, % 5 civar� beyaz renkli da��lmam�� kütleler,      

% 25 civar� kuvars olup kalan� tu�la tozudur. 500 μ’dan büyük agregalar�n�n tek tükü 

k�t�k ve siyah cüruf parças�, % 3–5’i kuvars kalan� tu�la k�r���d�r. �ri agregalar        

10 mm elek alt�d�r.   

 

S�va 5: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü k�t�k, çok az miktar� 

siyah cüruf parças�, % 5 kadar� kuvars olup kalan� kil nitelikli malzeme ve tu�la 
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tozudur. 125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n tek tükü k�t�k, çok miktar� siyah cüruf 

parças�, % 25 civar� kuvars olup kalan� tu�la tozudur. 500 μ’dan büyük agregalar�n�n 

tek tükü k�t�k ve siyah cüruf parças�, az miktar� kuvars olup kalan� tu�la k�r���d�r. �ri 

agregalar 8 mm elek alt�d�r.   

 

S�va 6: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü mika ve k�t�k, çok 

az miktar� siyah cüruf parças�, % 30 civar� kuvars olup kalan� tu�la tozudur.         

125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n çok az miktar� siyah cüruf parças�, az miktar� 

k�t�k, % 2–3’ü beyaz renkli da��lmam�� kütleler, % 10 civar� kuvars olup kalan� tu�la 

tozu içeren pembe renkli da��lmam�� kütleler ve tu�la tozudur. 500 μ’dan büyük 

agregalar�n�n tek tükü k�t�k ve siyah cüruf parças�, % 15 civar� kuvars olup kalan� 

tu�la k�r���d�r. �ri agregalar 6 mm elek alt�d�r. 

   

S�va 7: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü k�t�k ve mika, çok 

az miktar� siyah cüruf parças�, % 20 kadar� kuvars olup kalan� tu�la tozu ve kil 

nitelikli malzemedir. 125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n tek tükü mika, çok az 

miktar� k�t�k ve siyah cüruf parças�, % 15’i kuvars olup kalan� tu�la tozu içeren 

pembe renkli da��lmam�� kütleler ve tu�la tozudur. 500 μ’dan büyük agregalar�n�n 

tek tükü k�t�k ve siyah cüruf parças�, % 10 civar� kuvars ve kayaç parças� olup kalan� 

tu�la k�r���d�r. �ri agregalar 6 mm elek alt�d�r.   

 

S�va 8: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n çok az miktar� tu�la tozu 

olup kalan� kuvars ve kil nitelikli malzemedir. 125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n 

çok az miktar� k�t�k, % 2–3’ü tu�la tozu, az miktar� kuvars olup kalan� beyaz renkli 

da��lmam�� kütlelerdir. 

 

S�va 9: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü mika ve k�t�k, çok 

az miktar� siyah cüruf parças�, % 10 civar� kuvars olup kalan� tu�la tozudur.         

125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n tek tükü mika, çok az miktar� k�t�k ve siyah 

cüruf parças�, % 5 kadar� beyaz renkli da��lmam�� kütleler, % 20–25’i kuvars olup 

kalan� tu�la tozudur. 500 μ’dan büyük agregalar�n�n tek tükü k�t�k, az miktar� kayaç 

parças�, % 20 civar� kuvars olup kalan� tu�la k�r���d�r. �ri agregalar 4 mm elek alt�d�r.   
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S�va 10: Örne�in 125 μ’dan küçük boyutlu agregalar�n�n tek tükü k�t�k, çok az 

miktar� siyah cüruf parças�, % 10–15’i kuvars olup kalan� tu�la tozu ve kil nitelikli 

malzemedir. 125–500 � aras� boyutlu agregalar�n�n tek tükü mika, çok az miktar� 

siyah cüruf parças� ve k�t�k, % 5 civar� beyaz renkli da��lmam�� kütleler, % 10 civar� 

kuvars olup kalan� tu�la tozu içeren pembe renkli da��lmam�� kütleler ve tu�la 

tozudur. 500 μ’dan büyük agregalar�n�n çok az miktar� kayaç parças�, % 5–10’u 

kuvars olup kalan� tu�la k�r���d�r. �ri agregalar 8 mm elek alt�d�r.   
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3.2.4.2. Örnek Kesitlerinin Petrografik Analiz Sonuçlar� 

 

Harç Örnekleri 

 

Harç 1: Ba�lay�c� alan� % 30 civar�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� iyidir. % 20 civar�nda kireç topa�� bulunan örnekte yer yer 

çap� 2 mm’yi bulan gözenekler mevcuttur. Örne�in agregalar� kuvars ve kayaç 

parçalar�ndan olu�maktad�r. Kayaç parçalar�n�n geneli kuvarsit olup ayr�ca granitlik, 

volkanik kökenlilerin yan�nda fillat, sleyt türü metamorfik kökenli parçalar da 

mevcuttur. Metamorfik olanlar yass�la�m�� formdad�rlar.  

 

 
Foto�raf 3.69. Harç 1’in polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Harç 2: Ba�lay�c� alan� % 25 – 30 oran�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� iyidir. % 20 civar�nda kireç topa�� bulunan örnekte yer yer 

çap� 2 mm’yi geçmeyen gözenekler mevcuttur. Örnekte ayr�ca % 10 civar�nda 

kireçta�� parças� vard�r. Agregalar�n geneli kuvars ve kayaç parçalar�ndan 

olu�maktad�r. Kayaç parçalar�n�n tür da��l�m� Örnek 1 ile benzerdir. Ayn� zamanda 

örnekte tek tük plajioklas minerali vard�r. 
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Foto�raf 3.70. Harç 2’nin polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Harç 3: Ba�lay�c� alan� % 25 – 30 civar�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� iyidir. % 30 – 35 oran�nda kireç topa�� bulunan örnekte % 10 

kadar da kireç ta�� parças� vard�r. Tek tük kuvarsit, % 2 – 3 oran�nda da kuvars 

mevcut olan örne�in kalan agregalar� tu�la k�r���d�r. 

  

 
Foto�raf 3.71. Harç 3’ün polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Harç 4: Ba�lay�c� alan� % 25 civar�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� iyidir. % 40 civar�nda kireç topa�� bulunan örnekte çok az 

miktarda kuvars minerali vard�r. Kalan agregalar tu�la k�r���d�r. 
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Foto�raf 3.72. Harç 4’ün polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Harç 5: Ba�lay�c� alan� % 30 civar�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� iyidir. % 10 – 15 civar�nda kireç topa�� bulunan örnekte az 

miktarda da tu�la k�r�klar� vard�r. Kalan agregalar�n geneli kuvars olup ayn� zamanda 

yuvarlak formda kayaç parçalar� mevcuttur. Kayaç parças� olarak kuvarsit, fillat ve 

volkanik kökenliler bulunmaktad�r. Örnekte ayr�ca tek tük plajioklas minerali vard�r. 

 

 
Foto�raf 3.73. Harç 5’in polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Harç 6: Ba�lay�c� alan� % 30 civar�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� iyidir. % 15 – 20 oran�nda kireç topa�� bulunan örnekte az 

miktarda da kireç ta�� parças� vard�r. Kalan agregalar tek tük bulunan kuvarsarenit ve 

çok az miktardaki kuvars d���nda tu�la k�r�klar�d�r. 
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Foto�raf 3.74. Harç 6’n�n polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Harç 7: Ba�lay�c� alan� % 30 civar�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� iyidir. % 20 – 25 kireç topa�� bulunan örnekte tek tük siyah 

cüruf parças� ve granitik kayaç parças�, az miktarda kuvars vard�r. Kalan agregalar 

tu�la k�r���d�r. 

 

 
Foto�raf 3.75. Harç 7’nin polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Harç 8: Ba�lay�c� alan� % 25 civar�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� iyidir. % 40 civar�nda kireç topa��, az miktarda kavk� ve kireç 

ta�� parças� bulunan örnekte çok az miktarda da kuvars vard�r. Kalan agregalar tu�la 

k�r���d�r. 
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Foto�raf 3.76. Harç 8’in polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Harç 9: Ba�lay�c� alan� % 35 – 40 oran�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� iyidir. % 30 civar�nda kireç topa�� bulunan örnekte tek tük de 

kireç ta�� parças� vard�r. Tek tük siyah cüruf parças�, alkali feldspat minerali ve az 

miktarda kuvars mevcut olup kalan agregalar tu�la k�r���d�r. 

 

 
Foto�raf 3.77. Harç 9’un polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Harç 10: Ba�lay�c� alan� % 35 – 40 oran�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� zay�ft�r. % 25 civar�nda kireç topa�� bulunan örnekte tek tük 

de kireç ta�� parças� vard�r. Örnekte ayr�ca tek tük siyah cüruf parças�, kuvars, 

kuvarsit ve magmatik kayaç parças� mevcuttur. Kalan agregalar tu�la k�r���d�r. 
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Foto�raf 3.78. Harç 10’un polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Harç 11: Ba�lay�c� alan� % 35 civar�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� zay�ft�r. % 25 civar�nda kireç topa�� bulunan örnekte tek tük 

kuvars ve magmatik kayaç parças� vard�r. Kalan agregalar ise tu�la k�r���d�r. 

 

 
Foto�raf 3.79. Harç 11’in polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Harç 12: Ba�lay�c� alan� % 40 – 45 oran�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� zay�ft�r. % 30 civar�nda kireç topa�� bulunan örnekte tek tük 

siyah cüruf parças�, kuvarsit, çok az miktarda kuvars vard�r. Kalan agregalar tu�la 

k�r���d�r. 
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Foto�raf 3.80. Harç 12’nin polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Harç 13: Ba�lay�c� alan� % 25 kadar olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n kendi 

içerisindeki faz� iyidir. % 20 kadar kireç topa�� bulunan örnekte % 10 kadar da kireç 

ta�� parças� vard�r. Ayn� zamanda örnekte tek tük tu�la k�r���, fillat parças� ve az 

miktarda plajioklas minerali vard�r. Agregalar�n geneli kuvars ve kayaç parçalar� 

olup, kayaç parçalar�n�n ço�u kuvarsitlerdir. 

 

 
Foto�raf 3.81. Harç 13’ün polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Harç 14: Ba�lay�c� alan� % 30 civar�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� zay�ft�r. % 10 civar�nda kireç topa��, % 10 oran�nda da kireç 

ta�� parças� bulunan örnekte tek tük siyah cüruf parças�, plajioklas minerali ve 

kuvarsit parças� mevcuttur. Kalan agregalar tu�la k�r���d�r. 
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Foto�raf 3.82. Harç 14’ün polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Harç 15: Ba�lay�c� alan� % 30 civar�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� zay�ft�r. % 20 – 25 oran�nda kireç topa�� bulunan örnekte tek 

tük kavk� parças� ve siyah cüruf parças�, az miktarda kuvars minerali vard�r. Kalan 

agregalar ise tu�la k�r���d�r. 

 

 
Foto�raf 3.83. Harç 15’in polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Harç 16: Ba�lay�c� alan� % 35 – 40 civar� olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� zay�ft�r. % 15 civar�nda kireç topa�� bulunan örnekte tek tük 

k�t�k ve kuvars vard�r. Kalan agregalar tu�la k�r���d�r. 
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Foto�raf 3.84. Harç 16’n�n polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Harç 17: Ba�lay�c� alan� % 25 – 30 oran�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� yer yer iyi yer yer zay�ft�r. % 35 civar�nda kireç topa�� 

bulunan örnekte tek tük siyah cüruf parças�, az miktarda 0,1 mm boyutu a�mayan 

kuvars minerali vard�r. Kalan agregalar tu�la k�r���d�r. 

 

 
Foto�raf 3.85. Harç 17’nin polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Harç 18: Ba�lay�c� alan� % 25 oran�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� zay�ft�r. % 10 civar�nda kireç topa�� bulunan örnekte yer yer 

çap� 3 mm’yi geçmeyen gözenekler mevcuttur. Agregalar�n� kuvars ve kayaç 

parçalar�n�n olu�turdu�u örnekte bu kayaç parçalar� yuvarlak formda olup geneli 

kuvarsit türündedir. Ayr�ca tek tük silt ta�� parçalar� mevcuttur. 
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Foto�raf 3.86. Harç 18’in polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Harç 19: Ba�lay�c� alan� % 25 oran�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� zay�ft�r. Tek tük tu�la k�r���, mika ve k�t�k bulunan örne�in 

kalan agregalar� kuvars ve kayaç parçalar�d�r. Kayaç parças� olarak da kuvarsit ve 

fillatlar bulunmakta olup bunlar yuvarlak formdad�rlar.  

 

 
Foto�raf 3.87. Harç 19’un polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Harç 20: Ba�lay�c� alan� % 25 oran�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� yer yer iyi yer yer zay�ft�r. % 20 civar�nda kireç topa�� 

bulunan örnekte yer yer çap� 2 mm’yi geçmeyen gözenekler mevcuttur. Ayr�ca 

örnekte tek tük kuvars minerali vard�r. Kalan agregalar ise tu�la k�r���d�r. 
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Foto�raf 3.88. Harç 20’nin polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Harç 21: Ba�lay�c� alan� % 30 civar�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� yer yer iyi yer yer zay�ft�r. % 20 civar�nda kireç topa�� 

bulunan örnekte tek tük kuvars, feldspat ve kuvarsit mevcuttur. Kalan agregalar tu�la 

k�r���d�r. 

 

 
Foto�raf 3.89. Harç 21’in polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Harç 22: Ba�lay�c� alan� % 30 oran�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� zay�ft�r. % 35 civar�nda kireç topa��, az miktarda kireç ta�� 

parças� bulunan örnekte yine tek tük siyah cüruf parças�, az miktarda da kuvars 

minerali mevcuttur. Kalan agregalar tu�la k�r���d�r. 
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Foto�raf 3.90. Harç 22’nin polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Harç 23: Ba�lay�c� alan� % 35 civar�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� iyidir. % 20 civar�nda kireç topa�� bulunan örnekte tek tük 

kum ta�� parças� ve plajioklas ile % 5 civar�nda kuvars bulunmaktad�r. Örne�in kalan 

agregalar� tu�la k�r���d�r. 

 

 
Foto�raf 3.91. Harç 23’ün polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Harç 24: Ba�lay�c� alan� % 30 civar�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� iyidir. Az miktarda kireç topa��, % 10 – 15 oran�nda da kireç 

ta�� parças� bulunan örnekte tek tük siyah cüruf parças� ve tu�la k�r��� vard�r. 

Örne�in agregalar�n�n geneli ise kuvars ve kayaç parçalar�d�r. Kayaç parçalar�n�n 

ço�unlu�u kuvarsit olup ayn� zamanda �ist ve fillat türü parçalar da mevcuttur. 
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Foto�raf 3.92. Harç 24’ün polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Harç 25: Ba�lay�c� alan� % 25 – 30 civar�nda olup ba�lay�c� – agrega ve 

ba�lay�c�n�n kendi içerisindeki faz� iyidir. % 35 – 40 oran�nda kireç topa�� bulunan 

örnekte az miktarda kireçta��, mermer parçalar� vard�r. Az miktardaki metamorfizma 

etkisine ba�l� olarak dalgal� sönme gösteren kuvarslar d���nda kalanlar tu�la k�r���d�r. 

 

 
Foto�raf 3.93. Harç 25’in polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Harç 26: Ba�lay�c� alan� % 30 civar�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� genelinde iyidir. % 40 civar�nda kireç topa�� bulunan örnekte 

az miktarda kireç ta�� parças� vard�r. 0,1 mm boyutu a�mayan az miktardaki 

kuvarslar d���nda kalanlar tu�la k�r���d�r. 
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Foto�raf 3.94. Harç 26’n�n polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Harç 27: Ba�lay�c� alan� % 30 civar�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� iyidir. % 30 civar�nda kireç topa�� bulunan örnekte az 

miktarda kireç ta�� parças� vard�r. 0,1 mm’yi geçmeyen boyuttaki az miktarda 

bulunan kuvarslar d���nda kalanlar tu�la k�r���d�r. 

 

 
Foto�raf 3.95. Harç 27’nin polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Harç 28: Ba�lay�c� alan� % 30 civar�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� iyidir. % 15 civar�nda kireç topa�� bulunan örnekte tek tük de 

tu�la k�r��� vard�r. Örne�in agregalar�n�n geneli kuvars ve kayaç parçalar�ndan 

olu�maktad�r.  
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Kayaç parçalar�n�n ço�unlu�u kuvarsit olup tek tük fillat sleyt ve granitik parçalar 

mevcuttur. Bu kayaç parçalar� genel itibariyle yass�la�m�� agregalar �eklindedir. 

Örnekte ayr�ca tek tük fosil kavk�s� vard�r. 

 

 
Foto�raf 3.96. Harç 28’in polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Harç 29: Ba�lay�c� alan� % 35 civar�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� zay�ft�r. % 20 civar�nda kireç topa�� bulunan örne�in 

agregalar� kuvars ve kayaç parçalar�d�r. Kayaç parçalar� yuvarlak formdad�r.  

 

 
Foto�raf 3.97. Harç 29’un polarizan mikroskop detay görünümü 
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Harç 30: Ba�lay�c� alan� % 35 oran�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� iyidir. % 35 – 40 oran�nda kireç topa�� bulunan örnekte       

0,1 mm boyutu a�mayan miktarda tek tük kuvars minerali vard�r. Kalan agregalar 

tu�la k�r���d�r. 

 

 
Foto�raf 3.98. Harç 30’un polarizan mikroskop detay görünümü 

 

 Harç 31: Ba�lay�c� alan� % 35 – 40 civar�nda olup ba�lay�c� – agrega ve 

ba�lay�c�n�n kendi içerisindeki faz� iyidir. % 15 civar�nda kireç topa��, % 25 – 30 

oran�nda da yuvarlak formda kireç ta�� parças� bulunan örnekte, çok az miktarda 

kuvarsit parças� ve kuvars minerali vard�r. Kalan agregalar tu�la k�r���d�r.  

  

 
Foto�raf 3.99. Harç 31’in polarizan mikroskop detay görünümü 
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Harç 32: Ba�lay�c� alan� % 30 civar�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� iyidir. % 40 – 45 oran�nda kireç topa�� bulunan örnekte tek 

tük volkanik kayaç parças� ve kuvars mevcuttur. Kalan agregalar ise tu�la k�r���d�r. 

  

 
Foto�raf 3.100. Harç 32’nin polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Harç 33: Ba�lay�c� alan� % 30 – 35 oran�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� zay�ft�r. % 10 civar�nda kireç topa�� bulunan örnekte tek tük 

tu�la k�r��� vard�r. Kalan agregalar� kayaç parçalar� ve kuvarst�r. Kayaç parçalar�n�n 

geneli kuvarsit olup az miktarda kireç ta�� ve volkanik kayaç parças� vard�r. 

  

 
Foto�raf 3.101. Harç 33’ün polarizan mikroskop detay görünümü 

 

 



 

115 
 

Harç 34: Ba�lay�c� alan� % 35 – 40 civar� olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� zay�ft�r. % 25 – 30 oran�nda kireç topa�� bulunan örnekte       

% 10 – 15 civar�nda kireç ta�� parças� vard�r. Tek tük volkanik kayaç parças� ve az 

miktarda kuvars d���nda kalan agregalar tu�la k�r���d�r. 

  

 
Foto�raf 3.102. Harç 34’ün polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Harç 35: Ba�lay�c� alan� % 40 kadar olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n kendi 

içerisindeki faz� zay�ft�r. % 15 kadar kireç topa�� bulunan örnekte tek tük k�t�k ve 0,5 

mm boyunda granitik kayaç parças� ile 0,1 mm’den küçük kuvars minerali 

mevcuttur. Kalan agregalar tu�la k�r���d�r. 

  

 
Foto�raf 3.103. Harç 35’in polarizan mikroskop detay görünümü 
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Harç 36: Ba�lay�c� alan� % 35 – 40 oran�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� iyidir. % 5 civar�nda kireç topa�� bulunan örne�in agregalar� 

kayaç parçalar� ve kuvarst�r. Kayaç parçalar� kuvarsit ve �istlerden olu�maktad�r. 

Ayr�ca örnekte az miktarda kireç ta�� parças� vard�r. 

  

 
Foto�raf 3.104. Harç 36’n�n polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Harç 37: Ba�lay�c� alan� % 35 civar�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� iyidir. % 10 kadar kireç topa�� bulunan örnekte % 10 

civar�nda kireç ta�� parças� vard�r. Örne�in kalan agregalar� kuvars ve kayaç 

parçalar�d�r. Kayaç parçalar� yuvarlak formda olup geneli kuvarsit ve volkaniktir. 

Tek tük olarak hafif metamorfizma geçirmi� sedmenter kayaç parçalar� 

bulunmaktad�r. 
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Foto�raf 3.105. Harç 37’nin polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Harç 38: Ba�lay�c� alan� % 30 civar� olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n kendi 

içerisindeki faz� iyidir. % 25 civar�nda kireç topa�� bulunan örnekte % 5 oran�nda da 

kireç ta�� parças� mevcuttur. Agregalar� hemen hemen e� oranda kayaç parças� ve 

kuvarstan olu�an örne�in içerisinde tek tük de siyah cüruf parçalar� vard�r. Kayaç 

parçalar�n�n geneli kuvarsit olup ayn� zamanda kum ta�� ve volkanik kayaç parças� da 

bulunmaktad�r. Bu kayaç parçalar� yuvarlak formdad�r. 

 

 
Foto�raf 3.106. Harç 38’in polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Harç 39: Ba�lay�c� alan� % 35 – 40 oran�nda olup olup ba�lay�c� – agrega ve 

ba�lay�c�n�n kendi içerisindeki faz� iyidir.  
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Örnekte yer yer çap� 2 mm’yi geçmeyen gözenekler mevcuttur. Tek tük siyah cüruf 

parças� ve yuvarlak formda kayaç parças�, az miktarda 0,1 – 0,2 mm boyutu a�mayan 

kuvars bulunan örnekte kalan agregalar tu�la k�r���d�r. 

 

 
Foto�raf 3.107. Harç 39’un polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Harç 40: Ba�lay�c� alan� % 30 – 35 kadar olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� iyidir. % 25 civar�nda kireç topa�� bulunan örnekte tek tük 

feldspat, az miktarda kuvarsit ve kum ta�� parçalar�, % 5 oran�nda kireç ta�� parças�, 

% 5 oran�nda kuvars vard�r. Kalan agregalar tu�la k�r���d�r. 

 

 
Foto�raf 3.108. Harç 40’�n polarizan mikroskop detay görünümü 
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Harç 41: Ba�lay�c� alan� % 30 civar�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� iyidir. % 30 – 35 oran�nda kireç topa��, % 5 oran�nda kireç 

ta�� parças� bulunan örnekte % 10 kadar kuvars vard�r. Kuvarslar�n bir k�sm� dalgal� 

sönme göstermektedirler. Bu kuvars taneleri metamorfik kökenlidir. Ayr�ca örnekte 

tek tük plajioklas mevcut olup kalan agregalar tu�la k�r���d�r. 

 

 
Foto�raf 3.109. Harç 41’in polarizan mikroskop detay görünümü 



 

120 
 

S�va Örnekleri 

 

S�va 1: Ba�lay�c� alan� % 30 civar�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n kendi 

içerisindeki faz� zay�ft�r. % 20 civar�nda kireç topa�� bulunan örnekte tek tük k�t�k ve 

% 5 civar�nda kuvars vard�r. Kalan agregalar tu�la k�r���d�r. 

 

 
Foto�raf 3.110. S�va 1’in polarizan mikroskop detay görünümü 

 

S�va 2: Ba�lay�c� alan� % 30 – 35 oran�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� zay�ft�r. % 15 civar�nda kireç topa�� ve % 10 civar�nda kireç 

ta�� parças� bulunan örnekte az miktarda kuvars ve kuvarsit vard�r. Kalan agregalar 

tu�la k�r���d�r. 
 

 
Foto�raf 3.111. S�va 2’nin polarizan mikroskop detay görünümü 
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S�va 3: Ba�lay�c� alan� % 35 civar�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n kendi 

içerisindeki faz� zay�ft�r. % 5 – 10 oran�nda kireç topa��, % 10 kadar kireç ta�� 

parças� bulunan örnekte tek tük k�t�k, az miktarda kuvars vard�r. Kesitte tek parça 

olmas�na kar��n yakla��k % 5 yer kaplayan kayaç parças� gözlemlenmi�tir. Örne�in 

kalan agregalar� tu�la k�r���d�r. 

 

 
Foto�raf 3.112. S�va 3’ün polarizan mikroskop detay görünümü 

 

S�va 4: Ba�lay�c� alan� % 35 olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n kendi 

içerisindeki faz� zay�ft�r. Örnekte % 5 civar�nda kireç topa�� ve tek tük kalsit ve k�t�k 

bulunmaktad�r ayr�ca az miktarda 0,1 mm’yi geçmeyen boyutta kuvars vard�r. Kalan 

agregalar tu�la k�r���d�r. 
 

 
Foto�raf 3.113. S�va 4’ün polarizan mikroskop detay görünümü 
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S�va 5: Ba�lay�c� alan� % 35 civar�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n kendi 

içerisindeki faz� zay�ft�r. % 3 – 5 oran�nda kireç topa�� ve % 10 oran�nda kireç ta�� 

parças� bulunan örnekte tek tük k�t�k ve az miktarda 0,1 mm boyutu a�mayan kuvars 

taneleri vard�r. Kalan agregalar tu�la k�r���d�r. 

 

 
Foto�raf 3.114. S�va 5’in polarizan mikroskop detay görünümü 

 

S�va 6: Ba�lay�c� alan� % 40 – 45 civar�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� iyidir. % 10 civar�nda kireç topa�� bulunan örnekte az 

miktarda k�t�k ve 0,1 mm boyutu geçmeyen kuvars taneleri ve çok az miktarda siyah 

cüruf parças� vard�r. Kalan agregalar tu�la k�r���d�r. 

 

 
Foto�raf 3.115. S�va 6’n�n polarizan mikroskop detay görünümü 
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S�va 7: Ba�lay�c� alan� % 45 – 50 civar�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� iyidir. % 10–15 oran�nda kireç topa��, az miktarda kireç ta�� 

parças� bulunan az miktarda k�t�k ve kuvars, tek tük plajioklas vard�r. Kalan 

agregalar tu�la k�r���d�r. 

 

 
Foto�raf 3.116. S�va 7’nin polarizan mikroskop detay görünümü 

 

S�va 8: Genel itibariyle agregas�z yap�da olan örnekte tek tük k�t�k, kuvars ve tu�la 

parças� bulunmaktad�r. Örne�in yüzeyinde ise içerisinde kireç ta�� parçalar� bulunan 

4 mm kal�nl���nda beyaz astar tabakas� vard�r. 

 

 
Foto�raf 3.117. S�va 8’in polarizan mikroskop detay görünümü 
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S�va 9: Ba�lay�c� alan� % 40 – 45 oran�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� iyidir. % 10 civar�nda kireç topa�� bulunan örnekte ayr�ca 

siyah cüruf ve k�t�k parçalar� vard�r. Tek tük bulunan plajioklas ve % 5 civar�ndaki 

kuvars d���nda kalan agregalar tu�la k�r���d�r. Ayr�ca örne�in yüzeyinde 5–6 mm 

kal�nl���nda beyaz astar tabakas� yer almaktad�r. 
 

 
Foto�raf 3.118. S�va 9’un polarizan mikroskop detay görünümü 

 

S�va 10: Ba�lay�c� alan� % 40 – 45 civar�nda olup ba�lay�c� – agrega ve ba�lay�c�n�n 

kendi içerisindeki faz� zay�ft�r. % 5 – 10 oran�nda kireç topa��, % 10 civar�nda da 

kireç ta�� parças� bulunan örnekte tek tük plajioklas ve metamorfik kayaç parças�,    

% 5 kadar da kuvars vard�r. Kalan agregalar ise tu�la k�r���d�r. Ayr�ca örne�in 

yüzeyinde 5 – 6 mm kal�nl���nda beyaz astar tabakas� vard�r. 
 

 
Foto�raf 3.119. S�va 10’un polarizan mikroskop detay görünümü 
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Ta� Örnekleri 

 

Ta� 1: Çok az miktarda kil içeren, karbonat ba�lay�c�l�, oldukça rekristalize, 

intraklastl� sparitik kireç ta��d�r. 

 

 
Foto�raf 3.120. Ta� 1’in polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Ta� 2: �çerisinde yer yer volkanik kayaç parçalar� ve tek tük amfibol mineralleri 

bulunan, minerallerinin genelini zonlu ve ikizli plajioklaslar�n olu�turdu�u, bunun 

yan�nda serbest kuvars mineralinin de bulundu�u, kristalce zengin riyodasidik tüftür. 

 

 
Foto�raf 3.121. Ta� 2’nin polarizan mikroskop detay görünümü 
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Ta� 3: Tek tük 5 – 7 mm boyuta ula�an kuvars mineralleri, % 4 civar�nda kil ve s�kça 

oolitler içeren, kalsit minerallerinden olu�an oolitli rekristalize kireç ta��d�r. Ayr�ca 

kayaçta yer yer demir boyamalar� ve fosil kavk� parçalar� vard�r. 

 

 
Foto�raf 3.122. Ta� 3’ün polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Ta� 4: % 10 kadar kil içeren, çok hafif metamorfizma etkisinin görüldü�ü tamam� 

kalsit minerallerinden olu�an ufak taneli killi rekristalize sparitik kireç ta��d�r. Ayr�ca 

örnekte tek tük fosil kavk� parças� ve yer yer ikincil sparitik kalsit damar� vard�r. 

 

 
Foto�raf 3.123. Ta� 4’ün polarizan mikroskop detay görünümü 
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Ta� 5: Kuvars taneleri içeren, killi k�s�mlar� metamorfizma etkisiyle yer yer mika 

minerallerine dönü�mü�, tek tük metamorfik kayaç parças� bulunan kumlu killi 

mikritik kireç ta��d�r. 

 

 
Foto�raf 3.124. Ta� 5’in polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Ta� 6: �çerisinde yer yer volkanik kayaç parçalar� ve tek tük amfibol mineralleri 

bulunan, minerallerinin genelini zonlu ve ikizli plajioklaslar�n olu�turdu�u, bunun 

yan�nda serbest kuvars mineralinin de bulundu�u, kristalce zengin riyodasidik tüftür. 

 

 
Foto�raf 3.125. Ta� 6’n�n polarizan mikroskop detay görünümü 
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Ta� 7: �çerisinde yer yer volkanik kayaç parçalar� ve tek tük amfibol mineralleri 

bulunan, minerallerinin genelini zonlu ve ikizli plajioklaslar�n olu�turdu�u, bunun 

yan�nda serbest kuvars mineralinin de bulundu�u, kristalce zengin riyodasidik tüftür. 

 

 
Foto�raf 3.126. Ta� 7’nin polarizan mikroskop detay görünümü 

 

 

Ta� 8: % 5’i geçmeyen oranda kuvars içeren, bo�luklar�nda ikincil kalsitlerin 

geli�ti�i, yer yer fosil kavk� parçalar� içeren killi mikritik kireç ta��d�r. 

 

 
Foto�raf 3.127. Ta� 8’in polarizan mikroskop detay görünümü 
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Tu�la Örnekleri 

 

Tu�la 1: % 10 kadar geneli kuvars olan agrega içeren örne�in faz� iyidir. Ayr�ca 

örnekte tek tük plajioklas minerali mevcuttur. Dokusu homojen özellik gösteren 

örnekte 1mm boyutu geçmeyen gözenekler bulunmaktad�r. 

 

 
Foto�raf 3.128. Tu�la 1’in polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Tu�la 2: Agrega oran� % 10’u geçmeyen örne�in faz� 1 numaral� örne�e nazaran 

daha zay�ft�r. Ayn� zamanda yine 1 numaral� örnekle benzer boyutta gözenek 

içermekte olup gözeneklerin s�kl��� nispeten daha azd�r. Agregalar�n�n geneli kuvars 

olan örne�in içerisinde tek tük mika minerali ve kuvarsit (meta kumta��) parças� 

vard�r. 
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Foto�raf 3.129. Tu�la 2’nin polarizan mikroskop detay görünümü 

 

Tu�la 3: Agrega oran� % 10’u geçmeyen örne�in faz� 2 numaral� örnekle benzerdir. 

Gözeneklerinde sar�ms� beyaz renkli topaklar bulunan örne�in agregalar� tek tük 

bulunan mikalar d���nda kuvarslard�r. 

 

 
Foto�raf 3.130. Tu�la 3’ün polarizan mikroskop detay görünümü 
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Tablo 3-17. Harç Örneklerinin İçerik Tablosu 

Örnek Bağlayıcı 
Oranı (%) 

Agrega 
Boyutu (mm) 

Kireç Topağı 
(%) 

Kızdırma 
Kaybı (%) 

Asitle Kayıp 
(%) 

125µ Elek 
Altı (%) 

63 µ Elek 
Altı (%) 

Kireçtaşı 
Parçası (%) 

Tuğla Kırığı 
(%) 

Kum 
(%) Kum Cinsi Fosil Kavkısı 

(%) 
Siyah Cüruf 

(%) Kıtık (%) 
Bağlayıcı 
Agrega  
Oranı 

Harç- 1 30 10 20 52,01 53,88 2,41 1,71 - çok az 99 kayaç parçası 
ve kuvars - tek tük - 1 : 2,5 

Harç- 2 25–30 4 20 51,31 58,02 3,26 2,04 10 az 89 kayaç parçası 
ve kuvars - tek tük - 1 : 2,5 

Harç- 3 25–30 10 30 – 35 51,00 67,50 11,26 9,48 10 85 5 kuvars - tek tük - 1 : 2,5 

Harç- 4 25 10 40 48,81 65,68 11,86 9,91 - 98 – 99 az 
 

kuvars 
 

- tek tük - 1 : 2,5- 3 

Harç- 5 30 4 10 – 15 39,16 49,38 5,73 3,29 - az 99 kayaç parçası 
ve kuvars - tek tük - 1 : 2,5 

Harç- 6 30 10 15 – 20 46,35 61,70 12,67 10,93 5 90 5 
 

kuvars 
 

- tek tük - 1 : 2,5 

Harç- 7 30 10 20 – 25 52,31 65,59 12,90 9,94 - 95 5 
 

kuvars 
 

- tek tük - 1 : 2,5 

Harç- 8 25 10 40 49,57 63,15 11,18 8,37 5 90 5 
 

kuvars 
 

az tek tük - 1 : 2,5- 3 

Harç- 9 35 – 40 10 30 60,93 72,09 18,78 10,71 tek tük 95 5 
 

kuvars 
 

- tek tük tek tük 1 : 2- 2,5 

Harç- 10 35 – 40 10 25 54,06 64,36 11,96 9,82 tek tük 95 az kayaç parçası 
ve kuvars - tek tük tek tük 1 : 2- 2,5 

Harç- 11 35 8 25 44,30 58,92 14,74 8,44 - 98 az kayaç parçası 
ve kuvars - tek tük - 1 : 2,5 

Harç- 12 40 – 45 4 30 63,56 74,55 15,70 14,49 - 95 5 kayaç parçası 
ve kuvars - tek tük - 1 : 2- 2,5 

Harç- 13 25 4 20 39,72 45,38 4,70 3,29 10 az 88 – 89 kayaç parçası 
ve kuvars - tek tük - 1 : 2,5- 3 

Harç- 14 30 4 10 52,03 65,60 12,58 10,48 10 88 – 89 az kuvars - tek tük - 1 : 2,5 

Harç- 15 30 8 20 – 25 52,25 71,46 13,10 10,07 - 95 5 kuvars tek tük tek tük tek tük 1 : 2,5 

Harç- 16 35 – 40 10 15 69,19 70,71 12,01 7,31 - 95 5 kuvars - tek tük tek tük 1 : 2- 2,5 

Harç- 17 25 – 30 8 35 50,79 56,82 13,41 9,55 - 95 5 kuvars - tek tük tek tük 1 : 2- 2,5 

Harç- 18 25 8 – 10 10 39,98 51,93 4,30 3,03 - - 100 kayaç parçası 
ve kuvars - tek tük - 1 : 2,5- 3 
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Tablo 3-18. Harç Örneklerinin İçerik Tablosu (Devam) 

Örnek Bağlayıcı 
Oranı (%) 

Agrega 
Boyutu (mm) 

Kireç Topağı 
(%) 

Kızdırma 
Kaybı (%) 

Asitle Kayıp 
(%) 

125µ Elek 
Altı (%) 

63 µ Elek 
Altı (%) 

Kireçtaşı 
Parçası (%) 

Tuğla Kırığı 
(%) 

Kum 
(%) Kum Cinsi Fosil Kavkısı 

(%) 
Siyah Cüruf 

(%) Kıtık (%) 
Bağlayıcı 
Agrega  
Oranı 

Harç- 19 25 4 - 36,84 46,13 5,94 2,41 - - 100 kayaç parçası 
ve kuvars - tek tük tek tük 1 : 2,5- 3 

Harç- 20 25 8 – 10 20 42,78 58,21 11,26 8,59 - 98 – 99 az kuvars - tek tük - 1 : 2,5 

Harç- 21 30 8 20 54,91 65,63 11,68 9,94 - 98 – 99 az kayaç parçası 
ve kuvars - tek tük - 1 : 2,5 

Harç- 22 30  4 35 52,36 63,30 12,95 9,82 5 90 5 kuvars - tek tük - 1 : 2,5 

Harç- 23 35 8 20 54,84 60,49 8,92 7,89 - 90 10 kayaç parçası 
ve kuvars - tek tük - 1 : 2,5 

Harç- 24 30 8 az 40,74 44,59 3,45 2,41 10 – 15  az 83 – 88  kayaç parçası 
ve kuvars - - - 1 : 2,5 

Harç- 25 25 – 30 10 35 – 40  39,16 58,01 7,02 6,94 az 93 5 kuvars - tek tük tek tük 1 : 2,5 

Harç- 26 30 8 40 60,20 68,00 8,40 9,42 az 93 5 kuvars - tek tük - 1 : 2,5 

Harç- 27 30 8 30 57,84 75,58 13,98 13,33 az 93 5 kuvars - tek tük - 1 : 2,5 

Harç- 28 30 2 15 48,30 53,89 6,47 3,55 - 3 – 5 95 – 97 kayaç parçası 
ve kuvars tek tük tek tük - 1 : 2,5 

Harç- 29 35 6 20 48,75 52,98 3,63 2,27 - 3 – 5 95 – 97 kayaç parçası 
ve kuvars - tek tük - 1 : 2,5 

Harç- 30 35  6 35 – 40  58,67 78,53 10,08 10,48 - 95 5 kuvars - tek tük - 1 : 2- 2,5 

Harç- 31 35 – 40 8 15 66,10 78,33 12,99 9,31 30 65 5 kayaç parçası 
ve kuvars - tek tük - 1 : 2- 2,5 

Harç- 32 30 6 – 8  40 – 45  63,88 68,98 6,77 5,71 - 95 5 kayaç parçası 
ve kuvars - tek tük - 1 : 2- 2,5 

Harç- 33 30 – 35  8 10 47,20 58,14 6,38 3,72 az az 95 kayaç parçası 
ve kuvars - tek tük - 1 : 2,5 

Harç- 34 35 – 40 8 – 10  25 – 30  63,42 66,43 11,73 12,08 15 80 5 kayaç parçası 
ve kuvars - tek tük - 1 : 2- 2,5 

Harç- 35 40 10 15 66,52 57,07 5,82 3,32 - 95 5 kayaç parçası 
ve kuvars - tek tük - 1 : 2- 2,5 
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Tablo 3-19. Harç Örneklerinin İçerik Tablosu (Devam) 

Örnek Bağlayıcı 
Oranı (%) 

Agrega 
Boyutu (mm) 

Kireç Topağı 
(%) 

Kızdırma 
Kaybı (%) 

Asitle Kayıp 
(%) 

125µ Elek 
Altı (%) 

63 µ Elek 
Altı (%) 

Kireçtaşı 
Parçası (%) 

Tuğla Kırığı 
(%) 

Kum 
(%) Kum Cinsi Fosil Kavkısı 

(%) 
Siyah Cüruf 

(%) Kıtık (%) 
Bağlayıcı 
Agrega  
Oranı 

Harç- 36 35 – 40  4 5 34,87 61,21 11,41 6,00 az - 98 – 99  kayaç parçası 
ve kuvars - tek tük - 1 : 2- 2,5 

Harç- 37 35 4 10 59,21 70,22 9,01 4,27 10 - 90 kayaç parçası 
ve kuvars - tek tük - 1 : 2- 2,5 

Harç- 38 30 8 25 57,54 54,80 5,75 2,75 5 az 93 kayaç parçası 
ve kuvars - - - 1 : 2,5 

Harç- 39 35 – 40  10 - 53,78 63,54 8,38 8,38 - 95 5 kuvars - tek tük - 1 : 2- 2,5 

Harç- 40 30 – 35 8 25 63,63 64,36 8,80 7,55 5 80 15 kayaç parçası 
ve kuvars - tek tük - 1 : 2- 2,5 

Harç- 41 30 4 30 – 35  59,59 61,31 18,01 12,85 5 75 20 kuvars - tek tük - 1 : 2,5 

 

Tablo 3-20. Sıva Örneklerinin İçerik Tablosu 

Örnek Bağlayıcı 
Oranı (%) 

Agrega 
Boyutu (mm) 

Kireç Topağı 
(%) 

Kızdırma 
Kaybı (%) 

Asitle Kayıp 
(%) 

125µ Elek 
Altı (%) 

63 µ Elek 
Altı (%) 

Kireçtaşı 
Parçası (%) 

Tuğla Kırığı 
(%) 

Kum 
(%) Kum Cinsi Fosil Kavkısı 

(%) 
Siyah Cüruf 

(%) Kıtık (%) 
Bağlayıcı 
Agrega  
Oranı 

Sıva- 1 30 8 20 45,31 52,60 15,38 13,26 - 85 – 90 10 – 15 kuvars - tek tük tek tük 1 : 2,5 

Sıva- 2 30 – 35 8 15 52,22 63,44 15,25 9,93 10 85 5 kayaç parçası 
ve kuvars - tek tük tek tük 1 : 2,5 

Sıva- 3 35 8 5 – 10 39,20 57,32 14,94 14,02 10 75 – 80 10 – 15 kayaç parçası 
ve kuvars - çok az az 1 : 2,5 

Sıva- 4 35 10 5 40,21 50,43 16,15 14,92 az 95 az kuvars - tek tük tek tük 1 : 2,5 

Sıva- 5 35 8 3 – 5 38,86 48,47 12,06 9,58 10 85 5 kuvars - tek tük tek tük 1 : 2,5 

Sıva- 6 40 – 45 6 10 44,82 61,01 11,85 12,63 - 95 5 kuvars - çok az az 1 : 2 - 2,5 

Sıva- 7 45 – 50 6 10 – 15 67,65 74,43 13,91 13,04 az 95 az kuvars - tek tük çok az 1 : 2 - 2,5 

Sıva- 8 agregasız - - 87,25 96,12 38,03 29,58 - tek tük - - - - tek tük - 

Sıva- 9 40 – 45 4 10 65,23 74,17 26,78 13,81 - 80 20 kuvars - tek tük tek tük 1 : 2 - 2,5 

Sıva- 10 40 – 45 8 5 – 10 70,81 69,13 11,44 11,09 10 75 – 80 10 – 15 kayaç parçası 
ve kuvars - tek tük - 1 : 2 - 2,5 
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Tablo 3-21. Tuğla Örneklerinin İçerik Tablosu 

Örnek Agrega Oranı 
(%) Agrega Boyutu (mm) Kireç Topağı 

 (%) Kızdırma Kaybı (%) Asitle Kayıp  
(%) Açıklamalar 

Tuğla- 1 10 - - 1,13 0,91 Agregalarının geneli kuvars, ayrıca 1 mm boyutu geçmeyen gözenekler 
bulunmakta 

Tuğla- 2 10 - - 4,15 2,65 Agregalarının geneli kuvars, ayrıca 1 mm boyutu geçmeyen gözenekler 
bulunmakta 

Tuğla- 3 10 - - 2,10 2,95 Agregalarının geneli kuvars, gözeneklerinde killi ve kireçli birikimler 
mevcut 

 

 

Tablo 3-22. Taş Örneklerinin İçerik Tablosu 

Örnek Kızdırma Kaybı  
(%) 

Asitle Kayıp  
(%) Açıklamalar 

Taş- 1 97,52 99,55 Rekristalize intraklastlı sparitik kireç taşı 

Taş- 2 8,47 2,82 Kristalce zengin riyodasidik tüf 

Taş- 3 96,45 95,98 Oolitli rekristalize kireç taşı 

Taş- 4 90,27 91,46 Killi rekristalize sparitik kireç taşı 

Taş- 5 86,82 94,48 Kumlu killi mikritik kireç taşı 

Taş- 6 3,92 3,58 Kristalce zengin riyodasidik tüf 

Taş- 7 4,83 8,45 Kristalce zengin riyodasidik tüf 

Taş- 8 82,66 85,34 Yer yer fosil kavkı parçaları içeren killi mikritik kireç taşı 
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3.2.5. Nokta Yükü Dayan�m �ndeksi Deneyi Sonuçlar� 

Tablo 3-23. Harç Örneklerinin Nokta Yükü Dayan�m �ndeksi Deneyi Sonuçlar� 

Harç Örneklerinin Nokta Yükü Dayan�m �ndeksi Deneyi Sonuçlar� 

Örnek Deney Türü Nokta Yükü 
(MPa) 

Ortalama 
(MPa) 

Tek Eksenli 
(MPa) 

Ortalama 
(MPa) 

Harç 1 
� � 0,40 

0,30 
3,20 

2,40 � � 0,23 1,84 
� � 0,27 2,16 

Harç 2 
� � 0,47 

0,72 
3,76 

5,79 � � 0,49 3,92 
� � 1,21 9,68 

Harç 3 
� � 0,27 

0,42 
2,16 

3,36 � � 0,54 4,32 
� � 0,45 3,60 

Harç 4 
� � 0,11 

0,05 
0,88 

0,40 � � 0,02 0,16 
� � 0,02 0,16 

Harç 5 
� � 0,07 

0,18 
0,56 

1,41 � � 0,16 1,28 
� � 0,30 2,40 

Harç 6 
� � 0,06 

0,17 
0,48 

1,33 � � 0,25 2,00 
� � 0,19 1,52 

Harç 7 
� � 0,04 

0,05 
0,32 

0,43 � � 0,08 0,64 
� � 0,04 0,32 

Harç 8 
� � 0,35 

0,20 
2,80 

1,57 � � 0,15 1,20 
� � 0,09 0,72 

Harç 9 
� � 0,13 

0,13 
1,04 

1,01 � � 0,18 1,44 
� � 0,07 0,56 

Harç 10 � � 0,30 0,25 2,40 2,04 � � 0,21 1,68 

Harç 11 
� � 0,06 

0,10 
0,48 

0,77 � � 0,08 0,64 
� � 0,15 1,20 

Harç 12 Deneye elveri�siz örnek 

Harç 13 
� � 0,03 

0,02 
0,24 

0,19 � � 0,02 0,16 
� � 0,02 0,16 

Harç 14 
� � 0,02 

0,04 
0,16 

0,29 � � 0,05 0,40 
� � 0,04 0,32 

� : Düzensiz �ekilli örnek deneyi, � : Zay�fl�k düzlemine dik 
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Tablo 3-24. Harç Örneklerinin Nokta Yükü Dayan�m �ndeksi Deneyi Sonuçlar� (Devam) 

Harç Örneklerinin Nokta Yükü Dayan�m �ndeksi Deneyi Sonuçlar� 

Örnek Deney Türü Nokta Yükü 
(MPa) 

Ortalama 
(MPa) 

Tek Eksenli 
(MPa) 

Ortalama 
(MPa) 

Harç 15 � � 0,05 0,08 0,40 0,64 � � 0,11 0,88 
Harç 16 Deneye elveri�siz örnek 

Harç 17 
� � 0,16 

0,10 
1,28 

0,83 � � 0,04 0,32 
� � 0,11 0,88 

Harç 18 
� � 0,20 

0,15 
1,60 

1,17 � � 0,15 1,20 
� � 0,09 0,72 

Harç 19 
� � 0,05 

0,05 
0,40 

0,40 � � 0,05 0,40 
� � 0,05 0,40 

Harç 20 � � 0,08 0,06 0,64 0,52 � � 0,05 0,40 

Harç 21 
� � 0,13 

0,08 
1,04 

0,64 � � 0,05 0,40 
� � 0,06 0,48 

Harç 22 
� � 0,17 

0,13 
1,36 

1,01 � � 0,13 1,04 
� � 0,08 0,64 

Harç 23 
� � 0,15 

0,10 
1,20 

0,80 � � 0,11 0,88 
� � 0,04 0,32 

Harç 24 
� � 0,06 

0,14 
0,48 

1,09 � � 0,13 1,04 
� � 0,22 1,76 

Harç 25 
� � 0,29 

0,21 
2,32 

1,65 � � 0,22 1,76 
� � 0,11 0,88 

Harç 26 
� � 0,18 

0,38 
1,44 

3,07 � � 0,63 5,04 
� � 0,34 2,72 

Harç 27 
� � 0,29 

0,45 
2,32 

3,60 � � 0,76 6,08 
� � 0,30 2,40 

Harç 28 
� � 0,30 

0,18 
2,40 

1,47 � � 0,14 1,12 
� � 0,11 0,88 

Harç 29 � � 0,07 0,08 0,56 0,68 � � 0,10 0,80 

Harç 30 � � 0,04 0,06 0,32 0,52 � � 0,09 0,72 
� : Düzensiz �ekilli örnek deneyi, � : Zay�fl�k düzlemine dik 
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Tablo 3-25. Harç Örneklerinin Nokta Yükü Dayan�m �ndeksi Deneyi Sonuçlar� (Devam) 

Harç Örneklerinin Nokta Yükü Dayan�m �ndeksi Deneyi Sonuçlar� 

Örnek Deney Türü Nokta Yükü 
(MPa) 

Ortalama 
(MPa) 

Tek Eksenli 
(MPa) 

Ortalama 
(MPa) 

Harç 31 
� � 0,38 

0,25 
3,04 

2,00 � � 0,23 1,84 
� � 0,14 1,12 

Harç 32 
� � 0,23 

0,24 
1,84 

1,89 � � 0,22 1,76 
� � 0,26 2,08 

Harç 33 Deneye elveri�siz örnek 

Harç 34 
� � 0,09 

0,20 
0,72 

1,57 � � 0,24 1,92 
� � 0,26 2,08 

Harç 35 
� � 0,14 

0,21 
1,12 

1,65 � � 0,31 2,48 
� � 0,17 1,36 

Harç 36 � � 0,43 0,69 3,44 5,52 � � 0,95 7,60 

Harç 37 
� � 0,65 

0,54 
5,20 

4,29 � � 0,57 4,56 
� � 0,39 3,12 

Harç 38 Deneye elveri�siz örnek 

Harç 39 
� � 0,05 

0,21 
0,40 

1,71 � � 0,34 2,72 
� � 0,25 2,00 

Harç 40 
� � 0,08 

0,13 
0,64 

1,04 � � 0,17 1,36 
� � 0,14 1,12 

Harç 41 
� � 0,19 

0,18 
1,52 

1,41 � � 0,15 1,20 
� � 0,19 1,52 

� : Düzensiz �ekilli örnek deneyi, � : Zay�fl�k düzlemine dik 
 

Nokta yükü dayan�m indeksi sonuçlar�n�n, tek eksenli bas�nç dayan�m�na çevriminde 

kullan�lan k, de�eri harç örnekleri için 8 olarak kabul edilmi�tir. 
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Tablo 3-26. S�va Örneklerinin Nokta Yükü Dayan�m �ndeksi Deneyi Sonuçlar� 

S�va Örneklerinin Nokta Yükü Dayan�m �ndeksi Deneyi Sonuçlar� 

Örnek Deney Türü Nokta Yükü 
(MPa) 

Ortalama 
(MPa) 

Tek Eksenli 
(MPa) 

Ortalama 
(MPa) 

S�va 1 
� � 0,06 

0,06 
0,30 

0,28 � � 0,03 0,15 
� � 0,08 0,40 

S�va 2 
� � 0,14 

0,10 
0,70 

0,52 � � 0,07 0,35 
� � 0,10 0,50 

S�va 3 Deneye elveri�siz örnek 

S�va 4 
� � 0,06 

0,06 
0,30 

0,28 � � 0,09 0,45 
� � 0,02 0,10 

S�va 5 � � 0,12 0,08 0,60 0,42 � � 0,05 0,25 

S�va 6 
� � 0,09 

0,10 
0,45 

0,48 � � 0,11 0,55 
� � 0,09 0,45 

S�va 7 
� � 0,11 

0,13 
0,55 

0,65 � � 0,23 1,15 
� � 0,05 0,25 

S�va 8 
� � 0,26 

0,28 
1,30 

1,40 � � 0,39 1,95 
� � 0,19 0,95 

S�va 9 
� � 0,17 

0,11 
0,85 

0,57 � � 0,08 0,40 
� � 0,09 0,45 

S�va 10 
� � 0,06 

0,06 
0,30 

0,30 � � 0,07 0,35 
� � 0,05 0,25 

� : Düzensiz �ekilli örnek deneyi, � : Zay�fl�k düzlemine dik 
 

Nokta yükü dayan�m indeksi sonuçlar�n�n, tek eksenli bas�nç dayan�m�na çevriminde 

kullan�lan k de�eri, s�va örnekleri için 5 olarak kabul edilmi�tir. 

 

Nokta yükü dayan�m indeksi sonuçlar�n�n, tek eksenli bas�nç dayan�m�na çevriminde 

kullan�lan k de�eri, kireç ta�� örnekleri için 22, tüf ta�� örnekleri için 4,8, tu�la 

örnekleri için ise 12,5 olarak kabul edilmi�tir. 
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Tablo 3-27. Ta� Örneklerinin Nokta Yükü Dayan�m �ndeksi Deneyi Sonuçlar� 

Ta� Örneklerinin Nokta Yükü Dayan�m �ndeksi Deneyi Sonuçlar� 

Örnek Deney Türü Nokta Yükü 
(MPa) 

Ortalama 
(MPa) 

Tek Eksenli 
(MPa) 

Ortalama 
(MPa) 

Ta� 1 
� � 2,23 

2,39 
49,06 

52,58 � � 2,31 50,82 
� � 2,63 57,86 

Ta� 2 
� � 1,08 

0,90 
5,18 

4,33 � � 1,04 4,99 
� � 0,59 2,83 

Ta� 3 
� � 4,40 

4,24 
96,80 

84,21 � � 3,84 84,48 
� � 4,47 98,34 

Ta� 4 
� � 1,74 

2,29 
38,28 

50,38 � � 2,76 60,72 
� � 2,37 52,14 

Ta� 5 Deneye elveri�siz örnek 

Ta� 6 
� � 1,12 

0,95 
5,38 

4,56 � � 1,10 5,28 
� � 0,63 3,02 

Ta� 7 
� � 0,43 

0,38 
2,06 

1,84 � � 0,37 1,78 
� � 0,35 1,68 

Ta� 8 
� � 1,36 

1,50 
29,92 

33,00 � � 1,43 31,46 
� � 1,71 37,62 

� : Düzensiz �ekilli örnek deneyi, � : Zay�fl�k düzlemine dik 
 

Tablo 3-28. Tu�la Örneklerinin Nokta Yükü Dayan�m �ndeksi Deneyi Sonuçlar� 

Tu�la Örneklerinin Nokta Yükü Dayan�m �ndeksi Deneyi Sonuçlar� 

Örnek Deney Türü Nokta Yükü 
(MPa) 

Ortalama 
(MPa) 

Tek Eksenli 
(MPa) 

Ortalama 
(MPa) 

Tu�la 1 
� � 0,79 

0,83 
9,87 

10,33 � � 0,78 9,75 
� � 0,91 11,37 

Tu�la 2 
� � 0,71 

0,86 
8,87 

10,79 � � 1,01 12,62 
� � 0,87 10,87 

Tu�la 3 
� � 0,66 

0,55 
8,25 

6,92 � � 0,40 5,00 
� � 0,60 7,50 

� : Düzensiz �ekilli örnek deneyi, � : Zay�fl�k düzlemine dik 
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3.2.6. SEM – EDX Analizi Sonuçlar� 

Harç Örnekleri 

 

 
Görüntü 3.1. Harç 1’in SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-29. Harç 1’in EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 1 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 88,77 4,63 2,00 1,78 0,60 0,89 - 1,18 - 0,15 
Beyaz Kütle 97,23 1,34 0,05 0,23 0,46 0,52 - - - 0,17 

Agrega 6,96 67,34 9,00 3,25 - 11,52 - - 1,93 - 
 
 

 
Görüntü 3.2. Harç 2’nin SEM görüntüsü 
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Tablo 3-30. Harç 2’nin EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 2 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 95,60 2,27 0,48 1,09 0,32 - - - - 0,24 
Beyaz Kütle 96,75 1,57 0,46 0,50 0,72 - - - - - 

Agrega 11,54 73,17 8,17 1,16 - 1,60 - 3,71 0,59 0,06 
 
 

 
Görüntü 3.3. Harç 3’ün SEM görüntüsü 

 
 

Tablo 3-31. Harç 3’ün EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 3 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 89,75 3,91 1,97 1,85 1,50 1,02 - - - - 
Beyaz Kütle 87,13 4,70 1,80 1,58 3,64 1,15 - - - - 
Tu�la K�r��� 10,67 51,27 20,56 4,03 1,46 6,67 0,96 2,10 2,28 - 

 

 
Görüntü 3.4. Harç 4’ün SEM görüntüsü 
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Tablo 3-32. Harç 4’ün EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 4 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 80,82 7,51 2,95 2,66 1,14 1,34 - 2,20 0,50 0,88 
Beyaz Kütle 90,72 1,82 0,83 1,04 1,01 0,36 - 3,26 - 0,96 
Tu�la K�r��� 11,16 36,29 15,65 3,10 1,83 6,51 0,90 12,97 3,95 7,64 

 
 

 
Görüntü 3.5. Harç 5’in SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-33. Harç 5’in EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 5 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 85,56 5,97 2,03 2,50 0,98 1,01 - 1,51 0,04 0,40 
Agrega 12,73 84,70 1,26 1,31 - - - - - - 

 
 

 
Görüntü 3.6. Harç 6’n�n SEM görüntüsü 
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Tablo 3-34. Harç 6’n�n EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 6 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 75,93 11,00 4,03 3,10 2,32 1,69 - 0,79 0,69 0,45 
Beyaz Kütle 84,89 6,98 2,04 2,60 1,48 1,02 - 0,67 0,02 0,30 
Tu�la K�r��� 8,57 51,29 20,52 3,45 0,45 7,87 1,27 3,39 3,19 - 

 
 

 
Görüntü 3.7. Harç 7’nin SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-35. Harç 7’nin EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 
Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 7 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 74,57 10,27 2,81 3,51 1,33 1,38 - 3,26 1,16 1,71 
Beyaz Kütle 73,01 10,13 3,31 3,36 0,85 1,47 - 4,81 1,19 1,87 
Tu�la K�r��� 20,64 33,01 7,97 2,55 5,50 3,59 0,40 16,39 2,79 7,16 

 
 

 
Görüntü 3.8. Harç 8’in SEM görüntüsü 
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Tablo 3-36. Harç 8’in EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 8 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 70,73 7,53 2,75 3,43 2,74 1,51 - 6,65 1,19 3,47 
Beyaz Kütle 78,67 5,32 1,71 5,58 - 1,56 - 4,86 1,00 1,30 
Tu�la K�r��� 10,83 42,32 17,15 3,14 1,22 6,75 0,78 12,14 3,39 2,28 

 
 

 
Görüntü 3.9. Harç 9’un SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-37. Harç 9’un EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 9 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 86,48 5,24 2,09 2,56 2,69 0,94 - - - - 
Beyaz Kütle 98,18 0,80 0,15 0,87 - - - - - - 
Tu�la K�r��� 11,85 49,25 18,50 2,70 3,40 8,02 1,01 1,59 3,68 - 

 
 

 
Görüntü 3.10. Harç 10’un SEM görüntüsü 
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Tablo 3-38. Harç 10’un EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 10 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 90,93 2,98 1,30 1,73 1,71 0,75 - - - 0,60 
Beyaz Kütle 91,38 3,76 1,18 1,90 0,96 0,82 - - - - 
Tu�la K�r��� 18,07 43,49 17,45 8,22 - 8,00 0,94 1,73 1,56 - 

 
 

 
Görüntü 3.11. Harç 11’in SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-39. Harç 11’in EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 11 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 89,21 5,11 1,92 1,43 1,52 0,72 - - - 0,09 
Beyaz Kütle 76,62 11,75 3,83 4,37 1,08 1,59 - 0,76 - - 
Tu�la K�r��� 30,41 38,36 16,65 3,53 0,66 6,58 0,91 1,39 1,51 - 

 
 

 
Görüntü 3.12. Harç 12’nin SEM görüntüsü 
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Tablo 3-40. Harç 12’nin EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 12 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl Cu 

Ba�lay�c� 89,56 4,19 1,70 1,33 2,45 0,77 - - - - - 
Beyaz Kütle 89,61 4,85 1,86 1,94 0,92 0,82 - - - - - 
Tu�la K�r��� 11,38 48,22 21,65 3,50 0,62 7,28 0,77 1,61 3,03 - 1,94 

 
 

 
Görüntü 3.13. Harç 13’ün SEM görüntüsü 

 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 13 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 69,99 14,30 5,32 3,20 1,63 2,30 - 1,25 1,32 0,69 
Beyaz Kütle 62,48 4,58 1,27 3,07 1,35 0,56 - 16,77 0,10 9,82 

Agrega 6,91 83,37 5,39 0,98 - 0,25 - 2,84 - 0,26 
 
 

 
Görüntü 3.14. Harç 14’ün SEM görüntüsü 
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Tablo 3-41. Harç 14’ün EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 14 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 83,84 5,84 2,51 4,13 2,23 1,07 - - - 0,38 
Beyaz Kütle 96,12 0,71 0,13 1,78 0,73 0,30 - - - 0,23 
Tu�la K�r��� 5,72 55,34 20,67 2,83 0,19 7,27 0,89 3,12 3,86 0,11 

 
 

 
Görüntü 3.15. Harç 15’in SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-42. Harç 15’in EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 15 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 81,12 7,63 3,02 5,13 1,68 0,79 - - - 0,63 
Beyaz Kütle 89,82 3,81 1,12 2,64 1,00 0,66 - - - 0,95 
Tu�la K�r��� 16,88 42,42 21,06 3,93 1,81 8,13 1,34 1,91 2,52 - 

 
 

 
Görüntü 3.16. Harç 16’n�n SEM görüntüsü 
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Tablo 3-43. Harç 16’n�n EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 16 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 90,87 5,89 0,46 0,71 1,51 - - - - 0,56 
Beyaz Kütle 93,17 1,39 - 2,25 0,67 0,46 - 1,24 - 0,82 
Tu�la K�r��� 9,32 46,75 19,67 3,27 1,30 7,35 1,39 4,71 4,80 1,44 

 
 

 
Görüntü 3.17. Harç 17’nin SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-44. Harç 17’nin EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 17 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 82,40 7,47 3,57 2,81 1,40 1,64 - - - 0,71 
Beyaz Kütle 88,18 5,77 2,31 1,68 0,27 1,18 - - - 0,61 
Tu�la K�r��� 19,88 43,71 19,25 2,97 0,66 7,52 0,95 2,28 2,47 0,31 

 
 

 
Görüntü 3.18. Harç 18’in SEM görüntüsü 
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Tablo 3-45. Harç 18’in EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 18 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 84,09 2,75 0,91 2,14 1,68 0,39 - 5,29 0,20 2,28 
Beyaz Kütle 94,08 1,55 0,10 1,03 1,24 - - 1,26 - 0,74 

Agrega 0,73 93,46 0,63 0,49 - - - 4,18 0,28 0,23 
 
 

 
Görüntü 3.19. Harç 19’un SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-46. Harç 19’un EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 19 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 74,96 9,25 3,09 6,71 1,38 0,81 - 2,33 0,03 1,44 
Beyaz Kütle 78,07 6,50 0,85 6,22 3,36 1,22 - 2,52 - 1,26 

Agrega 6,72 57,79 24,92 0,61 - 0,29 - 8,28 1,26 0,13 
 
 

 
Görüntü 3.20. Harç 20’nin SEM görüntüsü 
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Tablo 3-47. Harç 20’nin EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 20 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 71,89 4,46 1,73 2,95 14,29 1,07 - 2,54 0,26 0,81 
Beyaz Kütle 78,53 6,01 2,25 4,98 3,28 1,02 - 2,67 0,23 1,03 
Tu�la K�r��� 16,03 35,43 12,86 3,66 14,54 5,27 0,54 6,95 2,40 2,32 

 
 

 
Görüntü 3.21. Harç 21’in SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-48. Harç 21’in EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 21 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 84,38 6,45 2,50 2,39 1,43 1,39 - 0,95 0,35 0,16 
Beyaz Kütle 87,99 4,84 2,11 2,17 1,40 0,85 - 0,61 0,03 - 
Tu�la K�r��� 18,28 43,40 17,92 3,51 0,43 9,22 1,33 1,49 4,42 - 

 
 

 
Görüntü 3.22. Harç 22’nin SEM görüntüsü 
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Tablo 3-49. Harç 22’nin EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 22 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 79,45 8,93 3,80 2,56 1,86 1,96 - 0,87 0,28 0,29 
Beyaz Kütle 90,97 3,33 0,76 0,97 2,67 0,48 - 0,55 - 0,27 
Tu�la K�r��� 19,77 39,44 12,03 2,24 16,89 5,06 0,72 1,85 2,00 - 

 
 

 
Görüntü 3.23. Harç 23’ün SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-50. Harç 23’ün EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 23 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 88,01 3,20 0,96 1,34 0,27 0,58 - 3,15 - 2,49 
Beyaz Kütle 90,94 2,49 1,16 2,04 - 0,29 - 1,75 - 1,33 
Tu�la K�r��� 12,63 36,51 16,39 2,53 0,79 5,91 0,89 12,76 3,24 8,35 

 
 

 
Görüntü 3.24. Harç 24’ün SEM görüntüsü 
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Tablo 3-51. Harç 24’ün EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 24 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 63,42 9,94 2,99 1,92 4,01 1,16 - 10,67 0,90 4,99 
Beyaz Kütle 64,61 12,36 2,05 2,78 3,35 0,98 - 8,92 0,71 4,24 

Agrega 6,50 82,02 2,38 0,77 1,27 0,41 - 4,91 0,56 1,18 
 
 

 
Görüntü 3.25. Harç 25’in SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-52. Harç 25’in EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 25 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 62,40 9,82 3,55 8,00 13,07 1,28 - 1,45 0,10 0,33 
Beyaz Kütle 80,54 5,33 1,16 8,40 2,47 1,01 - 0,86 - 0,23 
Tu�la K�r��� 16,22 35,84 15,38 10,90 4,82 10,37 1,34 2,56 2,27 0,30 

 
 

 
Görüntü 3.26. Harç 26’n�n SEM görüntüsü 
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Tablo 3-53. Harç 26’n�n EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 26 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl MnO

Ba�lay�c� 88,69 4,82 1,87 3,03 0,69 0,90 - - - - - 
Beyaz Kütle 94,17 2,21 0,67 1,93 1,02 - - - - - - 
Tu�la K�r��� 13,76 55,37 17,08 2,01 0,25 5,65 0,87 1,51 2,98 - 0,52 

 
 

 
Görüntü 3.27. Harç 27’nin SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-54. Harç 27’nin EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 27 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 81,57 8,30 3,32 2,87 3,02 0,92 - - - - 
Beyaz Kütle 85,58 6,33 2,53 3,01 1,57 0,98 - - - - 
Tu�la K�r��� 14,20 53,33 16,05 3,46 0,87 6,53 0,87 2,08 2,61 - 

 
 

 
Görüntü 3.28. Harç 28’in SEM görüntüsü 
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Tablo 3-55. Harç 28’in EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 28 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 90,40 4,37 0,75 2,15 1,44 0,51 - - - 0,38 
Beyaz Kütle 92,54 3,37 0,54 1,45 1,07 0,32 - 0,35 - 0,36 

Agrega 18,79 75,33 4,15 0,82 - 0,60 - - 0,31 - 
 
 

 
Görüntü 3.29. Harç 29’un SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-56. Harç 29’un EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 29 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 88,83 4,02 1,26 1,79 0,72 0,57 - 1,56 0,37 0,88 
Beyaz Kütle 90,10 2,20 0,80 2,23 0,74 0,41 - 1,85 0,63 1,04 

Agrega 7,32 64,19 16,45 1,32 0,25 1,36 0,41 6,28 1,79 0,63 
 
 

 
Görüntü 3.30. Harç 30’un SEM görüntüsü 
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Tablo 3-57. Harç 30’un EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 30 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 87,64 3,66 1,27 3,11 2,99 0,71 - - - 0,62 
Beyaz Kütle 90,88 1,99 0,84 2,32 1,96 0,39 - 0,83 - 0,79 
Tu�la K�r��� 30,89 33,96 14,48 4,44 3,13 6,94 1,05 1,91 2,76 0,44 

 
 

 
Görüntü 3.31. Harç 31’in SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-58. Harç 31’in EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 31 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 87,59 5,62 2,94 1,96 1,12 0,77 - - - - 
Beyaz Kütle 88,75 5,30 2,10 2,04 0,87 0,77 - - - 0,17 
Tu�la K�r��� 39,89 32,13 14,38 3,43 0,98 5,65 0,90 1,09 1,49 0,06 

 
 

 
Görüntü 3.32. Harç 32’nin SEM görüntüsü 
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Tablo 3-59. Harç 32’nin EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 32 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 85,51 3,98 4,41 2,28 1,27 0,87 - 1,00 - 0,68 
Beyaz Kütle 96,86 1,48 0,03 0,74 0,18 - - 0,35 - 0,36 
Tu�la K�r��� 27,87 39,30 13,64 5,77 0,86 5,91 0,74 2,85 2,29 0,77 

 
 

 
Görüntü 3.33. Harç 33’ün SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-60. Harç 33’ün EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 33 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 81,07 6,52 3,26 1,93 1,33 1,46 - 3,07 - 1,36 
Beyaz Kütle 91,37 2,57 1,34 1,47 0,38 0,60 - 1,58 - 0,69 

Agrega 11,29 43,16 16,21 2,71 1,09 11,07 0,63 7,15 2,81 3,79 
 
 

 
Görüntü 3.34. Harç 34’ün SEM görüntüsü 
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Tablo 3-61. Harç 34’ün EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 34 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 81,55 8,83 4,17 3,44 0,91 0,96 - - - 0,14 
Beyaz Kütle 89,15 4,93 3,05 2,17 0,56 - - - - 0,14 
Tu�la K�r��� 26,33 41,80 17,36 3,43 0,20 6,88 0,92 1,51 1,51 0,06 

 
 

 
Görüntü 3.35. Harç 35’in SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-62. Harç 35’in EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 35 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl MnO

Ba�lay�c� 84,20 4,37 1,68 2,37 6,41 0,86 - - - 0,11 - 
Beyaz Kütle 87,61 4,56 2,19 3,57 1,18 0,77 - - - 0,12 - 
Tu�la K�r��� 10,34 46,64 18,51 3,82 6,66 6,68 0,94 1,96 3,79 0,14 0,52 

 
 

 
Görüntü 3.36. Harç 36’n�n SEM görüntüsü 
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Tablo 3-63. Harç 36’n�n EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 36 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 78,85 12,92 2,70 2,28 1,56 1,45 - - - 0,24 
Beyaz Kütle 87,11 6,28 2,15 1,89 0,27 0,88 - 1,42 - - 

Agrega 35,19 29,14 13,30 2,93 1,94 14,88 0,84 - 1,66 0,12 
 
 

 
Görüntü 3.37. Harç 37’nin SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-64. Harç 37’nin EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 37 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl MnO 

Ba�lay�c� 80,67 9,67 2,50 2,06 1,31 2,41 1,38 - - - - 
Beyaz Kütle 86,61 6,27 1,10 4,65 0,58 0,70 - - - 0,09 - 

Agrega 14,03 42,94 19,16 4,37 0,30 12,53 0,92 1,47 3,29 - 0,99 
 
 

 
Görüntü 3.38. Harç 38’in SEM görüntüsü 
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Tablo 3-65. Harç 38’in EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 38 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl MnO

Ba�lay�c� 84,34 10,53 2,03 1,05 - 2,05 - - - - - 
Beyaz Kütle 92,88 3,67 1,53 1,00 - 0,64 - - - 0,28 - 

Agrega 4,94 45,93 22,18 4,67 - 14,91 0,87 1,36 3,70 - 1,44 
 
 

 
Görüntü 3.39. Harç 39’un SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-66. Harç 39’un EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 39 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 89,64 4,88 2,13 1,78 0,64 0,93 - - - - 
Beyaz Kütle 92,43 3,85 1,00 2,26 0,46 - - - - - 
Tu�la K�r��� 10,70 47,40 22,62 3,90 0,43 9,07 1,39 1,67 2,82 - 

 
 

 
Görüntü 3.40. Harç 40’�n SEM görüntüsü 
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Tablo 3-67. Harç 40’�n EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek  EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 40 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 85,36 7,54 2,84 1,93 0,70 1,63 - - - - 
Beyaz Kütle 84,72 6,97 1,20 5,31 0,93 0,87 - - - - 
Tu�la K�r��� 18,62 39,43 20,00 5,46 10,90 0,26 2,26 1,36 1,71 - 

 
 

 
Görüntü 3.41. Harç 41’in SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-68. Harç 41’in EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek  EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
Harç 41 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 84,04 9,40 3,97 0,91 - 1,68 - - - - 
Beyaz Kütle 96,88 1,86 0,75 - - 0,51 - - - - 
Tu�la K�r��� 22,62 40,85 19,11 5,12 - 7,76 0,84 1,75 1,95 - 
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S�va Örnekleri 
 

 
Görüntü 3.42. S�va 1’in SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-69. S�va 1’in EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
S�va 1 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 84,13 6,04 2,56 4,94 1,12 1,11 - - - 0,10 
Beyaz Kütle 85,51 5,49 2,22 3,40 1,96 1,19 - - - 0,23 
Tu�la K�r��� 13,81 45,58 19,56 3,78 0,98 10,13 0,89 2,91 2,36 - 

 
 

 
Görüntü 3.43. S�va 2’nin SEM görüntüsü 
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Tablo 3-70. S�va 2’nin EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
S�va 2 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 83,71 7,14 2,83 2,38 2,72 1,22 - - - - 
Beyaz Kütle 83,46 5,93 2,04 2,06 5,74 0,77 - - - - 
Tu�la K�r��� 24,82 42,41 12,73 2,08 9,23 5,02 0,86 0,98 1,87 - 

 
 

 
Görüntü 3.44. S�va 3’ün SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-71. S�va 3’ün EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
S�va 3 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 82,80 7,19 3,24 2,67 2,28 1,50 - - 0,32 - 
Beyaz Kütle 90,20 3,96 0,99 3,75 1,02 - - - - 0,08 
Tu�la K�r��� 16,14 45,94 16,98 2,73 5,13 7,27 0,79 1,98 3,04 - 

 

 
Görüntü 3.45. S�va 4’ün SEM görüntüsü 
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Tablo 3-72. S�va 4’ün EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
S�va 4 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 84,10 7,06 2,79 3,14 1,12 1,79 - - - - 
Beyaz Kütle 84,30 7,10 3,27 2,54 1,03 1,76 - - - - 
Tu�la K�r��� 15,68 43,62 20,51 4,18 2,49 7,69 1,14 2,02 2,67 - 

 
 

 
Görüntü 3.46. S�va 5’in SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-73. S�va 5’in EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
S�va 5 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 84,43 7,02 2,73 3,18 1,17 1,33 - - 0,14 - 
Beyaz Kütle 84,33 7,36 2,82 3,18 1,17 1,11 - - 0,03 - 

 

 
Görüntü 3.47. S�va 6’n�n SEM görüntüsü 
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Tablo 3-74. S�va 6’n�n EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
S�va 6 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 85,87 3,64 1,50 3,43 1,46 0,74 - 1,72 - 1,64 
Beyaz Kütle 84,26 5,15 2,52 3,46 1,82 1,39 - - - 1,40 
Tu�la K�r��� 24,32 37,91 15,11 3,26 1,08 7,36 1,09 4,98 1,69 3,20 

 
 

 
Görüntü 3.48. S�va 7’nin SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-75. S�va 7’nin EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
S�va 7 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 81,31 8,21 3,79 2,90 2,76 1,03 - - - - 
Beyaz Kütle 90,25 3,89 1,78 2,05 1,12 0,91 - - - - 
Tu�la K�r��� 11,74 45,79 23,90 5,01 - 8,50 1,31 2,57 1,18 - 

 

 
Görüntü 3.49. S�va 8’in SEM görüntüsü 
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Tablo 3-76. S�va 8’in EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
S�va 8 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 92,05 4,75 1,22 0,93 1,05 - - - - - 
Astar Tabaka 98,68 0,59 0,33 0,40 - - - - - - 

 
 

 
Görüntü 3.50. S�va 9’un SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-77. S�va 9’un EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
S�va 9 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 87,62 5,83 3,09 1,42 1,01 1,03 - - - - 
Beyaz Kütle 89,87 5,04 2,18 1,08 0,83 0,81 - - - 0,19 
Tu�la K�r��� 8,46 51,07 21,60 2,71 0,51 9,26 1,10 2,43 2,86 - 

Astar Tabaka 95,52 1,79 0,60 1,27 0,82 - - - - - 
 

 
Görüntü 3.51. S�va 10’un SEM görüntüsü 
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Tablo 3-78. S�va 10’un EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 
S�va 10 CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 

Ba�lay�c� 90,08 4,64 1,33 2,13 1,03 0,72 - - - 0,07 
Beyaz Kütle 82,93 7,07 3,39 3,04 1,17 1,33 - 0,97 0,10 - 
Tu�la K�r��� 20,83 43,08 19,03 3,08 0,90 7,55 0,90 1,87 2,76 - 

Astar Tabaka 91,18 3,49 0,93 2,29 0,71 0,55 - 0,85 - - 
 

Ta� Örnekleri 

 

 
Görüntü 3.52. Ta� 1’in SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-79. Ta� 1’in EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 

Ta� 1 
CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 
97,17 0,44 - 0,22 - - - 0,61 1,13 0,43 

 

 
Görüntü 3.53. Ta� 2’nin SEM görüntüsü 
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Tablo 3-80. Ta� 2’nin EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 

Ta� 2 
CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 
2,91 65,88 16,61 2,47 - 1,06 - 5,65 4,50 0,92 

 

 
Görüntü 3.54. Ta� 3’ün SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-81. Ta� 3’ün EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 

Ta� 3 
CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 
94,90 1,31 - 0,82 - - - 2,75 - 0,22 

 

 
Görüntü 3.55. Ta� 4’ün SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-82. Ta� 4’ün EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 

Ta� 4 
CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 
77,32 11,75 5,60 1,65 0,65 2,26 - - 0,77 - 
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Görüntü 3.56. Ta� 5’in SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-83. Ta� 5’in EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 

Ta� 5 
CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 
89,81 3,21 1,97 0,82 1,67 2,52 - - - - 

 

 
Görüntü 3.57. Ta� 6’n�n SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-84. Ta� 6’n�n EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 

Ta� 6 
CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 
5,17 67,84 18,73 1,61 - 1,28 - 3,27 2,10 - 
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Görüntü 3.58. Ta� 7’nin SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-85. Ta� 7’nin EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 

Ta� 7 
CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 
6,21 69,27 22,89 0,89 0,20 0,32 - 0,22 - - 

 

 
Görüntü 3.59. Ta� 8’in SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-86. Ta� 8’in EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 

Ta� 8 
CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 
94,12 1,35 - 1,45 - 0,72 - 2,15 - 0,21 
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Tu�la Örnekleri 

 

 
Görüntü 3.60. Tu�la 1’in SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-87. Tu�la 1’in EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 

Tu�la 1 
CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 
1,08 57,97 23,36 3,40 - 7,49 0,94 2,91 2,85 - 

 

 
Görüntü 3.61. Tu�la 2’nin SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-88. Tu�la 2’nin EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 

Tu�la 2 
CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 
2,35 55,63 21,41 3,06 - 8,22 1,29 4,37 3,22 0,45 

 
 



 

171 
 

 
Görüntü 3.62. Tu�la 3’ün SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-89. Tu�la 3’ün EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 

Tu�la 3 
CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 
1,23 57,76 22,70 3,06 - 7,99 1,09 2,94 3,23 - 

 
Metal Örnekleri 

 

 
Görüntü 3.63. Metal 1’in SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-90. Metal 1’in EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 

Metal 1 
Pb Al2O3 CaO SiO2 

99,98 0,02 - - 
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Görüntü 3.64. Metal 2’nin SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-91. Metal 2’nin EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 

Metal 2 
Pb Al2O3 CaO SiO2 

98,06 0,50 1,44 - 
 

 
Görüntü 3.65. Metal 3’ün SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-92. Metal 3’ün EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 

Metal 3 
Pb Al2O3 CaO SiO2 

91,37 - 7,85 0,78 
 
 
 
 
 
 



 

173 
 

Boya Örne�i 

 

 
Görüntü 3.66. Boya örne�inin SEM görüntüsü 

 

Tablo 3-93. Boya örne�inin EDX analizinde tespit edilen elementler ve varsa oksitleri (%) 

Örnek EDX Analizinde Tespit Edilen Elementler ve Varsa Oksitleri (%) 

Boya 
CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 FeO TiO2 Na2O K2O Cl 
49,90 3,23 0,47 2,66 41,80 - - 0,79 1,15 - 

3.2.7. Ah�ap Örneklerinin Analiz Sonuçlar� 

Ah�ap 1 

 

Y�ll�k halka s�n�rlar� belirgindir. Y�ll�k halkalar�n ilkbahar odunu tabakas�ndaki 

traheler oldukça geni� çapl� olup, bir halka �eklinde s�ralanm��lard�r. Yaz odunu 

tabakas�ndaki traheler ise; çok küçük çapl� olup, alev �eklinde görülmektedirler.  

Y�ll�k halka içerisinde trahelerin sahip oldu�u da��l�� düzeni ve büyüklü�ü nedeniyle 

halkal� traheli yap�ya sahip a�aç türleri grubunda yer almaktad�r. �lkbahar odunu 

traheleri genellikle yuvarlakt�r. Gözle görülebilen geni� öz ���nlar�na sahiptir. 

 

Enine Kesit �ncelemesi: Makroskobik özellikler mikroskobik olarak da 

gözlenmi�tir. Yaz odunu trahelerinin d�� s�n�r� ço�unlukla kö�elidir. Boyuna 

paran�imler, apotraheal da��n�k ve te�et �eritlidir. Ayr�ca, paratraheal kümeli boyuna 

paran�imler bulunmaktad�r. Dar ve geni� öz ���nlar� bulunmaktad�r. Trahelerin içinde 

oldukça fazla miktarda tül olu�umu gözlenmi�tir. 
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Foto�raf 3.131. Ah�ap 1‘in enine kesidinden al�nm�� mikroskop detay görünümü 

 

Radyal Kesit �ncelemesi: Öz ���nlar�, tamamen yat�k s�ral� öz ���n� paran�im 

hücrelerinden olu�tu�u için homojen yap�dad�r.  Perforasyon tablalar� basit tiptedir. 

 

Te�et Kesit �ncelemesi: Öz ���nlar� tek s�ral� ve çok s�ral� olmak üzere iki ayr� 

geni�liktedir.  

 

    
Foto�raf 3.132. Ah�ap 1‘in solda radyal kesidinden al�nm��, sa�da te�et kesidinden al�nm�� 

mikroskop detay görünümü 
 

Gerçekle�tirilen makroskobik ve mikroskobik incelemeler sonucunda Ah�ap 1’in ak 

me�e grubunda yer alan a�aç türlerine ait olduklar� tespit edilmi�tir. 

 

Ah�ap 2 

 

Y�ll�k halka s�n�rlar� belirgindir. Y�ll�k halkalar�n ilkbahar odunu tabakas�ndaki 

traheler oldukça geni� çapl� olup, bir halka �eklinde s�ralanm��lard�r. Yaz odunu 

tabakas�ndaki traheler ise; çok küçük çapl� olup, alev �eklinde görülmektedirler.  
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Y�ll�k halka içerisinde trahelerin sahip oldu�u da��l�� düzeni ve büyüklü�ü nedeniyle 

halkal� traheli yap�ya sahip a�aç türleri grubunda yer almaktad�r. �lkbahar odunu 

traheleri genellikle yuvarlakt�r. Gözle görülebilen geni� öz ���nlar�na sahiptir. 

 

Enine Kesit �ncelemesi: Makroskobik özellikler mikroskobik olarak da 

gözlenmi�tir. Yaz odunu trahelerinin d�� s�n�r� ço�unlukla kö�elidir. Boyuna 

paran�imler, apotraheal da��n�k ve te�et �eritlidir. Ayr�ca, paratraheal kümeli boyuna 

paran�imler bulunmaktad�r. Dar ve geni� öz ���nlar� bulunmaktad�r. Trahelerin içinde 

oldukça fazla miktarda tül olu�umu gözlenmi�tir. Böcek zarar� mikroskopik olarak da 

tespit edilmi�tir. 

 

    
Foto�raf 3.133. Ah�ap 2’nin enine kesidinden al�nm�� böcek zarar�n�n görülebildi�i 

mikroskop detay görünümü 
 

Radyal Kesit �ncelemesi: Öz ���nlar�, tamamen yat�k s�ral� öz ���n� paran�im 

hücrelerinden olu�tu�u için homojen yap�dad�r.  Perforasyon tablalar� basit tiptedir. 

 

Te�et Kesit �ncelemesi: Öz ���nlar� tek s�ral� ve çok s�ral� olmak üzere iki ayr� 

geni�liktedir.  
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Foto�raf 3.134. Ah�ap 2’nin solda radyal kesidinden al�nm��, sa�da te�et kesidinden al�nm�� 

mikroskop detay görünümü 
 

Gerçekle�tirilen makroskobik ve mikroskobik incelemeler sonucunda Ah�ap 2’nin ak 

me�e grubunda yer alan a�aç türlerine ait olduklar� tespit edilmi�tir. 

 

3.3. Analiz Sonuçlar�n�n De�erlendirilmesi 

3.3.1. Örneklerin Test, Deney ve Analiz Sonuçlar�n�n De�erlendirilmesi 

 

Harç 1: Güneydo�u cephe be�li tu�la s�ras�n�n aras�ndan al�nm�� olan örgü harc� 

örne�inin ba�lay�c�s� % 30 civar�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 20 kireç 

topaklar� içeren örne�in; 10 mm elek alt� olan agregalar� kayaç parçalar� ve kuvars 

kumudur. Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k olarak 1 : 2,5’tur. Örnekte tespit 

edilen çok az miktardaki sülfat (SO4
2-) tuzunun çevresel etkiler ve hava kirlili�inden, 

proteinin ise harc�n içerisine kat�lm�� olan protein esasl� katk� maddelerinden 

kaynakland��� dü�ünülmektedir. 

 

Harç 2: Güneydo�u cephe dörtlü tu�la s�ras�n�n aras�ndan al�nm�� olan örgü harc� 

örne�inin ba�lay�c�s� % 25 – 30 civar�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 20 

kireç topaklar� içeren örne�in; 4 mm elek alt� agregalar�n�n % 10’u kireç ta�� 

parçalar� olup kalan� kayaç parçalar� ve kuvars kumudur. Örne�in ba�lay�c� – agrega 

oran� yakla��k olarak 1 : 2,5’tur. Örnekte tespit edilen az miktardaki klorür (Cl-) 

tuzunun yap� malzemelerinden, çok az miktardaki sülfat (SO4
2-) tuzunun çevresel 

etkiler ve hava kirlili�inden, az miktardaki nitrat (NO3
-) tuzunun canl� organizma 
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at�klar�ndan kaynakland��� dü�ünülmektedir. Örnekte protein ve ya� tespit 

edilmemi�tir. 

 

Harç 3: Güneydo�u cephe ikili tu�la s�ras�n�n aras�ndan al�nm�� olan örgü harc� 

örne�inin ba�lay�c�s� % 25 – 30 civar�nda söndürülmü� kaymak kireç olup,              

% 30 – 35 kireç topaklar� içeren örne�in; 10 mm elek alt� olan agregalar�n�n % 10’u 

kireç ta�� parçalar�, % 5’i kuvars kumu olup kalan� tu�la k�r���d�r. Örne�in     

ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k olarak 1 : 2,5’tur. Örnekte tespit edilen sülfat   

(SO4
2-) tuzunun çevresel etkiler ve hava kirlili�inden, az miktardaki nitrat (NO3

-) 

tuzunun canl� organizma at�klar�ndan, proteinin ise harc�n içerisine kat�lm�� olan 

protein esasl� katk� maddelerinden kaynakland��� dü�ünülmektedir. 

 

Harç 4: Güneydo�u cephe üçlü tu�la s�ras�n�n aras�ndan al�nm�� olan örgü harc� 

örne�inin ba�lay�c�s� % 25 civar�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 40 kireç 

topaklar� içeren örne�in; 10 mm elek alt� olan agregalar� tu�la k�r�klar�ndan 

olu�maktad�r. Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k olarak 1 : 2,5 – 3’tür. 

Örnekte tespit edilen az miktardaki klorür (Cl-) tuzunun yap� malzemelerinden, az 

miktardaki sülfat (SO4
2-) tuzunun çevresel etkiler ve hava kirlili�inden, fazla 

miktardaki nitrat (NO3
-) tuzunun canl� organizma at�klar�ndan kaynakland��� 

dü�ünülmektedir. Örnekte protein ve ya� tespit edilmemi�tir. 

 

Harç 5: Güneydo�u cephe üçlü tu�la s�ras�n�n aras�ndan al�nm�� olan örgü harc� 

örne�inin ba�lay�c�s� % 30 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 10 – 15 

kireç topaklar� içeren örne�in; 4 mm elek alt� agregalar� kayaç parçalar� ve kuvars 

kumudur. Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k olarak 1 : 2,5’tur. Örnekte tespit 

edilen az miktardaki klorür (Cl-) tuzunun yap� malzemelerinden, az miktardaki sülfat 

(SO4
2-) tuzunun çevresel etkiler ve hava kirlili�inden, az miktardaki nitrat (NO3

-) 

tuzunun canl� organizma at�klar�ndan ve proteinin ise harc�n içerisine kat�lm�� olan 

protein esasl� katk� maddelerinden kaynakland��� dü�ünülmektedir. 

 

Harç 6: Güneydo�u cephe zemin kat pencereleri aras�ndan al�nm�� olan örgü harc� 

örne�inin ba�lay�c�s� % 30 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 15 – 20 

kireç topaklar� içeren örne�in 10 mm elek alt� agregalar�n�n % 5’i kireç ta�� parçalar�, 

% 5’i kuvars kumu, kalan� tu�la k�r�klar�d�r. Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� 
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yakla��k olarak 1 : 2,5’tur. Örnekte tespit edilen az miktardaki klorür (Cl-) tuzunun 

yap� malzemelerinden, sülfat (SO4
2-) tuzunun çevresel etkiler ve hava kirlili�inden, 

nitrat (NO3
-) tuzunun canl� organizma at�klar�ndan, proteinin ise harc�n içerisine 

kat�lm�� olan protein esasl� katk� maddelerinden kaynakland��� dü�ünülmektedir. 

 

Harç 7: Güneydo�u cephe tek tu�la - ta� s�ras�n�n aras�ndan al�nm�� olan örgü harc� 

örne�inin ba�lay�c�s� % 30 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 20 – 25 

kireç topaklar� içeren örne�in; 10 mm elek alt� agregalar�n�n % 5’i kuvars kumu, 

kalan� tu�la k�r�klar�d�r. Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k olarak 1 : 2,5’tur. 

Örnekte tespit edilen klorür (Cl-) tuzunun yap� malzemelerinden, az miktardaki sülfat 

(SO4
2-) tuzunun çevresel etkiler ve hava kirlili�inden, fazla miktardaki nitrat (NO3

-) 

tuzunun canl� organizma at�klar�ndan kaynakland��� dü�ünülmektedir. Örnekte 

protein ve ya� tespit edilmemi�tir. 

 

Harç 8: Güneydo�u cephe zemin kat pencereleri kemer tu�la aras�ndan al�nm�� olan 

örgü harc� örne�inin ba�lay�c�s� % 25 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 

40 kireç topaklar� içeren örne�in; 10 mm elek alt� agregalar�n�n % 5’i kuvars kumu, 

% 5’i kireç ta�� parçalar�, kalan� tu�la k�r�klar�d�r. Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� 

yakla��k olarak 1 : 2,5 – 3’tür. Örnekte tespit edilen fazla miktardaki klorür  (Cl-) 

tuzunun yap� malzemelerinden, fazla miktardaki nitrat (NO3
-) tuzunun canl� 

organizma at�klar�ndan kaynakland��� dü�ünülmektedir. Örnekte protein ve ya� tespit 

edilmemi�tir. 

 

Harç 9: Kuzeydo�u cephe be�li tu�la s�ras�n�n aras�ndan al�nm�� olan örgü harc� 

örne�inin ba�lay�c�s� % 35 – 40 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 30 

kireç topaklar� içeren örne�in; 10 mm elek alt� agregalar�n�n % 5’i kuvars kumu, 

kalan� tu�la k�r�klar�d�r. Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k olarak                  

1 : 2 – 2,5’tur. Örnekte tespit edilen az miktardaki sülfat (SO4
2-) tuzunun çevresel 

etkiler ve hava kirlili�inden, çok az miktardaki nitrat (NO3
-) tuzunun canl� organizma 

at�klar�ndan, proteinin ise harc�n içine kat�lm�� olan protein esasl� katk� maddeleri ve 

k�t�ktan kaynakland��� dü�ünülmektedir. 

 

Harç 10: Kuzeydo�u cephe ikili tu�la s�ras�n�n aras�ndan al�nm�� olan örgü harc� 

örne�inin ba�lay�c�s� % 35 – 40 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 25 
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kireç topaklar� içeren örne�in; 10 mm elek alt� agregalar� tu�la k�r�klar�d�r. Örne�in 

ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k olarak 1 : 2 – 2,5’tur. Örnekte tespit edilen çok az 

miktardaki sülfat (SO4
2-) tuzunun çevresel etkiler ve hava kirlili�inden, proteinin ise 

harc�n içine kat�lm�� olan protein esasl� katk� maddeleri ve k�t�ktan kaynakland��� 

dü�ünülmektedir. 

 

Harç 11: Kuzeydo�u cephe dörtlü tu�la s�ras�n�n aras�ndan al�nm�� olan örgü harc� 

örne�inin ba�lay�c�s� % 35 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 25 kireç 

topaklar� içeren örne�in; 8 mm elek alt� agregalar� tu�la k�r�klar�d�r. Örne�in 

ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k olarak 1 : 2,5’tur. Örnekte tespit edilen sülfat   

(SO4
2-) tuzunun çevresel etkiler ve hava kirlili�inden, çok az miktardaki nitrat (NO3

-) 

tuzunun canl� organizma at�klar�ndan, proteinin ise harc�n içerisine kat�lm�� olan 

protein esasl� katk� maddelerinden kaynakland��� dü�ünülmektedir. 

 

Harç 12: Kuzeydo�u cephe pencere alt�ndaki hat�l bo�lu�undan al�nm�� olan hat�l 

yatak harc� örne�inin ba�lay�c�s� % 40 – 45 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç 

olup, % 30’u kireç topaklar� içeren örne�in; 4 mm elek alt� agregalar�n�n % 5’i kayaç 

parçalar� ve kuvars kumu, kalan� tu�la k�r�klar�d�r. Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� 

yakla��k olarak 1 : 2 – 2,5’tur. Örnekte tespit edilen sülfat (SO4
2-) tuzunun çevresel 

etkiler ve hava kirlili�inden, çok az miktardaki nitrat (NO3
-) tuzunun canl� organizma 

at�klar�ndan, proteinin ise harc�n içerisine kat�lm�� olan protein esasl� katk� 

maddelerinden kaynakland��� dü�ünülmektedir. 

 

Harç 13: Kuzeydo�u cephe üçlü tu�la s�ras�n�n aras�ndan al�nm�� olan örgü harc� 

örne�inin ba�lay�c�s� % 25 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 20 kireç 

topaklar� içeren örne�in; 4 mm elek alt� agregalar�n�n % 10’u kireç ta�� paçalar�, 

kalan� kayaç parçalar� ve kuvars kumudur. Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k 

olarak 1 : 2,5 – 3’tür. Örnekte tespit edilen klorür (Cl-) tuzunun yap� 

malzemelerinden, az miktardaki sülfat (SO4
2-) tuzunun çevresel etkiler ve hava 

kirlili�inden, nitrat (NO3
-) tuzunun canl� organizma at�klar�ndan kaynakland��� 

dü�ünülmektedir. Örnekte protein ve ya� tespit edilmemi�tir. 

 

Harç 14: Güneydo�u cephe ikili tu�la s�ras�n�n aras�ndan al�nm�� olan al�nm�� olan 

örgü harc� örne�inin ba�lay�c�s� % 30 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup,      
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% 10 kireç topaklar� içeren örne�in; 4 mm elek alt� agregalar�n�n % 10’u kireç ta�� 

parçalar�, kalan� tu�la k�r���d�r. Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k olarak       

1 : 2,5’tur. Örnekte tespit edilen az miktardaki klorür (Cl-) tuzunun yap� 

malzemelerinden, az miktardaki sülfat (SO4
2-) tuzunun çevresel etkiler ve hava 

kirlili�inden az miktardaki nitrat (NO3
-) tuzunun canl� organizma at�klar�ndan, 

proteinin ise harc�n içerisine kat�lm�� olan protein esasl� katk� maddelerinden 

kaynakland��� dü�ünülmektedir. 

 

Harç 15: Güneydo�u cephe pencere alt�nda yer alan hat�l bo�lu�undan al�nm�� olan 

hat�l yatak harc� örne�inin ba�lay�c�s� % 30 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç 

olup, % 20 – 25 kireç topaklar� içeren örne�in; 8 mm elek alt� agregalar�n�n % 5’i 

kuvars kumu, kalan� tu�la k�r�klar�d�r.  Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k 

olarak 1 : 2,5’tur. Örnekte tespit edilen çok az miktardaki klorür (Cl-) tuzunun yap� 

malzemelerinden, sülfat (SO4
2-) tuzunun çevresel etkiler ve hava kirlili�inden, az 

miktardaki nitrat (NO3
-) tuzunun canl� organizma at�klar�ndan, proteinin ise harc�n 

içine kat�lm�� olan protein esasl� katk� maddeleri ve k�t�ktan kaynakland��� 

dü�ünülmektedir. 

 

Harç 16: Güneydo�u cepheden ikili tu�la s�ras�n�n aras�ndan al�nm�� olan örgü harc� 

örne�inin ba�lay�c�s� % 35 – 40 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 15 

kireç topaklar� içeren örne�in; 10 mm elek alt� agregalar�n�n % 5’i kuvars kumu, 

kalan� tu�la k�r�klar�d�r.  Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k olarak                 

1 : 2 – 2,5’tur. Örnekte tespit edilen klorür (Cl-) tuzunun yap� malzemelerinden, çok 

az miktardaki sülfat  (SO4
2-) tuzunun çevresel etkiler ve hava kirlili�inden, az 

miktardaki nitrat (NO3
-) tuzunun canl� organizma at�klar�ndan, proteinin ise harc�n 

içine kat�lm�� olan protein esasl� katk� maddeleri ve k�t�ktan kaynakland��� 

dü�ünülmektedir. 

 

Harç 17: Güneydo�u cephe pencere aras�ndan al�nm�� olan örgü harc� örne�inin 

ba�lay�c�s� % 25 – 30 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 35 kireç topaklar� 

içeren örne�in; 8 mm elek alt� agregalar�n�n % 5’i kuvars kumu, kalan� tu�la 

k�r�klar�d�r. Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k olarak 1 : 2 – 2,5’tur. Örnekte 

tespit edilen çok az miktardaki klorür  (Cl-) tuzunun yap� malzemelerinden, az 

miktardaki sülfat (SO4
2-) tuzunun çevresel etkiler ve hava kirlili�inden, çok az 
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miktardaki nitrat (NO3
-) tuzunun canl� organizma at�klar�ndan, proteinin ise harc�n 

içine kat�lm�� olan k�t�ktan kaynakland��� dü�ünülmektedir. 

 

Harç 18: Güneydo�u cephe hat�l bo�lu�undan al�nm�� olan hat�l yatak harc� 

örne�inin ba�lay�c�s� % 25 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 10 kireç 

topaklar� içeren örne�in; 8 – 10 mm elek alt� agregalar� kayaç parçalar� ve kuvars 

kumudur. Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k olarak 1 : 2,5 – 3’tür. Örnekte 

tespit edilen fazla miktardaki klorür (Cl-) tuzunun yap� malzemelerinden, az 

miktardaki sülfat  (SO4
2-) tuzunun çevresel etkiler ve hava kirlili�inden, fazla 

miktardaki nitrat (NO3
-) tuzunun canl� organizma at�klar�ndan kaynakland��� 

dü�ünülmektedir. Örnekte protein ve ya� tespit edilmemi�tir. 

 

Harç 19: Güneydo�u cephe ikili tu�la s�ras�n�n aras�ndan al�nm�� olan örgü harc� 

örne�inin ba�lay�c�s� % 25 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, örne�in 4 mm 

elek alt� agregalar� kayaç parçalar� ve kuvars kumudur. Örne�in ba�lay�c� – agrega 

oran� yakla��k olarak 1 : 2,5 – 3’tür. Örnekte tespit edilen klorür (Cl-) tuzunun yap� 

malzemelerinden, az miktardaki sülfat (SO4
2-) tuzunun çevresel etkiler ve hava 

kirlili�inden, fazla miktardaki nitrat (NO3
-) tuzunun canl� organizma at�klar�ndan 

kaynakland��� dü�ünülmektedir.  Örnekte protein ve ya� tespit edilmemi�tir. 

 

Harç 20: Güneydo�u cephe üçlü tu�la s�ras�n�n aras�ndan al�nm�� olan örgü harc� 

örne�inin ba�lay�c�s� % 25 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 20 kireç 

topaklar� içeren örne�in; 8 – 10 mm elek alt� agregalar� tu�la k�r�klar�d�r. Örne�in 

ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k olarak 1 : 2,5’tur. Örnekte tespit edilen klorür (Cl-) 

tuzunun yap� malzemelerinden, fazla miktardaki sülfat (SO4
2-) tuzunun çevresel 

etkiler ve hava kirlili�inden, az miktardaki nitrat (NO3
-) tuzunun canl� organizma 

at�klar�ndan, proteinin ise harc�n içerisine kat�lm�� olan protein esasl� katk� 

maddelerinden kaynakland��� dü�ünülmektedir. 

 

Harç 21: Güneydo�u cephe dörtlü tu�la s�ras�n�n aras�ndan al�nm�� olan örgü harc� 

örne�inin ba�lay�c�s� % 30 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 20 kireç 

topaklar� içeren örne�in; 8 mm elek alt� agregalar� tu�la k�r�klar�d�r. Örne�in 

ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k olarak 1 : 2,5’tur. Örnekte tespit edilen az 

miktardaki klorür (Cl-) tuzunun yap� malzemelerinden, az miktardaki sülfat (SO4
2-) 
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tuzunun çevresel etkiler ve hava kirlili�inden, çok az miktardaki nitrat (NO3
-) 

tuzunun canl� organizma at�klar�ndan, proteinin ise harc�n içerisine kat�lm�� olan 

protein esasl� katk� maddelerinden kaynakland��� dü�ünülmektedir. 

 

Harç 22: Güneydo�u cephe alt�l� tu�la s�ras�n�n aras�ndan al�nm�� olan örgü harc� 

örne�inin ba�lay�c�s� % 30 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 35 kireç 

topaklar� içeren örne�in; 4 mm elek alt� agregalar�n�n % 5 kuvars kumu, % 5 kireç 

ta�� parçalar�, kalan� tu�la k�r�klar�d�r. Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k 

olarak  1 : 2,5’tur. Örnekte tespit edilen sülfat (SO4
2-) tuzunun çevresel etkiler ve 

hava kirlili�inden, çok az miktardaki nitrat (NO3
-) tuzunun canl� organizma 

at�klar�ndan, proteinin ise harc�n içerisine kat�lm�� olan protein esasl� katk� 

maddelerinden kaynakland��� dü�ünülmektedir. 

 

Harç 23: Güneydo�u cephe hat�l bo�lu�undan al�nm�� olan hat�l yatak harc� 

örne�inin ba�lay�c�s� % 35 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 20 kireç 

topaklar� içeren örne�in; 8 mm elek alt� agregalar�n�n % 10’u kayaç parças� ve 

kuvars kumu, kalan� tu�la k�r�klar�d�r. Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k 

olarak 1 : 2,5’tur. Örnekte tespit edilen fazla miktardaki klorür (Cl-) tuzunun yap� 

malzemelerinden, çok az miktardaki sülfat (SO4
2-) tuzunun çevresel etkiler ve hava 

kirlili�inden, fazla miktardaki nitrat (NO3
-) tuzunun canl� organizma at�klar�ndan 

kaynakland��� dü�ünülmektedir. Örnekte protein ve ya� tespit edilmemi�tir. 

 

Harç 24: Güneydo�u cephe hat�l bo�lu�undan al�nm�� olan hat�l yatak harc� 

örne�inin ba�lay�c�s� % 30 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, az miktarda 

kireç topaklar� içeren örne�in; 8 mm elek alt� agregalar�n�n % 10–15’i kireç ta�� 

parçalar�, kalan� kayaç parçalar� ve kuvars kumudur. Örne�in ba�lay�c� – agrega 

oran� yakla��k olarak 1 : 2,5’tur. Örnekte tespit edilen fazla miktardaki klorür (Cl-) 

tuzunun yap� malzemelerinden, fazla miktardaki nitrat (NO3
-) tuzunun canl� 

organizma at�klar�ndan kaynakland��� dü�ünülmektedir. Örnekte protein ve ya� tespit 

edilmemi�tir. 

 

Harç 25: Güneydo�u cephe zemin kat pencere kemerinden al�nm�� olan örgü harc� 

örne�inin ba�lay�c�s� % 25 – 30 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 35-40’� 

kireç topaklar� içeren örne�in;10 mm elek alt� agregalar�n�n % 5’i kuvars kumu, 
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kalan� tu�la k�r�klar�d�r. Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k olarak 1 : 2,5’tur. 

Örnekte tespit edilen az miktardaki klorür (Cl-) tuzunun yap� malzemelerinden, sülfat 

(SO4
2-) tuzunun çevresel etkiler ve hava kirlili�inden, nitrat (NO3

-) tuzunun canl� 

organizma at�klar�ndan kaynakland��� dü�ünülmektedir. Örnekte protein ve ya� tespit 

edilmemi�tir. 

 

Harç 26: Güneybat� cephe be�li tu�la s�ras�n�n aras�ndan al�nm�� olan örgü harc� 

örne�inin ba�lay�c�s� % 30 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 40 kireç 

topaklar� içeren örne�in; 8 mm elek alt� agregalar�n�n % 5’i kuvars kumu, kalan� 

tu�la k�r�klar�d�r. Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k olarak 1 : 2,5’tur. 

Örnekte tespit edilen sülfat (SO4
2-) tuzunun çevresel etkiler ve hava kirlili�inden, 

proteinin ise harc�n içerisine kat�lm�� olan protein esasl� katk� maddelerinden 

kaynakland��� dü�ünülmektedir. 

 

Harç 27: Güneybat� cephesinde yer alan kemer içindeki tu�la dolgu örgüsünden 

al�nm�� olan örgü harc� örne�inin ba�lay�c�s� % 30 oran�nda söndürülmü� kaymak 

kireç olup, % 30 kireç topaklar� içeren örne�in; 8 mm elek alt� agregalar�n�n % 5’i 

kuvars kumu, kalan� tu�la k�r�klar�d�r. Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k 

olarak 1 : 2,5’tur. Örnekte tespit edilen fazla miktardaki sülfat (SO4
2-) tuzunun 

çevresel etkiler ve hava kirlili�inden, çok az miktardaki nitrat (NO3
-) tuzunun canl� 

organizma at�klar�ndan, proteinin ise harc�n içerisine kat�lm�� olan protein esasl� 

katk� maddelerinden kaynakland��� dü�ünülmektedir. 

 

Harç 28: Güneybat� cephe dörtlü tu�la s�ras�n�n aras�ndan al�nm�� olan örgü harc� 

örne�inin ba�lay�c�s� % 30 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 15 kireç 

topaklar� içeren örne�in; 2 mm elek alt� agregalar�n�n % 3 – 5’i tu�la k�r�klar�, kalan� 

kayaç parçalar� ve kuvars kumudur. Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k olarak 

1 : 2,5’tur. Örnekte tespit edilen az miktardaki sülfat (SO4
2-) tuzunun çevresel etkiler 

ve hava kirlili�inden, çok az miktardaki nitrat (NO3
-) tuzunun canl� organizma 

at�klar�ndan, proteinin ise harc�n içerisine kat�lm�� olan protein esasl� katk� 

maddelerinden kaynakland��� dü�ünülmektedir. 
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Harç 29: Güneybat� cephe tek tu�la - ta� s�ras�n�n aras�ndan al�nm�� olan örgü harc� 

örne�inin ba�lay�c�s� % 35 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 20 kireç 

topaklar� içeren örne�in; 6 mm elek alt� agregalar�n�n % 3 – 5’i tu�la k�r�klar�, kalan� 

kayaç parçalar� ve kuvars kumudur. Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k olarak 

1 : 2,5’tur. Örnekte tespit edilen klorür (Cl-) tuzunun yap� malzemelerinden, nitrat 

(NO3
-) tuzunun canl� organizma at�klar�ndan kaynakland��� dü�ünülmektedir. 

Örnekte protein ve ya� tespit edilmemi�tir. 

 

Harç 30: Güneybat� cephe pencere kemerinden al�nm�� olan örgü harc� örne�inin 

ba�lay�c�s� % 35 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 35 – 40 kireç topaklar� 

içeren örne�in; 6 mm elek alt� agregalar�n�n % 5’i kuvars kumu, kalan� tu�la 

k�r�klar�d�r. Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k olarak 1 : 2 – 2,5’tur. Örnekte 

tespit edilen klorür  (Cl-) tuzunun yap� malzemelerinden, fazla miktardaki sülfat 

(SO4
2-) tuzunun çevresel etkiler ve hava kirlili�inden, çok az miktardaki nitrat (NO3

-) 

tuzunun canl� organizma at�klar�ndan, proteinin ise harc�n içerisine kat�lm�� olan 

protein esasl� katk� maddelerinden kaynakland��� dü�ünülmektedir. 

 

Harç 31: Kuzeybat� cephe dörtlü tu�la s�ras�n�n aras�ndan al�nm�� olan örgü harc� 

örne�inin ba�lay�c�s� % 35 – 40 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 15 

kireç topaklar� içeren örne�in; 8 mm elek alt� agregalar�n�n % 30’u kireç ta�� 

parçalar�, % 5’i kayaç parçalar� ve kuvars kumu, kalan� tu�la k�r�klar�d�r. Örne�in 

ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k olarak 1 : 2 – 2,5’tur. Örnekte tespit edilen fazla 

miktardaki sülfat (SO4
2-) tuzunun çevresel etkiler ve hava kirlili�inden, proteinin ise 

harc�n içerisine kat�lm�� olan protein esasl� katk� maddelerinden kaynakland��� 

dü�ünülmektedir. 

 

Harç 32: Kuzeybat� cephe üçlü tu�la s�ras�n�n aras�ndan al�nm�� olan örgü harc� 

örne�inin ba�lay�c�s� % 30 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 40 – 45 

kireç topaklar� içeren örne�in; 6–8 mm elek alt� agregalar�n�n % 5’i kayaç parçalar� 

ve kuvars kumu, kalan� tu�la k�r�klar�d�r. Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k 

olarak 1 : 2 – 2,5’tur. Örnekte tespit edilen klorür (Cl-) tuzunun yap� 

malzemelerinden, az miktardaki nitrat (NO3
-) tuzunun canl� organizma at�klar�ndan 

kaynakland��� dü�ünülmektedir. Örnekte protein ve ya� tespit edilmemi�tir. 
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Harç 33: Kuzeybat� cephe ikili tu�la s�ras�n�n aras�ndan al�nm�� olan örgü harc� 

örne�inin ba�lay�c�s� % 30 – 35 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 10 

kireç topaklar� içeren örne�in; 8 mm elek alt� agregalar� kayaç parçalar� ve kuvars 

kumudur. Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k olarak 1 : 2,5’tur. Örnekte tespit 

edilen klorür (Cl-) tuzunun yap� malzemelerinden, az miktardaki nitrat (NO3
-) 

tuzunun canl� organizma at�klar�ndan, proteinin ise harc�n içerisine kat�lm�� olan 

protein esasl� katk� maddelerinden kaynakland��� dü�ünülmektedir. 

 

Harç 34: Kuzeybat� cephe alt�l� tu�la s�ras�n�n aras�ndan al�nm�� olan örgü harc� 

örne�inin ba�lay�c�s� % 35 – 40 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 25–30 

kireç topaklar� içeren örne�in; 8–10 mm elek alt� agregalar�n�n % 15’i kireç ta�� 

parçalar�, % 5’i kayaç parçalar� ve kuvars kumu, kalan� tu�la k�r�klar�d�r. Örne�in 

ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k olarak 1 : 2 – 2,5’tur. Örnekte tespit edilen fazla 

miktardaki klorür (Cl-) tuzunun yap� malzemelerinden, proteinin ise harc�n içerisine 

kat�lm�� olan protein esasl� katk� maddelerinden kaynakland��� dü�ünülmektedir. 

 

Harç 35: Kuzeybat� cephe üçlü tu�la s�ras�n�n aras�ndan al�nm�� olan örgü harc� 

örne�inin ba�lay�c�s� % 40 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 15 kireç 

topaklar� içeren örne�in; 10 mm elek alt� agregalar�n�n % 5’i kayaç parçalar� ve 

kuvars kumu, kalan� tu�la k�r�klar�d�r. Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k 

olarak 1 : 2 – 2,5’tur. Örnekte tespit edilen çok az miktardaki klorür (Cl-) tuzunun 

yap� malzemelerinden, fazla miktardaki sülfat (SO4
2-) tuzunun çevresel etkiler ve 

hava kirlili�inden, proteinin ise harc�n içerisine kat�lm�� olan protein esasl� katk� 

maddelerinden kaynakland��� dü�ünülmektedir. 

 

Harç 36: Güneydo�u cephe üçlü tu�la s�ras�n�n aras�ndan al�nm�� olan örgü harc� 

örne�inin ba�lay�c�s� % 35 – 40 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 5 kireç 

topaklar� içeren örne�in; 4 mm elek alt� agregalar� kayaç parçalar� ve kuvars 

kumudur. Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k olarak 1 : 2 – 2,5’tur. Örnekte 

tespit edilen az miktardaki klorür (Cl-) tuzunun yap� malzemelerinden, çok az 

miktardaki nitrat (NO3
-) tuzunun canl� organizma at�klar�ndan kaynakland��� 

dü�ünülmektedir. Örnekte protein ve ya� tespit edilmemi�tir. 
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Harç 37: Güneydo�u cephe ikili tu�la s�ras�n�n aras�ndan al�nm�� olan örgü harc� 

örne�inin ba�lay�c�s� % 35 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 10 kireç 

topaklar� içeren örne�in; 4 mm elek alt� agregalar�n�n % 10’u kireç ta�� parçalar� olup 

kalan� kayaç parçalar� ve kuvars kumudur. Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k 

olarak 1 : 2 – 2,5’tur. Örnekte tespit edilen proteinin ise harc�n içerisine kat�lm�� olan 

protein esasl� katk� maddelerinden kaynakland��� dü�ünülmektedir. 

 

Harç 38: Birinci kat tonozundan al�nm�� olan örgü harc� örne�inin ba�lay�c�s� % 30 

oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 25 kireç topaklar� içeren örne�in; 8 mm 

elek alt� agregalar�n�n % 5 kireç ta�� parçalar�, kalan� kayaç parçalar� ve kuvars 

kumudur. Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k olarak 1 : 2,5’tur. Örnekte tespit 

edilen klorür (Cl-) tuzunun yap� malzemelerinden, çok az miktardaki nitrat (NO3
-) 

tuzunun canl� organizma at�klar�ndan, proteinin ise harc�n içerisine kat�lm�� olan 

protein esasl� katk� maddelerinden kaynakland��� dü�ünülmektedir. 

 

Harç 39: Birinci katta yer alan oca��n tu�la örgüsünden al�nm�� olan örgü harc� 

örne�inin ba�lay�c�s� % 35 – 40 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, 10 mm 

elek alt� agregalar�n�n % 5’i kuvars kumu, kalan� tu�la k�r�klar�d�r. Örne�in  

ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k olarak 1 : 2 – 2,5’tur. Örnekte tespit edilen fazla 

miktardaki sülfat (SO4
2-) tuzunun çevresel etkiler ve hava kirlili�inden çok az 

miktardaki nitrat (NO3
-) tuzunun canl� organizma at�klar�ndan, proteinin ise harc�n 

içerisine kat�lm�� olan protein esasl� katk� maddelerinden kaynakland��� 

dü�ünülmektedir. 

 

Harç 40: Zemin kat tonozundan al�nm�� olan örgü harc� örne�inin ba�lay�c�s�        % 

30 – 35 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 25 kireç topaklar� içeren 

örne�in; 8 mm elek alt� agregalar�n�n % 15’i kayaç parçalar� ve kuvars kumu, % 5’i 

kireç ta�� parçalar�, kalan� tu�la k�r�klar�d�r. Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� 

yakla��k olarak 1 : 2 – 2,5’tur. Örnekte tespit edilen az miktardaki klorür (Cl-) 

tuzunun yap� malzemelerinden, çok az miktardaki nitrat (NO3
-) tuzunun canl� 

organizma at�klar�ndan, proteinin ise harc�n içerisine kat�lm�� olan protein esasl� 

katk� maddelerinden kaynakland��� dü�ünülmektedir. 
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Harç 41: Zemin katta yer alan sütunun kaidesinin alt�ndan al�nm�� olan harç 

örne�inin ba�lay�c�s� % 30 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 30 – 35 

kireç topaklar� içeren örne�in; 4 mm elek alt� agregalar�n�n % 20’si kuvars kumu,     

% 5’i kireç ta�� parçalar�, kalan� tu�la k�r�klar�d�r. Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� 

yakla��k olarak  1 : 2,5’tur. Örnekte tespit edilen klorür (Cl-) tuzunun yap� 

malzemelerinden, çok az miktardaki sülfat (SO4
2-) tuzunun çevresel etkiler ve hava 

kirlili�inden, az miktardaki nitrat (NO3
-) ve çok az miktardaki fosfat (PO4

3-) 

tuzlar�n�n canl� organizma at�klar�ndan, proteinin ise harc�n içerisine kat�lm�� olan 

protein esasl� katk� maddelerinden kaynakland��� dü�ünülmektedir. 

 

S�va 1: Güneydo�u cephesinden al�nm�� olan s�va örne�inin ba�lay�c�s� % 30 

oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 20 kireç topaklar� içeren örne�in; 8 mm 

elek alt� agregalar�n�n % 10 – 15’i kuvars kumu, kalan� tu�la k�r�klar�d�r. Örne�in 

ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k olarak 1 : 2,5’tur. Örnekte tespit edilen sülfat  

(SO4
2-) tuzunun çevresel etkiler ve hava kirlili�inden, çok az miktardaki nitrat (NO3

-) 

tuzunun canl� organizma at�klar�ndan, proteinin ise s�van�n içine kat�lm�� olan protein 

esasl� katk� maddelerinden ve k�t�ktan kaynakland��� dü�ünülmektedir. 

 

S�va 2: Güneydo�u cephesinden al�nm�� olan s�va örne�inin ba�lay�c�s� % 30 – 35 

oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 15 kireç topaklar� içeren örne�in; 8 mm 

elek alt� agregalar�n�n % 10’u kireç ta�� parçalar�, % 5’i kayaç parçalar� ve kuvars 

kumu, kalan� tu�la k�r�klar�d�r. Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k olarak       

1 : 2,5’tur. Örnekte tespit edilen fazla miktardaki sülfat (SO4
2-) tuzunun çevresel 

etkiler ve hava kirlili�inden, çok az miktardaki nitrat (NO3
-) tuzunun canl� organizma 

at�klar�ndan, proteinin ise s�van�n içine kat�lm�� olan protein esasl� katk� 

maddelerinden ve k�t�ktan kaynakland��� dü�ünülmektedir. 

 

S�va 3: Güneydo�u cephesinden al�nm�� olan s�va örne�inin ba�lay�c�s� % 35 

oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 5 – 10 kireç topaklar� içeren örne�in;   

8 mm elek alt� agregalar�n�n % 10’u kireç ta�� parçalar�, % 10 – 15’i kayaç parçalar� 

ve kuvars kumu, kalan� tu�la k�r�klar�d�r. Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k 

olarak 1 : 2,5’tur. Örnekte tespit edilen çok az miktardaki klorür (Cl-) tuzunun yap� 

malzemelerinden, fazla miktardaki sülfat (SO4
2-) tuzunun çevresel etkiler ve hava 

kirlili�inden, çok az miktardaki nitrat (NO3
-) tuzunun canl� organizma at�klar�ndan, 
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proteinin ise s�van�n içine kat�lm�� olan protein esasl� katk� maddelerinden ve k�t�ktan 

kaynakland��� dü�ünülmektedir. 

 

S�va 4: Güneybat� cephesinden al�nm�� olan s�va örne�inin ba�lay�c�s� % 35 

oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 5 kireç topaklar� içeren örne�in; 10 mm 

elek alt� agregalar� tu�la k�r�klar�d�r. Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k 

olarak 1 : 2,5’tur. Örnekte tespit edilen fazla miktardaki sülfat (SO4
2-) tuzunun 

çevresel etkiler ve hava kirlili�inden, proteinin ise s�van�n içine kat�lm�� olan protein 

esasl� katk� maddelerinden ve k�t�ktan kaynakland��� dü�ünülmektedir. 

 

S�va 5: Güneybat� cephesinden al�nm�� olan s�va örne�inin ba�lay�c�s� % 35 

oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 3-5 kireç topaklar� içeren örne�in;        

8 mm elek alt� agregalar�n�n % 10’u kireç ta�� parçalar�, % 5’i kuvars kumu, kalan� 

tu�la k�r�klar�d�r. Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k olarak 1 : 2,5’tur. 

Örnekte tespit edilen az miktardaki klorür (Cl-) tuzunun yap� malzemelerinden, 

proteinin ise s�van�n içine kat�lm�� olan protein esasl� katk� maddelerinden ve k�t�ktan 

kaynakland��� dü�ünülmektedir. 

 

S�va 6: Güneybat� cephesi birinci katta yer alan giri� kap�s�n�n üzerindeki kemerin 

içinden al�nm�� olan s�va örne�inin ba�lay�c�s� % 40 – 45 oran�nda söndürülmü� 

kaymak kireç olup, % 10 kireç topaklar� içeren örne�in; 6 mm elek alt� agregalar�n�n 

% 5’i kuvars kumu, kalan� tu�la k�r�klar�d�r. Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� 

yakla��k olarak 1 : 2 – 2,5’tur. Örnekte tespit edilen fazla miktardaki klorür (Cl-) 

tuzunun yap� malzemelerinden, sülfat (SO4
2-) tuzunun çevresel etkiler ve hava 

kirlili�inden, az miktardaki nitrat (NO3
-) tuzunun canl� organizma at�klar�ndan, 

proteinin ise s�van�n içine kat�lm�� olan protein esasl� katk� maddelerinden ve k�t�ktan 

kaynakland��� dü�ünülmektedir. 

 

S�va 7: Kuzeybat� cephesinden al�nm�� olan s�va örne�inin ba�lay�c�s� % 45 – 50 

oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 10 – 15 kireç topaklar� içeren örne�in; 

6 mm elek alt� agregalar� tu�la k�r�klar�d�r. Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k 

olarak 1 : 2 – 2,5’tur. Örnekte tespit edilen proteinin ise s�van�n içine kat�lm�� olan 

protein esasl� katk� maddelerinden ve k�t�ktan kaynakland��� dü�ünülmektedir. 
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S�va 8: Birinci kat tonozundan al�nm�� olan söndürülmü� kaymak kireçten olu�an 

s�va örne�i; agregas�z yap�da olup içerisinde tek tük kuvars, tu�la tozu ve k�t�k 

bulunmaktad�r. Örnekte tespit edilen klorür (Cl-) tuzunun yap� malzemelerinden, çok 

az miktardaki nitrat (NO3
-) tuzunun canl� organizma at�klar�ndan, proteinin ise 

s�van�n içine kat�lm�� olan protein esasl� katk� maddelerinden kaynakland��� 

dü�ünülmektedir. 

 

S�va 9: Birinci kat ana mekan duvar�ndan al�nm�� olan s�va örne�inin ba�lay�c�s�     

% 40 – 45 oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 10 kireç topaklar� içeren 

örne�in; 4 mm elek alt� agregalar�n�n % 20’si kuvars kumu, kalan� tu�la k�r�klar�d�r. 

Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k olarak 1 : 2 – 2,5’tur. Örnekte tespit edilen 

az miktardaki klorür (Cl-) tuzunun yap� malzemelerinden, çok az miktardaki nitrat 

(NO3
-) tuzunun canl� organizma at�klar�ndan, proteinin ise s�van�n içine kat�lm�� olan 

protein esasl� katk� maddelerinden ve k�t�ktan kaynakland��� dü�ünülmektedir. 

 

S�va 10: Zemin kat tonozundan al�nm�� olan s�va örne�inin ba�lay�c�s�    % 40 – 45 

oran�nda söndürülmü� kaymak kireç olup, % 5 – 10 kireç topaklar� içeren örne�in;   

8 mm elek alt� agregalar�n�n % 10’u kireç ta�� parçalar�, % 10 – 15’i kayaç parçalar� 

ve kuvars kumu, kalan� tu�la k�r�klar�d�r. Örne�in ba�lay�c� – agrega oran� yakla��k 

olarak 1 : 2 – 2,5’tur. Örnekte tespit edilen klorür (Cl-) tuzunun yap� 

malzemelerinden, çok az miktardaki nitrat (NO3
-) tuzunun canl� organizma 

at�klar�ndan, proteinin ise harc�n içerisine kat�lm�� olan protein esasl� katk� 

maddelerinden kaynakland��� dü�ünülmektedir. 

 

Ta� 1: Güneydo�u cepheden al�nm�� olan rekristalize intraklastl� sparitik kireç ta�� 

örne�inde tespit edilen klorür (Cl-) tuzunun yap� malzemelerinden, çok az miktardaki 

sülfat (SO4
2-) tuzunun çevresel etkiler ve hava kirlili�inden, az miktardaki nitrat 

(NO3
-) tuzunun canl� organizma at�klar�ndan kaynakland��� dü�ünülmektedir. 

Örnekte protein ve ya� tespit edilmemi�tir. 

 

Ta� 2: Güneydo�u cepheden al�nm�� olan kristalce zengin riyodasidik tüf örne�inde 

tespit edilen çok az miktardaki klorür (Cl-) tuzunun yap� malzemelerinden, çok az 

miktardaki sülfat (SO4
2-) tuzunun çevresel etkiler ve hava kirlili�inden kaynakland��� 

dü�ünülmektedir. Örnekte protein ve ya� tespit edilmemi�tir. 
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Ta� 3: Güneydo�u cepheden al�nm�� olan oolitli rekristalize kireç ta�� örne�inde 

tespit edilen klorür (Cl-) tuzunun yap� malzemelerinden, az miktardaki nitrat (NO3
-) 

tuzunun canl� organizma at�klar�ndan kaynakland��� dü�ünülmektedir. Örnekte 

protein ve ya� tespit edilmemi�tir. 

 

Ta� 4: Güneydo�u cepheden al�nm�� olan killi rekristalize sparitik kireç ta�� 

örne�inde tespit edilen çok az miktardaki sülfat (SO4
2-) tuzunun çevresel etkiler ve 

hava kirlili�inden kaynakland���, proteinin ise tesadüfi kirlilik oldu�u 

dü�ünülmektedir. 

 

Ta� 5: Güneydo�u cephe pencere sövesinden al�nm�� olan kumlu killi mikritik kireç 

ta�� örne�inde tespit edilen sülfat (SO4
2-) tuzunun çevresel etkiler ve hava 

kirlili�inden kaynakland���, proteinin ise tesadüfi kirlilik oldu�u dü�ünülmektedir. 

 

Ta� 6: Güneydo�u cephe pencere denizli�inden al�nm�� olan kristalce zengin 

riyodasidik tüf örne�inde tespit edilen proteinin tesadüfi kirlilik oldu�u 

dü�ünülmektedir. 

 

Ta� 7: Güneydo�u cepheden al�nm�� olan kristalce zengin riyodasidik tüf örne�inde 

tespit edilen klorür (Cl-) tuzunun yap� malzemelerinden, nitrat (NO3
-) tuzunun canl� 

organizma at�klar�ndan kaynakland��� dü�ünülmektedir. Örnekte protein ve ya� tespit 

edilmemi�tir. 

 

Ta� 8: Güneydo�u cepheden al�nm�� olan yer yer fosil kavk� parçalar� içeren killi 

mikritik kireç ta�� örne�inde tespit edilen klorür (Cl-) tuzunun yap� malzemelerinden, 

az miktardaki nitrat (NO3
-) tuzunun canl� organizma at�klar�ndan kaynakland��� 

dü�ünülmektedir. Örnekte protein ve ya� tespit edilmemi�tir. 

 

Tu�la 1: Kuzeybat� cephesinden al�nm�� olan tu�la örne�inin agregalar� % 10 

civar�nda olup, agregalar�n�n geneli kuvars, tek tükü plajioklast�r ayr�ca 1 mm boyutu 

geçmeyen gözenekleri bulunmaktad�r. Örnekte tespit edilen çok az miktardaki klorür 

(Cl-) tuzunun yap� malzemelerinden kaynakland���, proteinin ise tesadüfi kirlilik 

oldu�u dü�ünülmektedir. 
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Tu�la 2: Güneydo�u cephesinden al�nm�� olan tu�la örne�inin agregalar� % 10 

civar�nda olup, agregalar�n�n geneli kuvars, tek tükü mika minerali ve kuvarsit 

parçalar�d�r ayr�ca 1 mm boyutu geçmeyen gözenekleri bulunmaktad�r. Örnekte 

tespit edilen klorür (Cl-) tuzunun yap� malzemelerinden, nitrat (NO3
-) tuzunun canl� 

organizma at�klar�ndan kaynakland��� dü�ünülmektedir. Örnekte protein ve ya� tespit 

edilmemi�tir. 

 

Tu�la 3: Güneydo�u cephesinden al�nm�� olan tu�la örne�inin agregalar� % 10 

civar�nda olup, agregalar�n�n geneli kuvars, tek tükü mika mineralidir ayr�ca 

gözeneklerinde sar�ms� renkli killi ve kireçli birikimler bulunmaktad�r. Örnekte tespit 

edilen çok az miktardaki nitrat (NO3
-) tuzunun canl� organizma at�klar�ndan 

kaynakland���, proteinin ise tesadüfi kirlilik oldu�u dü�ünülmektedir. 

 

Ah�ap 1: Güneydo�u cephe hat�l yuvas�ndan al�nm�� olan ah�ap örne�inin; ak me�e 

grubunda yer alan a�aç türlerine ait oldu�u tespit edilmi�tir. Örnekte böcek ve 

yumu�ak çürüklük mantarlar�n�n tahribat� bulundu�u belirlenmi�tir.  

 

Ah�ap 2: Güneybat� cephe hat�l yuvas�ndan al�nm�� olan ah�ap örne�inin; ak me�e 

grubunda yer alan a�aç türlerine ait oldu�u tespit edilmi�tir. Örnekte böcek ve 

yumu�ak çürüklük mantarlar�n�n tahribat� bulundu�u belirlenmi�tir. 

 

Metal 1: Pencere parmakl�klar�ndan al�nm�� olan metal örne�inin kur�un oldu�u 

tespit edilmi�tir. 

 

Metal 2: Pencere parmakl�klar�ndan al�nm�� olan metal örne�inin kur�un oldu�u 

tespit edilmi�tir. Örnekte tespit edilen kalsiyum oksidin kirlilik oldu�u 

dü�ünülmektedir. 

 

Metal 3: Birinci kat sütun ba�l��� içerisinden al�nm�� olan metal örne�inin kur�un 

oldu�u tespit edilmi�tir. Örnekte tespit edilen kalsiyum oksit ve silisyum dioksidin 

kirlilik oldu�u dü�ünülmektedir. 

 

Boya 1: Birinci kat ana mekan içerisindeki kemer içinden al�nm�� olan al�nm�� olan 

ve protein içeren boya örne�inde ya� tespit edilmemi�tir.
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3.3.2. Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi Kona�� Ta� Odas� Yap� 

Malzemelerinin De�erlendirilmesi 

Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi Kona�� Ta� Odas�’ndan al�nan malzemeler 

harçlar, s�valar, ta�lar, tu�lalar, ah�aplar, metaller, boya ve kirler olmak üzere sekiz 

ayr� grupta incelenmi�tir. 

 

Tablo 3-94. Yap� malzemeleri ve bu malzemelere yap�lan test ve analizler 

MALZEME ANAL�ZLER� 

HARÇ - 
SIVA 

TA� - 
TU�LA AH�AP METAL BOYA K�R 

Asit Kayb� 
Testi  

Asit Kayb� 
Testi  

Ah�ab�n Tür 
Tayini  - - - 

Elek Analizi  Elek Analizi  Makroskobik 
�nceleme  - - - 

K�zd�rma 
Kayb� 
Analizi  

K�zd�rma 
Kayb� 
Analizi  

Mikroskobik 
�nceleme  - - - 

Tuz Testleri 
�letkenlik 
Ölçümü 

Tuz Testleri 
�letkenlik 
Ölçümü 

- - - 

Tuz 
Testleri 
�letkenlik 
Ölçümü 

Protein ve 
Ya� Testleri  

Protein ve 
Ya� Testleri  - - 

Protein ve 
Ya� 
Testleri 

Protein ve 
Ya� 
Testleri  

Petrografik 
Analiz  

Petrografik 
Analiz  - - - - 

Nokta 
Yükleme 
Deneyi  

Nokta 
Yükleme 
Deneyi  

- - - - 

SEM- EDX 
Analizi  

SEM- EDX 
Analizi  - SEM- EDX 

Analizi 

SEM- 
EDX 
Analizi 

- 
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3.3.2.1. Harç Örnekleri 

 

Harç örnekleri yap�dan al�nm�� olan malzemeler aras�nda 41 adet örnek ile say�sal 

olarak en büyük grubu olu�turmaktad�r. Harçlar ba�lay�c� agrega ve di�er katk�lar�n 

bir araya gelmesiyle olu�an bir yap� te�kil ettikleri için temel anlamda ba�lay�c� ve 

agrega cinsleri, oranlar�, agrega boyutlar� katk� maddeleri gibi ba�l�klar alt�nda 

incelemeye tabi tutulmu�lar ve yap�daki ana malzeme ve onar�m dönemleri hakk�nda 

bilgi edinilmeye çal���lm��t�r. 

 

Harç örnekleri, yap�n�n alma��k örgüsündeki tu�la s�ralar�n�n farkl�la�t��� noktalar, 

hat�l yataklar�, tonoz örgüleri, kemer örgüleri ve di�er yap� sistem detaylar� göz 

önünde bulundurularak Tablo 3-95’teki gibi al�nm��lard�r.  

 

Tablo 3-95. Harç örneklerinin al�nd��� yerler ve tu�la s�ralar� 

Harç Örneklerinin Al�nd��� Yerler ve 
Tu�la S�ralar�  Örnek Numaras�  

Tek S�ra Tu�la Örgüsünden Al�nanlar 7, 29 
�kili Tu�la S�ras� Örgüsünden Al�nanlar 3, 10,14, 16, 19, 33, 37 
Üçlü Tu�la S�ras� Örgüsünden Al�nanlar 4, 5, 13, 20, 32, 35, 36 
Dörtlü Tu�la S�ras� Örgüsünden Al�nanlar 2, 11, 21, 28, 31 
Be�li Tu�la S�ras� Örgüsünden Al�nanlar 1, 9, 26 
Alt�l� Tu�la S�ras� Örgüsünden Al�nanlar 22, 34 
Kemer Örgüsünden Al�nanlar 8, 25, 30 
Hat�l Yata��ndan Al�nanlar 12, 15, 18, 23, 24 
Tonoz Örgüsünden Al�nanlar 38, 40 

Di�er 
6 ve 17 (pencereler aras�),  
27 (kemer içi dolgu),  39 (baca içi),  
41 (sütun alt� örgü) 

 

Yap�dan al�nm�� olan 41 adet harç örne�i; ba�lay�c� olarak söndürülmü� kireç 

içerikleriyle ortak özellik göstermektedirler. Ba�lay�c� malzeme olarak kullan�lm�� 

olan söndürülmü� kirece, hidrolik özellikler kazand�rmak için tu�la k�r�klar�, tu�la 

tozlar�, tüf tozlar�, puzolan gibi malzemelerin kat�ld��� tarihsel süreçte 

gözlemlenmektedir. Yap�dan al�nan harç ve s�va örneklerindeki tu�la k�r��� ve tu�la 

tozlar� da harca hidrolik özellikler kazand�r�lmak istendi�ini göstermektedir.  
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Genellikle hidrolik özellikler deneysel ilkelere dayal� olarak hesaplanan 

‘Cementation Index’ de�eri ile derecelendirilebilirler. 

 

‘Cementation Index’ ilkelerine göre: 

- Hidrolik özellikleri; kalsiyum ve magnezyumun, silisyum, alüminyum ve 

demir ile olu�turduklar� bile�ikler verir. 

- Silisyum kireç ile trikalsiyum silikat (3CaO·SiO2) molekül formunu olu�turur. 

- Alüminyum kireç ile dikalsiyum alüminat (2CaO·Al2O2) molekül formunu 

olu�turur. 

- Magnezyum da di�er elementlerden farkl� olarak daha yava� �ekilde olmak 

üzere kireç ile ayn� reaksiyonu verir. 

- Demir oksit de alüminyum ile ayn� reaksiyonu verir (Boynton, 1980, 312). 

 

Bu ilkelerden faydalan�larak ve ayn� kaynakta geçen formüller yard�m�yla harc�n 

hidroliklik derecelerini hesaplamak mümkündür. Bununla beraber farkl� kaynaklarda 

de�i�ik yöntemlerle hidrolik özelliklerin hesaplanmas�na yönelik formüller de 

bulunmaktad�r.  

 

K�zd�rma kayb� analizinden hareketle (CO2 / kimyasal su) oran� 10’dan dü�ükse harç 

hidrolik, 10’dan fazla ise hidrolik olmad��� sonucuna var�ld��� da literatürde 

gösterilmi�tir (Gürdal ve di�erleri, 2011, 66). 

 

Yap�dan al�nm�� olan harçlar�n özellikle tu�la k�r��� ve tu�la tozlu olanlar�na 

bak�ld���nda mekanik dayan�mlar�n fazla olmas� beklenirken nokta yükleme analiz 

sonuçlar�na göre zay�f yap�da olduklar� ve hidrolik özellik gösteremedikleri 

görülmektedir.   

Yap�n�n d�� etkilere aç�k ve uzun süreli korunaks�z kalm�� olmas� harçlar�n da hasar 

görmesine sebebiyet vermi� ve dayan�m özelliklerini olumsuz yönde etkilemi� 

olmal�d�r. 

  

Yap�dan al�nan harçlar�n gerek görsel özellikleri gerekse analiz sonuçlar�na dayal� 

çal��malar neticesinde agrega yap�lar�na bak�ld���nda farkl�la�malar�n ortaya ç�kt��� 

ve genel olarak harçlar�n agrega yönünden iki farkl� grup olu�turduklar� tespit 

edilmi�tir.  
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Agrega Yap�lar�na Göre Harç Gruplar� 

 

Birinci Grup: Yap� genelinde yayg�n olarak kullan�lm�� olan ve al�nan harçlar 

aras�nda da a��rl�kl� grubu temsil eden tu�la k�r��� ve tu�la tozunun agrega olarak 

kullan�ld��� ve yap�n�n özgün harçlar� oldu�u dü�ünülen gruptur. 

 

 Bu gruba giren örnekler: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 

26, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 40 ve 41 numaral� harç örnekleridir. 

 

Birinci grup yine agrega yönünden incelendi�inde bask�n agrega grubunun tu�la 

k�r��� olmas�na ra�men tu�la k�r���n�n d���nda di�er agrega katk�lar�na göre alt 

gruplar olu�tu�u gözlemlenmektedir.  

 

Tu�la k�r���n�n agregalar�n tamam�n� olu�turdu�u genel grup, tu�la k�r��� - kireçta�� 

parçalar� ve tu�la k�r��� - kum - kireçta�� parçalar�ndan olu�an toplam üç alt gruptan 

söz etmek mümkündür. 

 

- Agregalar�n�n tamam� tu�la k�r���ndan olu�an alt grup: 4, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 

16, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 32, 35 ve 39 numaral� harç örneklerinden 

olu�maktad�r. Bu alt grubun agrega yap�s� incelendi�inde % 10’a kadar kum 

bulundu�u gözlemlenebilir. Bu kumlar kirlilik olarak ve tu�la k�r�klar�n�n 

içerisinden harc�n içerisine kar��m�� olarak de�erlendirilmi�tir. Agregalar�n�n 

tamam� tu�la k�r���ndan olu�an alt grupta %10’un üzerinde kum agrega katk�s� 

olmad��� tespit edilmi�tir. 

- Agregalar� tu�la k�r��� ve kireçta�� parçalar�ndan olu�an alt grup: 3, 6, 8, 14, 

22, 31 ve 34 numaral� harç örneklerinden olu�maktad�r. Bu alt grubun agrega 

yap�s� incelendi�inde de  % 10’u geçen kum agrega bulunmad��� için mevcut 

kumlar�n tu�la k�r�klar�ndan kaynakland��� veya kirlilik olarak harc�n içerisine 

kar��m�� oldu�u varsay�lm��t�r.  Kireçta�� parçalar�n toplam agregaya oran�n�n 

ise % 5 ile % 30 aras�nda de�i�ti�i tespit edilmi�tir.  

 

- Agregalar� tu�la k�r���, kireçta�� parçalar� ve kumdan olu�an alt grup: 40 ve 41 

numaral� harç örneklerinden olu�maktad�r. Kumlar�n toplam agregaya oran�      

% 15–20, kireçta�lar�n�n oran� ise % 5 olarak tespit edilmi�tir. 
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�kinci Grup: Birinci gruba oranla yap� geneline bak�ld���nda daha az kar��la��lan, 

tu�la k�r��� ve tozu içermeyen, sadece kayaç parçalar�n�n agrega olarak kullan�ld���, 

kum – kireç bile�imli örnek grubunu temsil eden ve yap�da ikincil bir dönemi 

olu�turan harçlard�r. 

 

Bu gruba giren örnekler:  1, 2, 5, 13, 18, 19, 24, 28, 29, 33, 36, 37 ve 38 numaral� 

harç örneklerinden olu�maktad�r. Bu örneklerin agrega yap�lar� incelendi�inde bask�n 

agrega grubunun kumdan olu�tu�u tespit edilmi� ancak agregalar�n�n tamam� 

kumdan olu�an grubun yan�nda kum ile birlikte kireçta�� katk�l� olan farkl� bir alt 

gruptan da söz etmek mümkündür.  

 

- Agregalar�n�n tamam� kumdan olu�an alt grup: 1, 5, 18, 19, 28, 29, 33 ve 36 

numaral� harç örneklerinden olu�maktad�r. Bu alt gruptaki baz� örneklerin 

agregalar�n�n içerisinde kirlilik oran�nda tu�la k�r�klar� ve kireçta�� parçalar� 

gözlemlenmi� olup örneklerin tamam� kum olarak de�erlendirilmi�tir.  

 

- Agregalar� kum ve kireçta�� parçalar�ndan olu�an alt grup: 2, 13, 24, 37 ve 38 

numaral� harç örneklerinden olu�maktad�r. Bu alt grup içerisindeki kireçta�� 

parçalar�n�n genel agrega da��l�m�na oran� % 5 – 15 aras�nda de�i�ti�i tespit 

edilmi�tir. 

 

Harçlar�n ba�lay�c� agrega oranlar�na bak�ld���nda gerek tu�la k�r�kl� gerekse kum 

agregal� örneklerin herhangi bir grup olu�turmad�klar� görülmektedir.  

 

Genel olarak ba�lay�c� – agrega oran� 1: 2,5 olarak kar��m�za ç�karken bu oran�n       

1 : 2 – 2,5 ve 1 : 2,5 – 3 gibi de�i�imler gösterdi�i tespit edilmi�tir. 
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Harç örneklerinin ba�lay�c� - agrega oranlar� ve bu oranlar�n da��l�m�                 

Tablo 3-96’daki gibidir. 

 

Tablo 3-96. Ba�lay�c� – agrega oran�na göre harç örnekleri 

Harçlar�n Ba�lay�c�- Agrega Oran� Örnek Numaras� 

1: 2 – 2,5 9, 10, 12, 16, 17, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 
39, 40 

1: 2,5 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 33, 38, 41 

1: 2,5 – 3 4, 8, 13, 18, 19 
 

Tablo 3-97. Harçlar�n al�nd��� yerler ve tu�la s�ralar�na göre agrega türleri 

Harç Örneklerinin 
Al�nd��� Yerler ve 

Tu�la S�ralar� 
Örnek Numaras� 

Tu�la K�r��� 
Agregal� 
Örnekler 

Kum Agregal� 
Örnekler 

Tek S�ra Tu�la 
Örgüsünden Al�nanlar 7, 29 7 29 

�kili Tu�la S�ras� 
Örgüsünden Al�nanlar 3, 10, 14, 16, 19, 33, 37 3, 10, 14, 16 19, 33, 37 

Üçlü Tu�la S�ras� 
Örgüsünden Al�nanlar 4, 5, 13, 20, 32, 35, 36 4, 20, 32, 35 5, 13, 36 

Dörtlü Tu�la S�ras� 
Örgüsünden Al�nanlar 2, 11, 21, 28, 31 11, 21, 31 2, 28 

Be�li Tu�la S�ras� 
Örgüsünden Al�nanlar 1, 9, 26 9, 26 1 

Alt�l� Tu�la S�ras� 
Örgüsünden Al�nanlar 22, 34 22, 34 - 

Pencere Kemer 
Örgüsünden Al�nanlar 8, 25, 30 8, 25, 30 - 

Hat�l Yata��ndan 
Al�nanlar 12, 15, 18, 23, 24 12, 15, 23 18, 24 

Tonoz Örgüsünden 
Al�nanlar 38, 40 40 38 

Di�er 

6 ve 17 (pencereler 
aras�) 27 (kemer içi 
dolgu) 
39 (ocak örgü) 
41 (sütun alt� örgü) 

6, 17, 27,  
39, 41 - 
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3.3.2.2. S�va Örnekleri 

 

Yap�n�n d�� cephelerine bak�ld��� zaman düzensiz alma��k örgüden bir yap� olu�tu�u 

gözlemlenmektedir. Ancak yap�n�n d�� ceplerinde lokal olarak dökülmeden kalm�� 

olan s�valar, d�� cephenin en az�ndan yap�n�n kullan�mda oldu�u son dönemde s�val� 

oldu�unu göstermektedir.  

 

Yap�n�n farkl� cephelerinden al�nm�� olan bu s�va örnekleri ile yap�n�n içerisinde yine 

lokal olarak kalm�� özgün iç s�valar�n yap�lan ara�t�rmalar neticesinde            

ba�lay�c� - agrega cinsleri ve oranlar� ile katk� maddeleri tespit edilmeye çal���lm��t�r.  

Yap�dan toplam 10 adet s�va örne�i al�nm��t�r.  

 

Bu s�valardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numaral� s�valar d�� cepheden al�nm�� olan s�va 

grubu iken 8, 9 ve 10 numaral� s�valar ise iç s�va grubunu olu�turmaktad�rlar. S�valar 

da harçlar gibi söndürülmü� kaymak kireç esasl� ba�lay�c� ile üretilmi� olup agrega 

yap�lar� 8 numaral� s�van�n haricinde tu�la k�r��� a��rl�kl� olarak �ekillenmi�tir. 

S�valar için olu�an alt gruplar a�a��daki gibidir. 

 

-  Agregalar�n�n tamam� tu�la k�r���ndan olu�an alt grup: 4, 6 ve 7 numaral� s�va 

örneklerinden olu�maktad�r. Bu s�va harçlar�n�n içerisinde kirlilik olarak 

de�erlendirilebilecek oranlarda kum ve kireçta�� parçalar� oldu�u 

gözlemlenmi�tir. 

 

- Agregalar� tu�la k�r��� ve kireçta�� parçalar�ndan olu�an alt grup: 2 ve 5 

numaral� s�va örneklerinden olu�maktad�r. Bu örneklerde kireç ta�� parçalar�n�n 

agregaya oran� % 10 kadard�r. Ayr�ca % 5 civarlar�ndaki kum oran�n�n tu�la 

k�r�klar�ndan ve kirlilik olarak harc�n içerisine kar��t��� de�erlendirilmi�tir. 

 

- Agregalar� tu�la k�r���, kireçta�� parçalar� ve kumdan olu�an alt grup: 3 ve 10 

numaral� s�va örneklerinden olu�maktad�r. Her iki örnekte de kum oran� yakla��k 

% 15, kireç ta�� parças� oran� ise % 10 kadard�r. 
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- Agregalar� tu�la k�r��� ve kumdan olu�an alt grup: 1 ve 9 numaral� s�va 

örneklerinden olu�maktad�r. Kumlar�n agregaya oranlar�n�n yakla��k % 15 – 20 

aras�nda de�i�ti�i tespit edilmi�tir. 

 

- 8 numaral� s�va ise agregas�z yap�da olup, içeri�inde tek tük tu�la tozu, k�t�k ve 

kuvars bulunmaktad�r. 

 

Ayr�ca iç s�va örnekleri olan S�va 8, S�va 9 ve S�va 10’un yüzeylerinde beyaz renkli, 

söndürülmü� kaymak kireç içerikli yakla��k 5 – 6 mm kal�nl���nda astar tabakalar� 

yer almaktad�r. 

 

S�va örneklerinin ba�lay�c� agrega oranlar� 1 : 2 – 2,5 oranlar�nda da��l�m 

göstermekle beraber bu da��l�m iç s�va örnekleri için 1 : 2 – 2,5 d�� s�va örnekleri 

için ise iki oran aras�nda de�i�ken olmakla beraber a��rl�kl� olarak 1 : 2,5 oran�nda 

oldu�u tespit edilmi�tir. 

 

S�va örneklerinin ba�lay�c� - agrega oranlar� ve bu oranlar�n da��l�m�                   

Tablo 3-98’deki gibidir. 

 

Tablo 3-98. Ba�lay�c� – agrega oran�na göre s�va örnekleri 

S�va Örneklerinin Ba�lay�c� - Agrega Oran� Örnek Numaras� 
1 : 2 – 2,5 S�va 6, S�va 7, S�va 9, S�va 10 
1 : 2,5 S�va 1, S�va 2, S�va 3, S�va 4, S�va 5  

 

3.3.2.3. Ta� Örnekleri 

 

Yap�n�n geneline bak�ld���nda ta� - tu�la alma��k örgüye sahip olan duvarlarda 

kullan�lan ta�lar�n a��rl�kl� olarak kireçta�� olduklar� gözlemlenmektedir. Ancak 

özellikle güneydo�u cephede kö�e ta�lar�n�n ve lento, söve gibi detaylar�n baz� 

noktalarda farkl�la�t��� görülmektedir (bkz. Ek C). Bu farkl�l�klar� ve yap�da 

kullan�lan ta�lar�n cinslerini tespit edebilmek için yap�n�n farkl� noktalar�ndan 

al�nm�� toplam 8 adet ta� örne�i incelenmi�tir. 
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Bu örneklerden 1, 3, 4, 5 ve 8 numaral� olanlar�n�n genel olarak kireçta�� olduklar� 

tespit edilmi�tir. Al�nan bu örneklerden 1, 4, 5 ve 8 numaral� olanlar� benzer litolojik 

ve petrografik özellikler sergilemektedirler. 1 ve 4 numaral� örnekler sparitik 

kireçta��, 5 ve 8 numaral� örnekler ise mikritik kireçta�lar�d�r.  

 

Bu kayaçlar�n detayl� tan�mlamalar� petrografik analiz k�sm�nda belirtilmi� olup 

(bkz. Bölüm 3.2.4.2) genel ve görsel özellikleri incelendi�inde �stanbul Avrupa 

yakas�nda özellikle de Bak�rköy, Avc�lar,  Beylikdüzü gibi geni� bir alanda görülen 

Miyosen ya�l� Bak�rköy formasyonuna ait kireçta�lar�yla benzerlik gösterdi�i ve bu 

kayaçlara ait �u an mevcut olmayan ancak Bak�rköy ve çevresinde uzun y�llar 

i�letilmi� olan ocaklardan ç�kar�lm�� olduklar� dü�ünülmektedir.  

 

3 numaral� kayaç örne�i ise yer yer oolitik yer yer de rekristalize kireçta�� türünde 

olup �stanbul’un kuzeyinde Sar�yer bölgesinde görülen Üst Kretase ya�l� 

kireçta�lar�yla benzerlik göstermektedir. Benzer �ekilde bu kayaç türüne yine 

�stanbul’un kuzeyinde Çatalca ilçesi ve yak�n çevresindeki Eosen ya�l� kireçta�lar� 

içerisinde de rastlanmaktad�r. 

 

2, 6 ve 7 numaral� örneklerin polarizan mikroskopta yap�lan petrografik analizde 

riyolit/riyodasidik türde asidik karakterli tüflerden olu�tuklar� tespit edilmi�tir. Bu 

tüflerin �stanbul’un kuzeyinde Sar�yer ve �ile dolaylar�nda görülen Üst Kretase ya�l� 

volkaniklerle ili�kili olabilece�i söz konusu alanda yay�l�m veren tüflerle benzer 

özellikler gösterdi�i dolay�s�yla bu bölgelerdeki ocaklardan temin edilmi� 

olabilecekleri dü�ünülmektedir. Ancak söz konusu yap� ta�lar�n�n kaynak alan� ile 

ilgili kesin bir bilgi verilebilmesi için kayac�n jeokimyasal özellikleri hem kaynak ile 

hem de yap� ta�� ile kar��la�t�r�lmal� ayr�ca kayaç radyojenik izotoplar yard�m�yla 

ya�land�r�lmal� ve kesin sonuca gidilmelidir.  

 

Ayr�ca Karamürsel’in Tepeköy,  Dereköy ve Hasandere dolaylar�nda yer alan ve od 

ta�� ad� da verilen tüflerin ç�kar�ld��� ve Marmara bölgesinde özellikle �stanbul’da 

Bizans ve Osmanl� yap�lar�nda büyük bloklar halinde han ve medreselerde pencere, 

kap� lento ve sövelerinde yakla��k 40 x 70 x 30 cm boyutunda ve daha büyük 

boylarda kullan�ld��� bilinmektedir (Erguvanl� ve di�erleri, 1989, 173–179). 
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3.3.2.4. Tu�la Örnekleri 

 

Yap�da kullan�lm�� olan tu�lalar ise boyut aç�s�ndan iki farkl� karakter sergilemekte 

kare formlu tam tu�la ve dikdörtgen formlu yar�m tu�la olmak üzere ikiye 

ayr�lmaktad�rlar. Yap�dan 1 adet tam tu�la ve 2 adet yar�m tu�la olmak üzere toplam 

3 adet tu�la örne�i al�nm�� ve yap�lan analizler neticesinde 1 ve 2 numaral� 

örneklerin 1 mm boyuta kadar gözenekler içerdi�i ve hamur yap�s� içerisinde kuvars 

kumlar� bar�nd�rd��� ve benzer bas�nç dayan�m özellikleri gösterdikleri tespit 

edilmi�tir. 

 

3 numaral� tu�la örne�inin ise yine hamur yap�s�nda kuvars kumu ihtiva etti�i ancak 

gözeneklerinde killi ve kireçli birikimler bulundu�u bas�nç dayan�m�n�n ise di�er 

tu�lalara nazaran daha dü�ük oldu�u tespit edilmi�tir. 

 

3.3.2.5. Ah�ap Örnekleri 

 

Yap�n�n farkl� kotlar�nda yer alan hat�l yuvalar� incelendi�inde birçok hat�l yuvas�n�n 

bo� oldu�u, baz� hat�l yuvalar�nda ise toz haline gelmi� ah�ap k�r�nt�lar� kald��� 

görülmü�tür. Yap�n�n güneydo�u ve güneybat� cephelerinde ise birer adet ah�ap 

hat�l�n analiz edilebilecek ölçülerde bulunmas�yla birlikte bu hat�l ah�aplar� 

incelemeye al�nm�� ve makroskobik incelemeler neticesinde böcek delikleri ve odun 

ö�üntüleri görülmesi nedeniyle böcek zararlar� tespit edilmi�tir. Ayr�ca odun 

renginde meydana gelen koyula�ma ve yüzeysel kübik �ekilli çatlaklar, yumu�ak 

çürüklük mantarlar�n�n tahribat�n� göstermi�tir. 

 

Gerçekle�tirilen makroskobik ve mikroskobik incelemeler sonucunda her iki örne�in 

de ak me�e grubunda yer alan a�aç türlerine ait olduklar� tespit edilmi�tir.  

 

3.3.2.6. Metal Örnekleri 

 

Yap�n�n kap�, pencere, gergi gibi metal ö�eleri aras�nda yap�lan incelemelerde ileri 

derecede korozyona u�ramadan mevcudiyetini sürdüren metaller aras�nda özellikle 

pencere önlerinde yer alan parmakl�klar�ndan farkl� süsleme ö�elerine sahip 
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metallerden 2 adet, birinci kattaki sütun ba�l���n�n k�r�k olan bölgesinin içerisinden 

ise 1 adet metal örne�i al�nm��t�r. Metal örneklerinin SEM–EDX analiz sonuçlar�na 

bak�ld���nda 3 metalin de kur�un oldu�u tespit edilmi�tir. Özellikle pencere 

parmakl�klar�ndan al�nan örneklerin yüzeylerindeki süsleme detaylar�n�n korozyona 

ba�l� etkilerle yüzeyden hafif derecede bozulmaya ba�lad��� gözlemlenmi�tir. Sütun 

içerisinde ise gergilerin birle�ti�i noktalarda demir korozyonlar� neticesinde olu�acak 

bask�y� engellemek maksad� ile kur�un ile kaplama yap�ld��� anla��lmaktad�r. 

 

3.3.2.7. Boya Örne�i 

 

Yap�n�n içerisinde yap�lan incelemelerde orijinal s�valar�n yüzeylerinde çok küçük 

parçalar halinde boya kal�nt�lar�n�n bulundu�u görülmektedir. Yap�n�n iç süsleme 

program� hakk�nda bilgi olu�turmasa da kullan�lan boyan�n niteli�ini anlayabilmek 

maksad� ile 1 adet koyu gri (siyaha yak�n) renkli boya örne�i al�nm�� ve yap�lan basit 

spot testlerde boya örne�inin protein esasl� bir ba�lay�c�ya sahip oldu�u anla��lm��t�r. 

Ayr�ca yap�lan SEM–EDX analizleri neticesinde örnekte tespit edilen yüksek 

miktardaki kükürt, boyan�n karbon isinden üretilmi� oldu�unu göstermektedir. 

 

3.3.2.8. Kir Örnekleri 

 

Yap�dan al�nan harç, s�va, ta� ve tu�la örnekleri birçok farkl� analize tabi tutularak 

içerikleri ve durumlar� ile ilgili ara�t�rmalar yap�lm��t�r.  Bu yap� malzemelerinin 

bozulmu�luk durumuna dair bilgi alabilmek için ise malzeme içlerindeki tuzlar�n 

cinsleri ve ne oranda bulunduklar� incelenmi�tir.  Ancak yap� malzemelerinden 

ba��ms�z olarak sadece cephelerde biriken kir ve tuzlar�n durumlar�n� ve cephe 

yüzeylerindeki etkilerini ara�t�rmak için yap�n�n farkl� cephelerinden de�i�ik kotlarda 

toplam 81 adet kir örne�i al�nm�� ve bu kirlerde klorür, sülfat, karbonat, fosfat ve 

nitrat tuzlar�n�n varl��� ve ne oranda bulunduklar� ara�t�r�lm��t�r. 

 

Kir örneklerinin test sonuç tablolar� ve kir haritalar�nda (bkz. Tablo 3 - 15, Tablo       

3 - 16 ve Ek B) detayl� olarak verilmi� olan sonuçlar incelendi�inde yap�n�n 

genelinde sülfat, klor ve nitrat tuzlar�n�n varl��� göze çarpmaktad�r.  
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Kirlerde yap�n�n cephelerine göre genel bir fark olu�mad���, bütün cephelerde benzer 

sonuçlar ç�kt��� görülmektedir (bkz. Ek B). Özellikle sülfat yap� genelinde en yo�un 

tespit edilen tuz cinsini olu�turmaktad�r.  Bu tuzun yo�un olarak bulunmas� egzoz 

gazlar� ve endüstriyel sebeplerden dolay� olu�an hava kirlili�ine ba�l� olarak art�� 

göstermektedir. Klor tuzlar�n�n da yap�da fazla miktarda bulundu�u tespit edilmi�tir. 

Bu tuzlar�n�n yap�ya ta��nmas�na ise sonradan yap�ya uygulanan müdahalelerde 

kullan�lan malzemelerin sebebiyet verdi�i dü�ünülmektedir. Çok miktarda olmasa da 

nitrat tuzlar�n�n, çe�itli canl�lar�n at�klar� ve bu at�klar�n yap�yla temas halinde olan 

toprak arac�l��� ile yap�ya transferi veya yap�n�n farkl� noktalar�ndaki bu tuzlar�n 

ya�mur sular�yla hareketinden yap�n�n geneline ta��nd��� dü�ünülebilir. Fosfat 

tuzlar�n�n yap�n�n birkaç noktas�nda ve çok az miktarda bulundu�u görülürken 

karbonat tuzlar�n�n ise yap�da bulunmad��� tespit edilmi�tir.  
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4.  TUR�UCUZADE AHMET MUHTAR EFEND� KONA�I TA� 

ODASI KONSERVASYON VE RESTORASYON ÖNER�LER� 

4.1. Konservasyon ve Restorasyon Önerileri 

Yap�lar�n bozulmas�na neden olan etkenler iç ve d�� nedenler olmak üzere iki ba�l�k 

alt�nda incelenmektedir.  

 

�ç nedenler; yap�n�n konumu, bulundu�u zemin özellikleri veya ilk tasar�m�ndaki 

hatalar, hatal� yap� malzemesi ve teknik, kötü i�çilik kullan�lmas�ndan kaynakl� 

hasarlard�r. D�� nedenler; do�al etkenler ve insanlar�n verdi�i zararlar (yang�nlar, 

sava�, yo�un trafik, spekülatif kentle�me, bay�nd�rl�k etkinlikleri) ba�l��� alt�nda 

toplanmaktad�r (Ahunbay, 1999, 38). 

 

Yukar�da say�lan nedenlerden biri veya birkaç� sebebiyle çe�itli hasarlara u�rayan 

yap�lar bazen küçük müdahaleler görerek eski durumlar�na gelebilirken baz� yap�lar 

için kapsaml� müdahaleler söz konusu olabilmektedir. Her iki durumda da yap�lacak 

müdahalenin gerekli ölçe�i a�mamas� ve en az müdahale prensibiyle yap�ya 

yakla��lmas� gerekmektedir. 

 

Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi Kona�� Ta� Odas� günümüze oldukça hasar 

alarak ula�abilmi� yap�lar aras�nda yer almaktad�r. Yap�n�n çat� ve tonozunun 

çökmesinin ard�ndan kapsaml� bir restorasyon görmedi�i ancak muhdes ekler ve 

müdahalelerle bir süre kullan�ld��� anla��lmaktad�r. Ancak yap�lan bu müdahaleler 

neticesinde yap�n�n her iki kat�nda da çimento s�valar uyguland���, yap�n�n üst 

kat�nda mutfak ve odalar olu�turmak maksad� ile duvarlar örüldü�ü, baz� alanlar�n bu 

duvarlarla kapat�ld���, tesisatlar çekildi�i ve geçici çözümler üreterek yap�n�n adeta 

bir gecekondu gibi kullan�ld��� görülmektedir. Bu kullan�m süresinin ne kadar bir 

zamana yay�ld��� bilinmemekle beraber yap�, günümüzde tamamen terk edilmi� 

durumda olmas�, kap� ve pencerelerinin olmamas� ayr�ca çat�s�n�n k�smen çökmü� 

olmas� sebebiyle bütün d�� etkilere aç�k durumdad�r. 
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Yap�n�n d�� etkilere aç�k durumda olmas�; mevsimlere ba�l� olarak iklimsel 

ko�ullar�n getirdi�i sorunlar, ya�mur sular�n�n yap� içerisine dolmas�, �slanma-

kuruma ve donma-çözünme döngülerinin yap�n�n her noktas�nda gerçekle�mesi, 

biyolojik aktivitenin yap�n�n sadece çevresinde de�il içerisinde de devam etmesi gibi 

birçok sorunu beraberine getirerek yap�n�n tahribat�n� h�zland�rmaktad�r. �klim 

ko�ullar�, güne� ���nlar�, s�cakl�k de�i�imleri, ya���, rüzgâr ve zeminden kaynakl� 

nem yap�y� olumsuz anlamda etkiler (Feilden, 2003, 93). Dolay�s�yla yap�n�n d�� 

etkilere maruz kalmas�n�n önüne geçebilmek için örtü problemi çözüme 

kavu�turulmas� gereken en önemli ba�l�klar�n aras�nda yer almaktad�r. 

 

Yap�n�n üst örtü sistemine bak�ld���nda ana mekân�n örtüsünün y�k�lm�� durumda 

oldu�u yan mekândaki tonozun ise mevcudiyetini devam ettirdi�i görülmektedir. Üst 

kat ana mekân örtü sistemi ve çat� sistemi restitüsyonu s�ras�nda eldeki bilgi ve 

belgeler öncelikli olarak kaynak te�kil etmekte ve encümen ar�ivinden elde edilen 

belgelerdeki foto�raflar (bkz. �ekil 2.6) yap�n�n be�ik çat�l� oldu�unu 

göstermektedir. 

 

Yap�n�n ana mekân tonozunun restitüsyonu için elimizde herhangi bir belge, 

foto�raf, çizim vb. bulunmamas�na kar��n Dizdar benzer örneklerden yola ç�k�larak 

yap�n�n üst örtüsünün aynal� tonoz olabilece�i belirtmektedir (Dizdar, 2005, 78). 

 

Yap�n�n öncelikli olarak ele al�nmas� gereken sorunlar�ndan bir di�eri de yap� 

stati�idir. 1894 depremi ile harabe haline gelmi� olan yap�, uzun zamand�r bak�ms�z 

ve terk edilmi� durumdad�r. Bu süre zarf�nda �stanbul ve çevresinde meydana gelmi� 

olan depremlerden de etkilenmi� olabilece�i dü�ünülürse yap�n�n statik durumunun 

tespiti oldukça önem ta��maktad�r. 

 

Ta� odan�n statik durumunun öncelikli olarak tespiti, ta� odaya biti�ik durumda olan 

çevredeki binalar�n y�k�m çal��malar� s�ras�nda ta� odada olu�abilecek zararlar�n da 

önüne geçilebilmesi aç�s�ndan önceliklidir. 

  

Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi Kona�� Ta� Odas�’n�n çevresi toprak dolgularla 

yükseltilmi� ve özellikle güneydo�u cephesinde zemin kat pencerelerinin bir bölümü 

de yükselen kot sebebiyle toprak alt�na gömülmü� durumdad�r. Yap�n�n çevre 
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düzenlemesinin yap�lmas� s�ras�nda kot seviyesinin de ele al�nmas� ve yap�n�n 

pencerelerinin aç��a ç�kar�lmas� gerekmektedir. Yap�n�n gerçek kot seviyesine 

ula��labilmesi için özellikle güneydo�u cephenin önündeki dolgu alan�n - gerekli 

tedbirlerin al�nmas�n�n ard�ndan - kaz�lmas� ve yap�n�n çevresindeki di�er yap�larla 

olan ili�kisinin belirlenmesi gerekmektedir. Ta� odan�n bulundu�u yerin tarihi ve 

arkeolojik önemi göz önünde tutulacak olursa yap�n�n çevresinde yap�lacak olan 

arkeolojik bir kaz�n�n hem yap�ya hem de çevreye dair önemli bilgiler sunmas� 

muhtemeldir.  

 

Yap�n�n çevresindeki toprak dolgular zemin kat içerisine de dolmu� ve farkl� 

zamanlarda çevrede yap�lan düzenlemeler esnas�nda at�l durumda olan yap�n�n zemin 

kat�na moloz, toprak ve çöp at�lm�� ve biriken bu dolgular kat zeminini tamamen 

kaplam�� ve pencere seviyelerine kadar ula�m�� durumdad�r. Bu dolgular�n 

temizlenerek yap�dan uzakla�t�r�lmalar� gerekmektedir. Yap�n�n zemin kat�n�n 

dö�emeleri, giri� kap�s�, pencereleri, merdivenleri ve di�er mimari detaylar� 

yap�lacak olan bu temizlik neticesinde ayd�nlat�labilecektir. 

 

Yap� çevresi ile bir bütün olarak de�erlendirilmeli ve koruma çal��malar� yap�l�rken 

yap�n�n çevresindeki tarihi doku dikkate al�nmal� ve koruma çal��malar�n�n bu 

ölçekte yürütülmesi gerekmektedir. Ta� odan�n çevresinde yer alan ve tarihi dokuyla 

uyum sa�lamayan baz� yap�lar günümüzde y�k�lmaya ba�lanm��t�r. Bu çal��ma 

geleneksel dokunun ortaya ç�kar�lmas� aç�s�ndan oldukça önemlidir. 

 

Venedik Tüzü�ü’nün alt�nc� maddesinde an�t ve çevre ili�kisi ‘An�t�n korunmas�, 

ölçe�i d���na ta�mamak ko�uluyla çevresinin de bak�m�n� içine almal�d�r. E�er 

geleneksel ortam varsa oldu�u gibi b�rak�lmal�d�r. Kütle ve renk ili�kilerini 

de�i�tirecek hiçbir yeni eklentiye, yok etmeye ya da de�i�tirmeye izin 

verilmemelidir’ (Venedik Tüzü�ü, Ahunbay, 1999, 150)  �eklinde aç�klanm��t�r. 

Ancak ta� oda ve çevresi özelinde inceleme yap�ld���nda sürecin tersten i�ledi�i 

görülmektedir. Yerebatan Sarn�c� üzerinde bulunan ve geleneksel çevreyle uyumlu 

olmayan yap�lar günümüzde y�k�larak tarihi doku ve sarn�ç bu yap�lardan 

ar�nd�r�lmaya ve tarihi çevre k�smen de olsa ortaya ç�kar�lmaya çal���lmaktad�r. 
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Yerebatan Sarn�c�’n�n üzerinde yer alan ve ta� odan�n güneybat� - kuzeybat� 

cephesine biti�ik durumda olan �l Özel �dare binalar�n�n bir k�sm� y�k�m kararlar�n�n 

al�nmas�n�n ard�ndan 2011 y�l� içerisinde y�k�lm��t�r. Ancak ta� odan�n kuzeybat� 

cephesine biti�ik olan mü�temilat binalar� bo�alt�lm�� durumda olmalar�na ra�men 

henüz y�k�lmad�klar� için yap�n�n kuzeybat� cephesi bu binalarla çevrili durumdad�r. 

Ayr�ca yap�n�n zemin kat giri�inin de kuzeybat� duvar�nda yer ald��� 

dü�ünülmektedir. zemin kat giri�inin tam olarak belirlenebilmesi ve ta� odan�n 

kuzeybat� cephesinin ortaya ç�kar�labilmesi, �l Özel �dare binalar�n�n y�k�lmas�n�n 

ard�ndan mümkün olabilecektir. Y�k�m i�lemlerinin yap�lmas� s�ras�nda �l Özel �dare 

binalar�n�n ta� odaya biti�ik olmas� sebebiyle dikkatli bir çal��ma yap�lmas� ve ta� 

odan�n y�k�m i�lemlerinden zarar görmemesi için azami dikkat gösterilmesi ayr�ca 

y�k�m s�ras�nda olu�abilecek titre�imlerin ta� odaya ne oranda zarar verece�i 

de�erlendirilmelidir.  

 

Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi Kona�� Ta� Odas� yak�n dönemde farkl� 

müdahaleler görerek kullan�lm�� ve yap�n�n içerisinde niteliksiz muhdes bir tak�m 

ekler yap�lm��t�r. Yap�n�n içerisinde muhdes bölücü duvarlarla birçok mekân 

olu�turulmu�, yap�n�n içerisinde yer alan ocak kapat�lm�� ve yap�n�n iç mekânlar�na 

çimento s�valar yap�lm��t�r. 
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Foto�raf 4.1. Yap�n�n birinci kat�nda yer alan niteliksiz muhdes duvarlar 

 

 
Foto�raf 4.2. Yap�n�n birinci kat�nda yer alan muhdes duvarlar�n yan� s�ra orijinal duvarlara 

da çimento s�valar uyguland��� görülmektedir. 
 

Yap�n�n tasar�m özelliklerinin d���nda bilinçsizce yap�lm�� olan niteliksiz muhdes 

ekler yap�dan ay�klanmal�d�r. Hatal� malzemelerin yap�ya uygulanmas�ndan kaynakl� 

bozulmalar�n önüne geçebilmek için yap�n�n genel malzeme karakteri ile uyumsuz 

nitelikte olan malzemeler yap�dan uzakla�t�r�lmal�, bu malzemelerin yerine yap�dan 

al�narak analizleri yap�lm�� olan, yap�n�n orijinal malzemeleri ile karakter, nitelik ve 

tür yönünden uyumlu yap� malzemeleri kullan�lmal�d�r. 
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Portland çimento kullan�larak yap�lan onar�m ürünlerinin gözeneklili�inin az, 

sa�laml���n�n ve yo�unlu�unun fazla olmas�, ba�lay�c� aktif killer (kalsiyum-

alüminyum silikatlar) yan�nda alç� (kalsiyum sülfat) ve baz� bazik alkali tuzlar� 

içermesi, istenmeyen özelliklerdir. Bu özellikler onar�m malzemelerinin orijinal 

malzemelere oldukça tehlikeli zararlar vermelerine neden olabilirler(Güleç, 1992, 2).  

 

Çimentolar�n geleneksel yap�larda kullan�lmas�n�n olu�turaca�� genel sorunlar ise: 

 

Çimento harç ve s�valar, yap� malzemelerine suda çözünebilir tuzlar yüklendi�i için 

orijinal malzemelerin dolay�s�yla yap�lar�n bozulma ve y�pranma h�z� artar. 

Çimento harç ve s�valar�n yo�unlu�u ve �s�l iletkenlik katsay�lar�n�n yüksek olmas� 

yo�u�maya sebep olur ve yap�larda nemlili�i art�r�r. 

 

Çimento harç ve s�valar�n gözeneklerinin küçük olmas�, an�t�n içerdi�i veya herhangi 

bir yolla olu�an suyun buharla�mas�n� zorla�t�r�r. Böylece hem dü�ük s�cakl�kta 

(donma) hem de yüksek s�cakl�kta (buharla�ma) gerilim olu�aca�� için onar�m 

s�valar�n�n yap�dan kolayca kopmas�na yol açar veya yap�n�n neminde art��lara sebep 

olur (Güleç, 1992, 2).   

 

Yap�larda su geçirimsiz, sert bir malzeme ile uygulama yap�lmas� durumunda 

buharla�ma bu malzemelerin uyguland��� alan�n çevresindeki özgün malzemeler 

üzerinden gerçekle�ir. Bu süreç özgün malzemelerde hasarlara sebebiyet verir 

(Torraca, 1981, 33–35). 

 

Dolay�s�yla ta� odan�n duvar, zemin dö�eme ve merdiven gibi farkl� alanlar�na 

uygulanm�� olan çimento s�valar�n yap�n�n özgün malzemeleri ile uyum 

göstermemesi ve yukar�da aç�klanan sorunlara sebebiyet vermesi nedeniyle 

restorasyon çal��malar� s�ras�nda yap�dan uzakla�t�r�lmalar� önerilir. Ancak 

çimentolar�n yap�dan uzakla�t�rma çal��malar� s�ras�nda ilk etapta bu çimentolar�n 

orijinal yap� malzemelerine olan tutunumlar�n�n kontrol edilmesi, yap�n�n tu�la ve 

ta�lar�n�n zarar görmemesi için özenli bir çal��ma yap�lmas� gerekmektedir. Ayr�ca 

yap�n�n baz� alanlar�nda k�smen varl���n� sürdüren orijinal s�valar�n korunmas�na 

özen gösterilmelidir. 
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Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi Kona�� Ta� Odas�’n�n uzun süredir bak�ms�z ve 

terk edilmi� durumda olmas� sebebiyle yap�n�n birçok noktas�nda biyolojik 

aktivitenin ilerledi�i ve otsu yap�lar�n yayg�n olmas�n�n yan�nda odunsu yap�da 

olu�umlar�nda yap� genelinde yer ald��� görülmektedir.  

 

Yap�n�n içerisinde, cephe duvarlar�nda ve çevresinde yer alan bu bitkisel olu�umlar�n 

duvar içlerine ve s�va altlar�na kadar ilerlemi� olmalar� nedeniyle geli�im 

gösterdikleri yerlerde fiziksel hasarlar olu�turduklar� görülmektedir. Bu hasarlar�n 

önüne geçebilmek için biyolojik aktivitenin durdurulmas� ve bu bitkilerin yap�dan 

uzakla�t�r�lmas� gerekmektedir. Otsu yap�daki canl�lar mekanik yollarla yap�dan 

rahatl�kla uzakla�t�r�labilirken odunsu yap�daki geli�kin canl�lar ve a�açlar yap� 

bünyesine köklerini salm�� olmalar� sebebiyle dikkatli bir çal��ma ile yap�dan 

uzakla�t�r�lmal�d�rlar. Yap�dan uzakla�t�r�lmas� s�ras�nda yap�ya zarar verme olas�l��� 

bulunan a�açlar ise do�rudan al�namayaca�� için uygun bölgelerinden kesilerek 

canl�l�klar�n�n ortadan kald�r�lmas�n� sa�layacak ilaçlar�n enjekte edilmesi 

yöntemiyle stabil hale getirilmelidirler. 

 

Yap�n�n kuzeydo�u cephesini tamamen kaplam�� olan sarma��k türü bitkiler 

sebebiyle cepheyi okumak olanaks�z hale gelmi� durumdad�r. Bu sarma��klar�n yap� 

içerisine do�ru nüfuz etmesi ve di�er bitkilerinde bu alanda geli�im göstermesi 

yap�y� olumsuz yönde etkilemektedir. Genel olarak bitkilerin kökleri yap� 

duvarlar�n�n içine do�ru hareket ederek geli�im gösterdikleri takdirde duvarlarda ve 

yap� genelinde önemli fiziksel hasarlara sebebiyet verdikleri için yap�dan 

uzakla�t�r�lmal�d�rlar. 
 

      
Foto�raf 4.3. Yap�n�n güneybat� cephesinde geli�mi� olan a�aç (solda) 

Foto�raf 4.4. Yap� içerisinde geli�mi� olan a�aç (sa�da) 
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Foto�raf 4.5. Yap�n�n kuzeydo�u cephesini tamamen kaplam�� olan bitkiler 

 

 
Foto�raf 4.6. Yap�n�n zemin kat�nda, s�valar�n arkas�na kadar ilerlemi� olan bitki kökleri 

 

Hat�l yuvalar�nda yap�lan ara�t�rmalarda yap�n�n birkaç noktas�nda ah�ap hat�l 

parçalar�n�n bulundu�u,  yap� genelinde ise ah�ap hat�llar�n çürümesi sebebi ile hat�l 

yuvalar�n�n bo�alm�� oldu�u görülmektedir.  
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Yap�n�n güneydo�u ve kuzeybat� cephelerinden al�nm�� olan iki adet ah�ap hat�l 

örne�inin böceklenme sorunlar� ve mantarlar sebebiyle bozulmaya u�rad�klar� ve 

a��r hasarl� olduklar görülmü�tür. Yap�lan analizler neticesinde bu ah�aplar�n ak 

me�e türü ah�aplar olduklar� tespit edilmi�tir (bkz. Bölüm 3.2.7). Yap� stati�i 

aç�s�ndan önemli olan bu hat�llar�n yeniden üretimlerinde emprenye edilmi� ak me�e 

türü ah�aplar kullan�lmas� önerilmektedir. 

 

    
Foto�raf 4.7. Yap�n�n zemin kat�ndaki bo�alm�� hat�l yuvas� 
Foto�raf 4.8. Yap�n�n zemin kat�ndaki bo�alm�� hat�l yuvas� 

 

Hat�l yuvalar�nda kullan�lacak olan ah�aplar�n ölçümleri yerinde yap�lmal� ve uygun 

ebatlarda üretilen emprenye edilmi� ah�aplar yerlerine monte edilmelidirler. Hat�llar 

monte edilirken kullan�lacak olan hat�l yatak harc�, hat�l ile yuva aras�nda kalacak 

bo�luklar�n doldurulmas�nda da kullan�labilir. 

  

Yap�n�n; gergi, kepenk, parmakl�k, gibi metal elemanlar�n�n korozyon etkisi ile 

bozulmaya u�rad�klar� ve baz�lar�n�n i�levlerini yerine getiremeyecek durumda 

olduklar� gözlemlenmektedir. Ancak yap�n�n dönem özelliklerini bünyelerinde 

bar�nd�ran bu elemanlar�n korunmas� ve eksik k�s�mlar�nda ayn� sistem detaylar�yla 

üretilerek kullan�lmalar� gerekmektedir. Özellikle pencere demir parmakl�klar�n 

oldukça hasarl� olduklar� görülmektedir. Parmakl�klar�n lokma olarak tabir edilen 

bölümlerinin iki farkl� tipte üretilmi� olduklar� ve yap�lan analizler neticesinde 

kur�un olduklar� tespit edilmi�tir (bkz. Tablo 3-90, Tablo 3-91) 
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Foto�raf 4.9. Korozyona u�ram�� olan parmakl�klar�n k�smen varl�klar�n� sürdürdükleri 

ancak oldukça hasarl� olduklar� görülmektedir 
 

              
Foto�raf 4.10. Korozyona u�ram�� olan parmakl�klar ve kur�un lokma detay� 
Foto�raf 4.11. Korozyona u�ram�� olan parmakl�klar ve kur�un lokma detay� 

 

Yap�da yer alan gergi metallerinin de oldukça hasarl� olduklar� ve korozyon etkisinin 

baz� noktalarda oldukça ilerledi�i görülmektedir.  Özellikle zemin katta yer alan ve 

demir olduklar� gözlemlenen gergi ve sütun bileziklerinin ileri derecede bozulmaya 

u�rad�klar� görülmektedir. Bu metallerin korozyon derinlikleri ve i�levini yerine 

getirip getiremeyecekleri kontrol edilmeli ve i�levini yerine getiremeyecek ölçüde 

tahribata u�ram�� olanlar�n de�i�tirilmesi gerekmektedir. Ancak korozyonlar� 

yüzeysel olan demir metallerin temizliklerinde mekanik yöntemler kullan�lmal� 
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korozyonlar�n yüzeyden uzakla�t�r�lmalar�n�n ard�ndan yeniden korozyon olu�umuna 

izin verilmeden orto fosforik veya tannik asit esasl� pas inhibitörü ve antipas 

uygulamas� yap�lmal� ve boya i�lemleri yap�larak metal yüzeyleri koruma alt�na 

al�nmal�d�r. 

 

    
Foto�raf 4.12. Zemin katta yer alan gergi ve sütun bilezik metallerinin mevcut durumu 

Foto�raf 4.13. Zemin katta yer alan gergi metalinin detay� 
 

Yap�n�n birinci kat�nda yer alan mermer sütun ba�l�klar�n�n, gergi metallerinde 

olu�an korozyonlar�n bask�s� sebebiyle parça kopmalar� ve çatlak �eklinde fiziksel 

zararlar gördükleri ve bu bask�n�n devaml�l���nda y�k�lma tehlikesi kar�� kar��ya 

olduklar� görülmektedir. Gergi metallerinin sütun ba�l�klar�yla temas halinde 

olduklar� noktalarda korozyon olu�umunu engellemek maksad� ile uygulanm�� olan 

metalden bir adet örnek al�nm�� ve yap�lan analizler neticesinde metalin kur�un 

oldu�u tespit edilmi�tir (bkz. Tablo 3-92). Ancak uygulama hatalar�, kötü i�çilik veya 

yap�n�n geçirdi�i süreçler sebebiyle sütun ba�l��� içerisindeki kur�un i�levini yerine 

getirememi� ve demir gergi korozyonlar� sütun ba�l�klar�nda fiziksel sorunlar�n 

olu�umuna sebebiyet vermi�tir. 

 

Üst kattaki mermer sütunlar�n bilezik metallerinin ise genel olarak korunmu�luk 

durumlar�n�n iyi olduklar� ve yüzeylerinde lokal olarak görülen korozyon 

ürünlerinden hareketle bak�r ala��ml� bir metalik yap�ya (bronz - pirinç) sahip 

olduklar� görülmektedir. Metal bileziklerin korozyonlar� mekanik yöntemlerle 

al�nmal� ancak bu i�lemler yap�l�rken metalin patinas�n�n zarar görmemesine dikkat 

edilmelidir. Korozyonlar�n uzakla�t�r�lmas�n�n ard�ndan metal yüzeylerine % 3 – 5 

Paroloid B72 uygulamas� yap�larak yeniden korozyon olu�umunun önü kesilmelidir. 
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Foto�raf 4.14. Korozyon etkisi ile fiziksel zarara u�ram�� olan sütun ba�l��� 

Foto�raf 4.15. Korunmu�luk durumu iyi olan sütun bilezi�i (sa�da) 
 

Yap� cephelerinde olu�an kirliliklerin sebeplerini ve kirlerin içeriklerini tespit etmek 

amac�yla yap�n�n cephelerinden al�nm�� olan kir örneklerinin analizleri neticesinde 

yap�n�n bütün cephelerinde benzer kirlilikler olu�tu�u tespit edilmi�tir. Yap� 

genelinde atmosferik sebeplere ba�l� olarak kirlilikler olu�mas�n�n yan� s�ra yap�daki 

tuzlar�n hareketleriyle de cephelerde baz� sorunlar olu�maktad�r. Yap�lan analizler 

neticesinde yap� genelinde sülfat tuzlar� yo�un olmak üzere klor ve nitrat tuzlar�n�n 

da bulundu�u, fosfat tuzlar�n�n ise nadiren bulundu�u tespit edilmi�tir. Tespit edilen 

tuzlar�n yap�n�n bütün cephelerinde hemen hemen e�it bir da��l�m gösterdi�i 

görülmektedir (bkz. Ek B). 

 

Tuzlar, yap�da kullan�lan malzemelerden veya yap�n�n yeri ve konumuna ba�l� olarak 

çevresel sebeplerle yap�ya transfer olabilirler. Yap� malzemelerinin içerisine ihtiva 

eden tuzlar�n kristalizasyon döngüsü, bulunduklar� alanda fiziksel sorunlara 

sebebiyet verebilir. Islanma kuruma döngüleriyle yap� malzemelerin gözeneklerinde 

hareket eden tuzlar malzeme yüzeylerinde çiçeklenme ve kabukalt� çiçeklenme 

sorunlar� olu�tururlar ve bu yüzeylerde çatlaklar, yüzey erozyonu ve parça kopmalar� 

gibi hasarlar gözlemlenebilir. Ayr�ca yap�n�n cephelerinde olu�an alç�ta�� kabuklarda 

ta� yüzeylerinde önemli hasarlara sebebiyet vermektedir.  
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Bu hasarlar�n durdurulmas� ve olu�abilecek yeni hasarlar�n önüne geçilebilmesi için 

tuzlar�n yap�dan uzakla�t�r�lmalar� gerekmektedir.  

 

Kâgir yap�larda kayda de�er orandaki tuzlar�n; kil, kâ��t hamuru gibi malzemeler 

kullan�larak ve di�er tuz kaynaklar�n�n uzun süre saf d��� edilmesiyle tamamen 

ekstrakte edilebildi�i ispatlanm��t�r (Price, 1996, 15). 

 

Tuzlar�n yap�dan uzakla�t�r�lmalar� i�leminde ise öncelikle yüzeylerde birikmi� tuzlar 

ve kirlilikler yüzeyden f�rça vb. basit aletlerle uzakla�t�r�lmal� daha sonra yüzeye 

do�ru hareketlendirilerek ta��nacak olan tuzlar kâ��t hamuru kompresi ile yap�dan 

uzakla�t�r�lmal�d�rlar. Yap� yüzeyindeki kirliliklerin uzakla�t�r�lmalar�nda ise AB 57 

temizlik jeli kullan�labilir ancak �slak temizlik yöntemlerinde yap�daki metal 

aksamlar göz önünde bulundurularak çal��ma yap�lmal�d�r. AB 57 yap�daki sütunlar 

ve sütun ba�l�klar�, üst kat pencere iç söve ve lentolar�, kap� söveleri gibi mermer 

malzemelerin temizli�inde de kullan�labilir. Bu i�lem sonucunda ç�kar�lamayan 

kirlilikler ise mekanik yöntemlerle, lokal olarak kontrollü kumlama ile 

uzakla�t�r�labilir. Ancak kumlama i�lemlerinde kullan�lacak bas�nç ve kumlama 

malzemesinin seçimi özenle yap�lmal� yap�daki malzeme yüzeylerine zarar verecek 

ölçekte çal��malar yap�lmas�ndan kaç�n�lmal�d�r.  

 

Mekanik temizlikler, kir ile malzeme aras�ndaki ba�� k�racak bir kuvvet uygulanmas� 

prensibine dayan�r. Kirlerin malzemeden uzakla�t�r�lmas� i�leminin yap�lmas� 

s�ras�nda uygulanacak kuvvet sadece kire etki etmeli ve malzeme bütün bu i�lemden 

zarar görmemelidir. Bu sebeple mekanik temizlik yöntemlerinde en çok dikkat 

edilmesi gereken nokta çal��malar�n kontrollü olarak yürütülmesidir (Moncrieff ve 

Weaver, 1992, 27). 
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Foto�raf 4.16. Yap�n�n güneydo�u ve kuzeydo�u cephelerinin kesi�ti�i yerdeki yüzey 

kirlilikleri 
 

 
Foto�raf 4.17. Yap�n�n güneydo�u cephesinde olu�mu� olan alç�ta�� kirlilikler 
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Foto�raf 4.18. Yap�n�n güneydo�u cephesinde olu�mu� (kabuklanma) alç�ta�� kirlilikler ve 

yüzeyde birikmi� olan tuz kristalleri 
 

Yap�n�n duvarlar�nda, söve ve lentolar�nda kullan�lm�� olan ta�lar�n bozulmaya 

u�ram�� olanlar�,  bozulmalar�n dereceleri ve hasar tespitleri yap�lmal�d�r. Yap�lacak 

tespitler analitik rölövelerde her bir yap� ta�� için gösterilerek belgelenmelidir. Ta� 

de�i�imi ve kozmetik onar�m yap�lacak yerlerin tespitinde, yap�n�n özgün 

malzemelerinin yerinde korunmas� ve en az müdahale prensibiyle hareket edilmesi 

gerekmektedir. 

 

Yap�da kullan�lan ta�lar�n geneli kireçta�� olmakla birlikte yap�n�n baz� noktalar�nda 

tüf ta�lar� kullan�ld��� da görülmektedir. Yap�da kullan�lan ta�lar�n türlerine göre 

hangi noktalarda kullan�ld�klar� tespit edilerek belgelenmeli ve yap�lacak 

müdahalelerde ta� de�i�imi gerektiren noktalarda ayn� tür ta�lar tercih edilmelidir. 

 

Yap�n�n farkl� noktalar�nda bozulmaya maruz kalm�� olan ta�lara yap�lacak 

müdahaleler standart bir yakla��mla ele al�nmal�d�r. Genel olarak i�levini yerine 

getirebilecek durumda olan ta�lara müdahaleden kaç�n�lmal�d�r. Ancak ta� 

yüzeylerindeki 5 cm’ye kadar olan kay�plardan, su tuzaklanmalar� ve donma – 

çözünme döngüleriyle ta��n ileri derecede bozulmas�na sebebiyet verebilecek olanlar� 

tespit edilerek kozmetik onar�m (kozmetik onar�m ta��n tamam�n� kapsamamal� 

sadece ihtiyaç duyulan alanla s�n�rl� tutulmal�d�r ) çal��malar� yap�labilir. 
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��levini yerine getirebilecek durumda olmas�na ra�men k�smen bozulmu� veya parça 

kayb� bulunan ve müdahale edilmedi�i takdirde bozulma süreci devam edecek ve 

daha büyük sorunlar olu�turabilecek ta�lar ise belirli oranlarda çürütülerek, çürütülen 

k�sma ayn� cins ta�lar monte edilmelidir. 

 

��levini yerine getiremeyecek oranda bozulmu�, yap�sal bütünlü�ünü ve mekanik 

özelliklerini yitirmi� olan ta�larda ise de�i�im yap�lmas� gerekmektedir. Ta� 

de�i�iminin yap�laca�� yerlerin belgeleme çal��malar�n�n ard�ndan de�i�imin 

yap�laca�� ta��n ölçülerine uygun ve özgün ta� ile ayn� cins ta�lar yerlerine monte 

edilmelidir.   

 

 
Foto�raf 4.19. Yap�n�n güneybat� cephesinde yer alan metal kepenkli pencere denizli�indeki 

de�i�tirilmesi gerekli olan tüf ta�� 
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Foto�raf 4.20. Yap�n�n güneydo�u cephesinde görülen derz bo�almalar� ve bozulmu� 

durumda olan tüf ta�� 
 

Yap�lar�n korunmas�nda en önemli a�ama ise yap�n�n restorasyon çal��malar� 

sonras�nda da bak�mlar�n�n süreklili�idir. Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi Kona�� 

Ta� Odas�, yak�n dönemde bilinçsiz müdahaleler ve hatal� malzeme seçimleriyle 

uygun olmayan bir kullan�m dönemi geçirmi� daha sonra terk edilmi� ve metruk 

haldeki yap�n�n hasarlar� daha çok artarak günümüze kadar devam etmi�tir. Yap�n�n 

restorasyon çal��malar�n�n sonras�nda korunmas�; yap�ya uygun bir i�lev verilmesi ve 

bak�m çal��malar�n�n süreklili�i ile mümkün olabilecektir.  Bu konuyu Venedik 

Tüzü�ü’nün be�inci maddesi: ‘An�tlar�n korunmas�, her zaman onlar� yararl� bir 

toplumsal amaç için kullanmakla kolayla�t�r�labilir. Bunun için bu tür bir kullanma 

arzu edilir, fakat bu nedenle yap�n�n plan�, veya bezemeleri de�i�tirilmemelidir. 

Ancak bu s�n�rlar içinde yeni i�levin gerektirdi�i de�i�iklikler tasarlanabilir ve buna 

izin verilebilir.’ (Venedik Tüzü�ü, Ahunbay, 1999, 150)  �eklinde aç�klam��t�r. 
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4.2. Koruma ve Onar�m Çal��malar�nda Kullan�lmas� Önerilen Yap� 

Malzemeleri  

4.2.1. Kireç Ta�lar� 

Yap�n�n, düzensiz alma��k örgü sistemi ile olu�turulmu� duvar örgülerinde kullan�lan 

kireçta�lar�n�n yap�lan analizler neticesinde Ta� 1, Ta� 4, Ta� 5 ve Ta� 8 numaral� 

örneklerin benzer petrografik özellikler gösterdi�i, Ta� 3’ ün ise kireçta�� olmas�n�n 

yan� s�ra di�er kireçta�lar�ndan farkl� özelliklere sahip oldu�u tespit edilmi�tir. Yap� 

genelinde kullan�lan kireçta�lar�n�n kaynak alanlar�na dair de�erlendirme ilgili 

bölümde ele al�nm��t�r (bkz. Bölüm 3.3.2.3). Ayr�ca yap�da kullan�lm�� olan kireç 

ta�lar�n�n daha detayl� bir inceleme ile farkl� kaynaklardan temin edilmi� olanlar�na 

az say�da da olsa rastlamak olas�d�r fakat yap�n�n geneline bak�ld���nda kullan�lan 

kireçta�lar�n�n benzer özellikler gösterdi�i hem görsel özellikleri hem de yap�lan 

analizler neticesinde tespit edilmi�tir. 

 

Yap�n�n ta� de�i�imi gereken bölgelerinde kullan�labilecek ta�lar�n ise özgün ta�larla 

uyumlu petrografik özellikler göstermesi, fiziksel ve fizikomekanik özelliklerinin 

uyumlu olmas�, de�i�im yap�lacak ta��n ölçülerine göre boyutland�r�lmas� ve ta�lar�n 

tabakala�ma düzlemlerinin do�ru seçilmesi gerekmektedir. Ayr�ca kireçta�� seçimi 

yap�l�rken TS EN 11137 kriterleri göz önünde bulundurulmal�d�r. 

4.2.2. Tüf Ta�lar� 

Yap�n�n güneydo�u cephesindeki kö�e ta�lar�n�n baz�lar�nda,  lento, söve ve 

denizliklerin ise genelinde tüf ta�lar� kullan�lm��t�r. Yap�dan al�nan Ta� 2, Ta� 6 ve 

Ta� 7 numaral� örneklerin yap�lan analizler neticesinde riyolit/riyodasidik türde tüf 

olduklar� tespit edilmi�tir. Ancak yap�dan al�nan tüf ta�lar�na yap�lan nokta yükleme 

analizi sonuçlar� bu ta�lar�n oldukça zay�f durumda oldu�unu ve bas�nç 

dayan�mlar�n�n oldukça dü�ük oldu�unu göstermektedir. 

 

Yap�da kullan�lan bu tüf ta�lar�ndan de�i�im gerektirecek ölçüde bozulmu� 

olanlar�n�n yerine kullan�lacak olan yeni ta�lar özgün ve sa�lam durumdaki ta�larla 

uyumlu petrografik, fiziksel ve fizikomekanik özellikler göstermelidir.  
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4.2.3. Tu�lalar 

Yap�da kullan�lan tu�lalar boyutsal özellikleri itibariyle kare formlu tam tu�lalar ve 

dikdörtgen formlu yar�m tu�lalar olmak üzere iki farkl� karakterde üretilmi�lerdir. 

Yap�dan al�nan biri kare formlu ve ikisi dikdörtgen formlu olmak üzere üç adet tu�la 

örne�ine yap�lan SEM - EDX analizleri neticesinde kimyasal içeriklerinin 

birbirlerine çok yak�n oldu�u ancak sadece Tu�la 3’ün bas�nç dayan�m�n�n di�er iki 

tu�laya oranla biraz daha dü�ük oldu�u ve gözeneklerinde killi-kireçli birikimler 

oldu�u tespit edilmi�tir. Yap�da kullan�lacak olan tu�lalar�n boyut ve renk 

özelliklerinin yan� s�ra fiziksel ve fizikomekanik özelliklerinin de yap�daki orijinal 

tu�lalarla benzer olarak üretilmesi uygun olacakt�r. 

4.2.4. Harçlar  

Yap�dan al�nan örgü harçlar�n en genel de�erlendirme ile iki farkl� karakter 

olu�turdu�u tespit edilmi�tir. Ancak yap�da yayg�n olarak görülen ve yap�n�n genelini 

temsil eden tu�la k�r�kl� harçlar�n yap�lacak onar�m çal��malar�nda kullan�lmas� 

önerilir. Malzeme analizlerinin sonuçlar�na göre yap�da kullan�lmas� önerilen harçlar 

a�a��daki gibidir. 

 

Duvar ve tonoz örgü harc�: 

1,5 k�s�m söndürülmü� kaymak kireç 

2 k�s�m tu�la k�r��� ve tozu (6mm elek alt�)  

1 k�s�m tu�la k�r��� (ortalama 10 mm çak�l boyutlu) 

1/2 k�s�m dere kumu (4mm elek alt�) 

1/2 k�s�m kireçta�� k�r��� ve tozu (4mm elek alt�)   

 

Derz harc�: 

1,5 k�s�m söndürülmü� kaymak kireç 

3 k�s�m tu�la k�r��� ve tozu (4 mm elek alt�)  

1/2 k�s�m dere kumu (3 mm elek alt�) 

1/2 k�s�m kireçta�� k�r��� ve tozu (3mm elek alt�) 
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Hat�l yataklar�nda ve duvarlarda olu�mu� bo�luklarda kullan�lmas� önerilen dolgu 

(enjeksiyon) harc�: 

1 k�s�m söndürülmü� kaymak kireç 

3 k�s�m tu�la k�r��� ve tozu (1-4mm elek alt�) 

Uygulama s�ras�nda kullan�lacak enjeksiyon ekipmanlar�n�n donan�m özelliklerine 

göre 4 mm elek alt� tu�la k�r��� ideal olmakla birlikte 1 mm’ ye kadar tu�la k�r��� 

kullan�labilir. 

4.2.5. S�valar 

Yap�n�n iç k�s�mlar�nda k�smen varl���n� devam ettirmekte olan s�valardan al�nan 

örneklerin malzeme analizleri neticesinde, yap�da kullan�lmas� önerilen iç s�va 

bile�imleri a�a��daki gibidir.  

 

�ç S�va (kaba s�va): 

1 k�s�m söndürülmü� kaymak kireç 

2,5 k�s�m tu�la k�r��� ve tozu (5 mm elek alt�) 

1/2 k�s�m kireçta�� k�r��� ve tozu (4mm elek alt�) 

20 L harç içerisine 15 – 20 g 10 –12 mm uzunlu�unda kesilmi� ve dövülmü� k�t�k 

veya polipropilen lif kat�lmal�d�r. 

 

�ç s�va (ince s�va): 

1 k�s�m söndürülmü� kaymak kireç 

2,5 k�s�m tu�la k�r��� ve tozu (2 mm elek alt�) 

1/2 k�s�m kireçta�� k�r��� ve tozu (2 mm elek alt�) 

20 L harç içerisine 15 – 20 g 10 –12 mm uzunlu�unda kesilmi� ve dövülmü� k�t�k 

veya polipropilen lif kat�lmal�d�r. 

 

Nefaset s�vas�: 

1 k�s�m söndürülmü� kaymak kireç 

1 k�s�m mermer tozu (1 mm elek alt�) 

1k�s�m kireçta�� tozu (1 mm elek alt�) 
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Yap�n�n d�� cephelerinde k�smen varl���n� devam ettiren s�valar�n, yap�lan malzeme 

analizleri neticesine göre bile�imi a�a��daki gibidir. 

 

Yap�n�n s�val� olarak korunmas�na karar verilmesi durumunda; 

 

D�� S�va:  

1 k�s�m söndürülmü� kaymak kireç 

2,5 k�s�m tu�la k�r��� ve tozu (8 mm elek alt�) 

1/3 k�s�m kireçta�� k�r��� ve tozu (4mm elek alt�) 

20 L harç içerisine 15 – 20 g 10 –12 mm uzunlu�unda kesilmi� ve dövülmü� k�t�k 

veya polipropilen lif kat�lmal�d�r. 
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5. SONUÇ 

Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi Kona�� Ta� Odas�, bulundu�u yer ve konumu 

itibariyle �stanbul’un tarihsel süreci boyunca her dönemde en önemli merkezi olan 

bölgede, Bizans ve Osmanl�’dan kalan mimari miras�n e�siz eserleri ile yan yana 

denebilecek konumda yer almaktad�r. Yap�n�n bu kadar özel bir bölgede olmas� ve 

bu bölge ile ilgili birçok çal��ma yap�lm�� olmas�na ra�men yap�m tarihinden 

günümüze kadar çe�itli badireler atlatarak ayakta kalmay� ba�arm�� olan bu yap� ile 

ilgili bilgi ve belgelerin s�n�rl� say�da bulunmas�, edinilen bilgilerin ise rivayetten 

öteye ta��namamas� veya birbirleriyle çeli�mesi bu yap� özelinde en �a��rt�c� tespittir. 

 

Yap�n�n in�a tarihi, mimar�, banisi ve geçirdi�i onar�mlar bilinmemektedir. Kültür ve 

Tabiat Varl�klar�n� Koruma Kurulu ar�ivlerinde ta� oda ile ayn� parselde yer alan ve 

günümüzde Turizm Polisinin kulland��� polis karakol binas�na dair birçok belge 

bulunmas�na kar��n ta� oda ile ilgili herhangi bir belge yoktur. Yap�n�n �ehit Ali 

Pa�a Kona�� Ta� Odas� oldu�una dair rivayet bilgiler olsa da en önemli belge 

�stanbul Arkeoloji Müzeleri, Encümen Ar�ivi’nden elde edilmi� ve bu belgelere 

dayan�larak yap�n�n Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi Kona�� Ta� Odas� oldu�u 

sonucuna var�lm��t�r (bkz. �ekil 2.4, �ekil 2.5 ve �ekil 2.6). Ancak yine ayn� 

belgelerde yap�n�n 18. yüzy�lda in�a edildi�inden bahsedilmektedir.  Dolay�s�yla 19. 

yüzy�lda ya�am�� olan Ahmet Muhtar Efendi’nin yap�n�n banisi olmad���, ancak 

yap�y� bir dönem kullanm�� oldu�u ve yap�n�n el de�i�tirerek kendisine intikal etmi� 

olabilece�i söylenebilir.  

 

Yap� günümüzde ayakta olmas�na kar��n oldukça harap durumdad�r. Yap�n�n tonozu 

çökmü�, kot seviyesi de�i�mi�, duvarlar� hasar alm��, yak�n dönemde niteliksiz bir 

tak�m muhdes eklerle kullan�lm�� ve günümüzde de terk edilmi� durumdad�r.  
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Yap�m amac� ve yap�m döneminin kendine has detaylar�n� bünyesinde bar�nd�ran ta� 

odan�n daha fazla tahribata u�ramadan korunmaya al�nmas� ve restorasyonu yap� için 

en öncelikli yakla��m olacakt�r. 

 

Yap�n�n tarihsel sürecine dair yap�lan çal��malar�n yan�nda bir di�er çal��ma konusu 

ise yap�n�n nas�l korunaca�� ve restorasyon çal��malar�na dair ara�t�rmalard�r. 

Restorasyon çal��malar� öncesinde yap�ya ait malzemelerin analizleri, bu 

malzemelerin bozulma süreçleri ve al�nacak tedbirler ara�t�r�lm�� ve bu ara�t�rmalar 

neticesinde çe�itli tespitler yap�lm��t�r. 

 

Yap�lm�� olan bu tespitlere göre; düzensiz alma��k örgü sistemine sahip olan yap� 

duvarlar�ndaki tu�la s�ralar�n�n ayn� hat içersinde bile de�i�iklikler gösterdi�i ve 

tu�la s�ralar�n�n tek s�ra tu�la örgüsünden ba�layarak iki s�ra, üç s�ra, dört s�ra, be� 

s�ra ve alt� s�ra tu�la örgüsüne kadar ç�kt��� ve bu da��l�m�n düzgün bir seyir 

izlemedi�i tespit edilmi�tir. 

 

Tu�la s�ralar�ndaki fakl�l�kla�malar�n yap�n�n farkl� dönemlerinde yap�lm�� olan 

onar�mlar neticesinde olu�mu� olabilece�inden hareketle farkl� tu�la s�ralar�ndan 

al�nan örgü harçlar�n�n analizler neticesinde genel olarak iki farkl� karakter gösterdi�i 

tespit edilmi�tir. 

  

Tu�la k�r�klar�n�n agrega olarak kullan�ld��� ve söndürülmü� kaymak kireç 

ba�lay�c�l� olan birinci grup örgü harçlar� yap�n�n genelinde daha a��rl�kl� olarak 

bulunurken,  kum agregal� ve söndürülmü� kaymak kireç ba�lay�c�l� olarak üretilmi� 

olan ikinci grup örgü harçlar� da yap�n�n birçok noktas�nda kar��m�za ç�kmaktad�r. 

Yap�n�n farkl� noktalar�ndan al�nm�� olan toplam 41 adet harç örne�inden 28’inin 

birinci grup olarak nitelendirilmi� olan tu�la k�r�kl� harçlardan olu�tu�u, 13’ünün ise 

ikinci grup olarak nitelendirilmi� olan kum agregal� harçlar oldu�u tespit edilmi�tir. 
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Tablo 3-97’de detayl� olarak verilmi� olan harç örneklerinin al�nd�klar� tu�la s�ralar� 

ve hangi harç grubunu temsil ettikleri a�a��daki gibidir: 

 

Yap�n�n tek s�ra tu�la örgüsünü temsil eden 7 ve 29 numaral� harç örneklerinden       

7 numaral� örne�in tu�la k�r�kl� harç grubunda oldu�u, 29 numaral� harç örne�inin 

ise kum agregal� grubu temsil etti�i,  

 

Yap�n�n iki s�ra tu�la örgüsünü temsil eden 3, 10, 14, 16, 19, 33, 37 numaral� harç 

örneklerinden 3, 10, 14, 16 numaral� örneklerin tu�la k�r�kl� harç grubunda oldu�u, 

19, 33, 37 numaral� harç örneklerinin ise kum agregal� grubu temsil etti�i,  

 

Yap�n�n üç s�ra tu�la örgüsünü temsil eden 4, 5, 13, 20, 32, 35, 36 numaral� harç 

örneklerinden 4, 20, 32, 35 numaral� örneklerin tu�la k�r�kl� harç grubunda oldu�u,  

5, 13, 36 numaral� harç örneklerinin ise kum agregal� grubu temsil etti�i,  

 

Yap�n�n dört s�ra tu�la örgüsünü temsil eden 2, 11, 21, 28, 31 numaral� harç 

örneklerinden 11, 21, 31 numaral� örneklerin tu�la k�r�kl� harç grubunda oldu�u,      

2, 28 numaral� harç örneklerinin ise kum agregal� grubu temsil etti�i,  

 

Yap�n�n be� s�ra tu�la örgüsünü temsil eden 1, 9, 26 numaral� harç örneklerinden             

9 ve 26 numaral� örneklerin tu�la k�r�kl� harç grubunda oldu�u, 1 numaral� harç 

örne�inin ise kum agregal� grubu temsil etti�i,  

 

Yap�n�n alt� s�ra tu�la örgüsünü temsil eden 22, 34 numaral� harç örneklerinin 

tamam�n�n tu�la k�r�kl� harç grubunda oldu�u,  dolay�s�yla kum agregal� grubun 

bulunmad���, 

 

Yap�n�n farkl� noktalar�ndaki tu�la kemer örgülerini temsil eden 8, 25, 30 numaral� 

harç örneklerinin tamam�n�n tu�la k�r�kl� harç grubunda oldu�u,  dolay�s�yla kum 

agregal� grubun bulunmad���, 

 

Yap�n�n hat�l yatak örgülerini temsil eden 12, 15, 18, 23, 24 numaral� harç 

örneklerinden 12, 15, 23 numaral� örneklerin tu�la k�r�kl� harç grubunda oldu�u,    

18, 24 numaral� harç örneklerinin ise kum agregal� grubu temsil etti�i,  
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Yap�n�n tonoz örgülerini temsil eden 38, 40 numaral� harç örneklerinden 40 numaral� 

örne�in tu�la k�r�kl� harç grubunda oldu�u, 38 numaral� harç örne�inin ise kum 

agregal� grubu temsil etti�i, 

 

Ayr�ca yap�n�n pencerelerinin aras�ndaki örgüleri temsil eden 6, 17 numaral� harç 

örnekleri, kemer içindeki dolgu tu�la örgüsünü temsil eden 27 numaral� harç örne�i, 

yap� içerisindeki bacan�n örgüsünü temsil eden 39 numaral� harç örne�i ve yap�n�n 

zemin kat�nda yer alan sütunun alt�ndaki örgüsünü temsil eden 41 numaral� harç 

örne�inin tamam�n�n tu�la k�r�kl� harç grubunda oldu�u, dolay�s�yla kum agregal� 

grubun bulunmad��� tespit edilmi�tir. 

 

Dolay�s�yla yap�n�n düzensiz alma��k örgülü duvarlar�ndaki tu�la s�ralar�ndan al�nan 

örgü harçlar�ndan, sadece alt�l� tu�la s�ras�n� olu�turan harçlar�n tu�la k�r�kl� tekil 

harç tipi olarak kar��m�za ç�kt��� di�er tu�la s�ralar�ndan al�nan harç örneklerinin ise 

tu�la k�r�kl� ve kum agregal� olan iki harç grubundan da örnekler içerdi�i tespit 

edilmi�tir. Bu tespitten hareketle yap�n�n düzensiz alma��k örgülerinin belirli 

bölgelerde belirli bir harç grubunu temsil eder nitelikte olmad���, harç gruplar�n�n 

yap�n�n farkl� bölgelerinde düzensiz da��l�m göstermesi sebebiyle söylenebilir.  

 

Yap�n�n tu�la s�ralar�n�n yan� s�ra hat�l yataklar�, tonoz örgüleri gibi birçok 

noktas�nda iki farkl� karakter sergileyen harçlar�n bulunmas� yap�n�n çe�itli 

bölgelerinde geni� çapl� bir onar�m yap�ld��� sonucunu ortaya ç�karmaktad�r. 

 

Zemin katta yer alan tonozdan al�nm�� olan 40 numaral� örgü harc� örne�inin tu�la 

k�r�kl� olan genel grubu temsil etmesi, buna kar��n yap�n�n üst kat�ndaki tonozdan 

al�nan 38 numaral� örgü harc� örne�inin ise kum agregal� ikincil grubu temsil etmesi 

yap�n�n iki farkl� dönemi oldu�u veya büyük bir onar�m geçirmi� oldu�u ihtimalini 

kuvvetlendirmektedir. 

 

Yap�dan al�nan ve her iki grubu da temsil eden harç örneklerinin ba�lay�c� agrega 

oranlar� 1 : 2  – 2,5 ile 1 : 2,5 – 3 aral���nda de�i�im göstermekte olup yap�n�n 

herhangi bir bölgesi için anlam olu�turacak bir düzen söz konusu de�ildir. 
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Yap�n�n cephelerinin düzensiz veya sonradan düzeni de�i�mi� dahi olsa alma��k 

örgülü olduklar� görülmektedir. Ancak yap�n�n cephelerinde büyük k�sm� dökülmü� 

olmas�na ra�men lokal s�va kal�nt�lar� da bulunmaktad�r. Yap� cephelerinin alma��k 

düzende olmas�, alma��k örgülerin harçlar�n�n farkl�la�mas� ve s�va kal�nt�lar�n�n 

sövelerin üzerinde dahi bulunmas� d�� cephe s�valar�n�n sonradan yap�lm�� 

olabilece�ini dü�ündürmektedir.  

 

Yap�n�n d�� cephelerinden al�nm�� olan s�valar�n; S�va1, S�va 2, S�va 3, S�va 4,     

S�va 5, S�va 6 ve S�va 7’nin tamam�n�n tu�la k�r��� agrega ve söndürülmü� kaymak 

kireç ba�lay�c�l� oldu�u tespit edilmi�tir.  

 

Yap�n�n iç s�valar�n� temsil eden; üst kattaki ana mekân duvar�ndan al�nm�� olan  

S�va 9 ve yap�n�n zemin kat tonoz yüzeyinden al�nm�� olan S�va 10’un tu�la k�r�kl� 

agrega ve söndürülmü� kaymak kireç ba�lay�c�l� olduklar� ayr�ca her iki s�van�n da 

yüzeylerinde yakla��k 5 mm kal�nl���nda agregas�z yap�da söndürülmü� kaymak 

kireç ba�lay�c�l� nefaset s�vas� oldu�u tespit edilmi�tir. 

 

Yap�n�n üst kat�ndaki tonozun yüzeyinden al�nm�� olan S�va 8’in ise di�er iç s�valara 

göre farkl�l�k gösterdi�i, genel olarak agrega içermedi�i ve söndürülmü� kaymak 

kireç ba�lay�c�dan ibaret oldu�u ancak di�er iç s�va örnekleri gibi yüzeyinde yakla��k 

4 mm kal�nl���nda söndürülmü� kaymak kireç ba�lay�c�l� nefaset s�vas� bulundu�u 

tespit edilmi�tir. S�va 8, tonozun iç s�vas�n�n tamam�n� temsil etmemekle birlikte 

sonradan uygulanm�� bir onar�m malzemesi niteli�indedir. 

 

S�va örneklerinin genel olarak ba�lay�c� agrega oranlar� 1 : 2 – 2,5 olarak tespit 

edilmi�tir. 

 

Yap�da kullan�lm�� olan ta�lara bak�ld���nda kireçta�lar� ve tüf ta�lar� olmak üzere iki 

fakl� ta� türü bulundu�u; yap�n�n genelinde Bak�rköy formasyonuna ait 

kireçta�lar�n�n kullan�ld��� (Ta� 1, Ta� 4, Ta� 5 ve Ta� 8) ancak farkl� petrografik 

özellikler gösteren kireçta�lar�n�n da (Ta� 3) yap�da kullan�lm�� oldu�u, yap�n�n 

güneydo�u cephesinde baz� kö�e ta�lar� ve genel olarak söve – lento gibi detaylarda 

kullan�lm�� olan tüf ta�lar�n�n ise riyolit/riyodasidik türde tüfler olduklar� (Ta� 2,   

Ta� 6 ve Ta� 7) tespit edilmi�tir. 
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Yap�n�n ah�ap hat�llar�n�n neredeyse tamam�n�n zaman içerisinde bozularak yok 

olduklar� ve hat�l yuvalar�nda ileri derecede bozulmu� olarak bulunan ah�ap 

parçalar�ndan al�nan iki adet örne�e yap�lan analizler neticesinde ah�ap türlerinin ak 

me�e oldu�u tespit edilmi�tir.  

 

Yap�da kullan�lan tu�lalar�n, kare formlu (tam) ve dikdörtgen formlu (yar�m) olmak 

üzere iki farkl� boyutta olduklar�, kare formlu olanlar�n 27 x 27 x 3 cm – 28 x 27 x      

3 cm aral���nda, dikdörtgen formlu olanlar�n ise 25 x 11 x 2,5 cm – 27 x 13 x 3 cm 

aral���nda ölçüler verdikleri ve SEM – EDX analizlerine göre benzer kimyasal 

içeri�e sahip olduklar� tespit edilmi�tir. 

 

Yap�n�n pencerelerinin lokmalar�nda kullan�lm�� olan metallerin iki farkl� formda 

olduklar� görülmü� ve her iki örne�e de yap�lan SEM – EDX analizleri neticesinde 

örneklerin ikisinin de kur�un oldu�u tespit edilmi�tir.  Ayr�ca gergilerin birle�mi� 

olduklar� sütun ba�l���n�n k�r�lm�� olan bölgesinden al�nan metal örne�inin de     

SEM – EDX analizlerine göre kur�un oldu�u tespit edilmi�tir.  Yap�daki di�er 

metallerin ise genel olarak korozyon etkisi ile hasarl� olduklar�, baz� gergi 

metallerinin ileri derecede korozyona u�rad�klar� görülmektedir. 

 

Yap�n�n d�� cephelerinden al�nm�� olan kir örneklerine yap�lan analizler neticesinde 

yap�n�n bütün cephelerinde genel olarak sülfat tuzlar�n�n yo�un oldu�u, klor ve nitrat 

tuzlar�n�n sülfata oranla daha az bulundu�u, fosfat tuzlar�n�n ise nadiren bulundu�u 

ve bu tuzlar�n hareketleri neticesinde yap� malzemelerinde çe�itli hasarlar olu�tu�u 

tespit edilmi�tir. 

 

Yap�n�n yak�n zamanda yeniden kullan�ld��� ve bu kullan�m s�ras�nda yap�ya birçok 

noktada müdahale edildi�i görülmektedir. Özellikle yap�n�n iç s�valar�n�n neredeyse 

tamam� de�i�tirilmi�, yerine çimento içerikli s�v�lar yap�lm�� ve niteliksiz bir tak�m 

duvarlar örülmü�tür. Ayr�ca çimento içerikli malzemelerin yap�n�n d�� cephelerinde 

de k�smen kullan�ld��� görülmektedir. Kullan�lan hatal� yap� malzemelerinin, yap�ya 

zarar vermelerinin yan� s�ra yap�n�n otantikli�ini de bozduklar� ve yap�n�n özgün 

malzemelerine nüfuz ederek hasar verdikleri tespit edilmi�tir. 
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Yap�n�n zemin kat�n�n içeriden pencere seviyesine kadar ula�an molozlarla dolu 

olmas� sebebiyle zemin kat dö�emeleri ile ilgili bir çal��ma yap�lamam��t�r. Zemin 

katta oldu�u gibi yap�n�n farkl� baz� noktalar�nda da, dolgular, çimento s�va ve 

duvarlar, biti�ik konumdaki yap�lar sebebiyle çal��ma yap�lamam��t�r. Restorasyon 

çal��malar� s�ras�nda ortaya ç�kacak alanlardaki özgün yap� malzemelerinin tespitinin 

yap�larak ele al�nmas� ve ayr�ca çal���lmas� gerekmektedir.   

 

Yap�n�n çevre kotunun yükselmi� olmas� sebebiyle zemin kat pencereleri d��ar�dan 

topra�a k�smen gömülmü� durumdad�r. Yap�n�n kot seviyesinin özgün haline 

gelebilmesi için yap�lacak çal��malar arkeolojik bir kaz� ile yürütülmeli ve yap�n�n 

çevresiyle olan ili�kisi, özellikle Yerebatan Sarn�c�’na biti�ik konumda olmas� 

sebebiyle ayd�nlat�lmal� ve tarihi dokuya uygun peyzaj çal��malar� yap�lmal�d�r. 

 

Tur�ucuzade Ahmet Muhtar Efendi Kona�� Ta� Odas�, çevresinde biti�ik konumda 

yer alan yap�lar, çevre kotunun yükselmi� olmas�, zemin kat�n�n molozlarla dolu 

olmas�, niteliksiz muhdes ekler eklenmesi, tonozunun çökmü� olmas�,  d��sal ve 

çevresel etkilere aç�k olmas�,  biyolojik aktivitenin yap�n�n her yerinde ilerlemi� 

olmas�, terk edilmi�lik ve bak�ms�zl�k gibi birçok genel sebebe ra�men ayakta 

kalmay� ba�arm�� ve günümüze oldukça hasarl� da olsa ula�abilmi�tir. 

  

Yap�n�n restorasyon çal��malar�nda kullan�lacak bütün malzemelerin ve yap�m 

tekniklerinin yap�n�n orijinal malzemeleri ve yap�m teknikleriyle uyumlu olmas�, 

çal��malar�n yap�n�n otantikli�ine zarar vermeyecek ölçüde ve en az müdahale 

prensibiyle ele al�nmas�, yap�n�n gelecek ku�aklara özgün karakteriyle aktar�lmas� 

aç�s�ndan oldukça önem ta��maktad�r. 
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EK A ÖRNEKLER�N ALINDI�I YERLER� GÖSTEREN 
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EK B K�R ÖRNEKLER�N�N ALINDI�I YERLER� VE TEST 

SONUÇLARINI GÖSTEREN Ç�Z�MLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























 

261 
 

 

EK C YAPI MALZEMELER�N� GÖSTEREN Ç�Z�MLER 
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