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KUMKAPI SURP VORTVOTS VORODMAN KİLİSESİNİNYAPIM 
SİSTEMİ VE ONARIM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

ÖZET 

İstanbul’un fethinden sonra başta Bursa olmak üzere çeşitli yerlerden getirilen 
Ermeniler, tercihen şehrin önemli yerlerinden olan Samatya, Topkapı, Kumkapı, 
Edirnekapı, Balat mahallelerine yerleştirilmiş ve ibadetlerini gerçekleştirebilmek için 
kendilerine tahsis edilen Rum kiliselerini kullanmışlardır. Patrikhane daha önce 
Samatya’da iken 1641 yılında Kumkapı’da bugünkü yerine taşınmıştır. 
Patrikhane’nin tam karşısında yer alan kilise, birkaç kez yangın geçirdikten sonra 
1828 yılında, birbirine geçişleri bulunan üç kâgir yapı olarak yeniden inşa edilmiştir. 
Ermeni cemaatinin önemli anıtsal yapılarından olan kilise yapı grubunun en 
güneyinde bulunan bazilikal planlı Surp Vortvots Vorodman Kilisesi, I. Dünya 
Savaşı sırasında depo, 1940’lı yıllarda ise zincir ve halat fabrikası olarak kullanılmış, 
1966 Varto ve 1975 Lice depremlerinden sonra depremzedelere barınak olmuştur. 
Yapı, sanatsal ve mimari olduğu kadar, strüktür öğeleriyle de dönem mimarisinin 
seçkin bir örneğidir. Yapıda özgün fonksiyonuna uygun olmayan kullanımlar, 
bakımsızlık ve kötü onarımlar sonucu bozulmalar oluştuğundan, 2010 yılı Ekim 
ayından başlayıp yaklaşık bir yıl süren kapsamlı bir restorasyon çalışması 
yapılmıştır. Hem uygulama öncesi proje safhasında, hem de restorasyonun uygulama 
aşamasında ki eksiklikler ve yapılan hatalar, yapının özgün niteliklerinin tahrip 
olmasına yol açmıştır. Strüktüre dönük müdahaleler, uzman görüşü alınmadan, 
uygulamayı yürüten kişiler tarafından kararlaştırılmış ve uygulanmıştır. Üstelik 
yeterli belgeleme yapılmadığı için özgün niteliklerin geri getirilmesi zorlaşmıştır. 
Yapılan restorasyonun yapıdaki olumlu sonuçlarını bir yana koyarak restorasyon 
ilkelerine aykırı  bölümleri değerlendirildiğinde, sürecin düzgün yönetilmesinde onay 
ve denetim mekânizmalarının yeterliliği tartışmalı hale gelmiştir. Bu tez kapsamında 
Kilisenin yapım sisteminin projelendirme safhasında gözden kaçan veri veya eksik 
detaylarının, restorasyon sırasında alınan müdahale kararlarına olan etkileri ve 
yapının genel bir strüktürel analizi yapılarak, bu müdahale kararlarının özgün 
strüktüre olan etkileri irdelenmektedir. Uzun yıllar harap ve terkedilmiş bir halde 
durduktan sonra 25 Ekim 2010 tarihinde başlayan onarım çalışmalarında, onarım 
maliyetinin %70’i İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, geri kalan %30’u 
ise Kumkapı Meryem Ana Kilisesi Vakfı tarafından karşılanmıştır. Yapı, 20 Aralık 
2011 tarihinde yapılan resmi açılışın ardından “Vortvots Vorodman Kilisesi Mesrop 
Mutafyan Kültür Merkezi” adıyla kullanılmaya başlanmıştır. 
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REVIEW OF BUILDING SYSTEM AND REPAIRING PROCESS OF 
KUMKAPI SURP VORTVOTS VORODMAN CHURCH 

SUMMARY 

Armenians, especially brought from Bursa to İstanbul after the conquest of the city, 
were sited to Samatya, Topkapı, Kumkapı, Edirnekapı and Balat Streets, which are 
the most important places of city and they used the Greek churches given to them for 
religious service. 

Kumkapı, which is the third door of sea walls after Ahırkapı and Çatladıkapı doors 
beginning from Sarayburnu, is located in the Marmara coast of historical peninsula. 
The name of the door and the region are same. Kumkapı has changed a lot because of 
the fire outbreaks in its history. The fire outbreaks in 1645, 1718, 1762, 1826 and 
1864, caused serious damages in the region. “Ebniye Nizamnameleri” (arrangement 
of the buildings) enacted in 1848, 1849, 1864 and 1882 is an important factor in the 
physical change of the region. 

Patriarchate was in Samatya and was moved to Kumkapı in 1641, where it is still 
located. The time the church located in front of the patriarchate built, is unknown but 
it is said that the two churches here were called “Acacius and Metrophanes” and 
“Chrysanthos and Euphemia” in the Byzantium period. We can also make sure that 
the church is a Byzantine church from the “Ayious Theodoros” sacred fountain 
which still exists, found in the cellar of Surp Harutyun Chapel. After several fire 
breakouts, the church was rebuilt and its projects redrawn by Kirkor Amira Balyan 
and M. Devlet Garabed in 1828, according to the imperial order Kazaz Artin 
(Harutyun Amira Bezciyan) who is the economy consultant of Mahmut II and the 
head of mint, had taken. The masonry group of church buildings which is situated in 
front of the Istanbul Armenian Patriarchate on Muhsine Hatun Street, consists Holy 
Cross Church beginning in the north, followed by Surp Harutyun Chapel, Surp 
Asdvadzadzin Church, Surp Hovhannes Mıgırdiç (John the Baptist) Chapel 
respectively and ending in the far south with Surp Vortvots Vorodman Church. The 
church bell located in the upper side of the entrance landing of Holy Mother-of-God 
Church, was built in 1828. The church underwent an overall repair in 1845 and after 
this, it was repaired again in 1847, 1874, 1884, 1894, 1902, 1903 and 1985. 

Surp Vortvots Vorodman Church which has a basilical plan, lies in the southeast-
northwest axis and consists of a middle nave (naos), two lateral naves (adyan), 
narthex (kavit), abscissa (horan) which are divided by columns/masts in the 
basement. There are seven columns/masts each in the northeast and southwest of 
main entrance door-abscissa axis and one pilaster each adjacent to the main entrance 
wall. In the narthex section, the access to the gallery floor (gynaeceum- vernadun) is 
made using the stairs parallel to the abscissa axis and adjacent to the outer walls. 
Generally, the elevation of the building is plain. The elevations are built up with two 
lines of brick and quarry stone and the corners of the structure is built up with cut 
coarse limestone. All the window openings are od tuff case and has depressed arches, 
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except the square clerestories on the northwest and southeast elevations. The panel of 
brick depressed arch situated on the window cases, is also built up with bricks. In the 
middle of northwest elevation, there is the two-leaf iron main entrance door. The 
northeast and southwest outer walls of the structure is symmetrical except little 
differences. The circular abscissa is the most significant element of the southeast 
elevation.  

The construction of the roof, the gallery floor and the vertical bearings in the 
building are made of wood and the outer walls are masonry.  There are no separating 
walls indoors. Because the trusses on the lateral naves and suspended trusses with 
single purlin on the middle nave is used, the gable roof structure should be classified 
as partially roof carried by trusses and partially roof carried by walls (composite).  

The deteriorations in the building today, are mostly man-made because of disrepair 
and wrong repairs. The roof surface is covered with plants because of disrepair, the 
rain and snow waters damaged the wood elements especially on the parts near the 
eaves because the gutters are filled. Fungal growth is seen on the parts close to the 
wooden bearings of the cores of the columns/masts dividing the middle and lateral 
naves. The columns/masts were covered with sheet during Habitat II organized 
between 3-14 June 1996, so this prevented the wood from getting dry and the 
deterioration was quickened. Northeast of the church, using concrete instead of 
original material on the first and fifth columns from the entrance is also another 
example of the bad repairs made in the building. The church was used as a depot 
during World War I, as a chain and rope factory in 1940’s and as a shelter for victims 
after earthquakes occurred in Varto in 1966 and Lice in 1975. During these usages 
which are not proper for the original functions of the building, the ground floor was 
filled with Portland cement covering and some parts of the wooden vault turned 
black.  

The first steps about the repair of the church, which was ruined for a long time, was 
taken by presentation of the project to the agency in Brussels in 2006. The proposal 
was accepted by the Istanbul commission of the agency in June, 2009. The projects 
of the church which is located on a 5,648 m2 of area and owned by Holy Mother-of-
God Armenian Church Foundation are prepared by Oda Tasarım Co. Ltd. (Architect 
Kivork ÖZKARAGÖZ) and delivered to the Istanbul Urban Renewal Cultural and 
Natural Properties Protection Board with the approval of General Directorate of 
Foundations, Region I. According to the Protection Board decision dated 09/04/2010 
numbered 1454, the projects are approved, the protection group of the building 
determined as I and the application should be made under the responsibility of the 
designer. It is decided the projects of the measured drawings of ornaments, the 
measured drawings after the rasp and the restoration of ornaments would be 
delivered to the Protection Board by General Directorate of Foundations. The 
projects approved by the Protection Board are presented to the Istanbul 2010 
European Capital of Culture Agency in April, 2010 in order to provide financial 
support and it was approved in September, 2010. %70 of the repair cost, which is 1.1 
million Euro, is covered by Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency and 
the rest is covered by Kumkapı Holy Mother-of-God Church Foundation. 

Although the arrangements like making of ventilation and electrical installation, a 
platform for the audience, a toilet, a front foyer and the coating of ground, the 
renovation of coating of stairs and plasters exists in the restoration proposal, no 
proposal for the structure of the building is made. The deteriorations in the building 
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material that was not able to be determined during the project phase, but encountered 
during the repair process were tried to be solved without a new consultation process 
and waiting for the decisions of the Protection Board, but by the sudden decisions 
made by the people responsible from the application. Building concrete beams 
instead of decayed wooden raising piece, removing original roof layers and making a 
new roof covering with contemporary materials, renovation of all of the inner and 
outer plasters of the building without making a plaster analysis even though there are 
partial plaster proposals in the project and interventions like building new bearings 
columns/masts only similar to the original ones with their circular shape and by 
destroying the original material and details of the columns/masts dividing the middle 
and lateral naves are some of the significant negative results of these sudden 
decisions. 

Although there is a measured drawing of the building prepared before this thesis 
study, the dimensions, the location, the properties of the material, connection forms, 
the situation of the bearing and the load of covering layers on elements are not 
included in this drawing. Therefore, a new determination study and a drawing are 
made in order to be able to make a structural analysis. As a result of this work, a 
computer model of the building is made and a structural analysis could be made and 
it is understood that the data collected from the building and the results of the 
analysis are similar. The most significant example of this is the visible deformations 
on the rafters. It is calculated that the load of the roof layers (tile wood, clay layer, 
brick and gutter tile) and the structure is 305 tons. Because there is no possibility of 
any damage to one meter thick masonry walls under vertical loads, only compression 
bar examination is made on the columns/masts of this load type. When the load is 
shared on 740 m2 of roof area, the load on 1 m2 of roof area is 412 kg and the 
maximum load on one column/mast is nearly 14,5 tons. These results show that the 
stress values under this load on the wood of 32x32 cm, which is located in the core 
of the column/mast, are safe.  

As the plaster rasp, partial disassembly, boring, research and analysis are not made 
before the repair of the building and a restoration project according to the data 
acquired during the application process is not prepared, some inappropriate repairs 
are against the restoration principles. If we review the parts of the restoration which 
are not appropriate for the restoration principles, putting aside the positive results, 
the sufficiency of the approval and supervision mechanisms are controversial 
concerning the proper management of the process. Because it is not supervised 
properly if the restoration project approved by the council is in accordance with the 
repairs or not, there are important differences between the repairs and the projects. 
Besides, because these applications are not documented on every level of the repair, 
the data on the original details would be lost, but by the help of explanations and 
drawings in this thesis, they would be able to be kept. 

After waiting ruined and abandoned for long years, Surp Vortvots Vorodman Church 
which is an important part Istanbul culture mosaic, is now being used as “Vortvots 
Vorodman Church Mesrop Mutafyan Culture Center” after the official opening made 
in 28 December 2011. The meeting organized under the title of “Approaches to 
Cultural Heritage” of Europa Nostra (Our Europe), was assembled in this building on 
29 March 2012. 

 

 

xix 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

xx 



  

1.  GİRİŞ 

1.1 Giriş ve Çalışmanın Amacı 

İstanbul’da Yenikapı’da, Erken Bizans Dönemi'nin en büyük limanı olan Theodosius 

Limanı sahasında yakın zaman önce başlayarak halen devam eden Marmaray ve 

İstanbul Metro projeleri kapsamında yürütülen kazılarda, günümüzden yaklaşık 8500 

yıl öncesine ait insan izleri bulunmuş, yapılan çalışmalar ile İstanbul tarihinin 

bugüne kadar bilinen geçmişi değişmiştir. Herkesçe bilinen şekliyle, M.Ö. 7. 

yüzyılda Megara’lı Byzas tarafından efsanevi bir şekilde kurulduğu rivayet edilen 

şehir, geçen zaman içinde insanoğlu için cazibesini sürekli arttırarak, nüfus ve 

gelişmişlik açısından bugün dünyanın sayılı şehirleri arasında yerini almıştır. 16. 

yüzyılda yaşamış Fransız bilim adamı Pierre Gilles’in “Diğer bütün kentler 

ölümlüdür, ama İstanbul, sanırım, insanlar var oldukça yaşayacaktır” sözü, bence 

İstanbul’un insanlık tarihindeki yerini en iyi anlatan deyişlerden biri olmuştur. 

Bugün halen üç büyük semavi dine evsahipliği yapan şehir, bu dinlerden özellikle 

ikisi, Hristiyanlık ve İslamiyet için kutsal değerlere sahiptir. Bizans İmparatorluğu 

döneminde kentte Rum çoğunluğun yanında az sayıda Ermeni nüfusun yaşadığı da 

bilinmekle birlikte, Fetih’ten sonra yapılan göçlerle Müslüman halkın haricinde çok 

sayıda Ermeni de şehre yerleşmiş ve ibadet yapabilmek için kendilerine verilen Rum 

kiliselerini kullanmışlardır. Tezimin konusu olan Kumkapı Surp Vortvots Vorodman 

Kilisesi de eski bir Rum kilisesi arazisi üzerinde olup, zaman içinde İstanbul’da 

gerçekleşen afetler nedeniyle çok kere yeniden inşa edilmiştir. Bu çalışmada, Surp 

Vortvots Vorodman Kilisesinin 2011 yılında gerçekleşen onarımını, kilisenin özgün 

yapım teknikleri ve strüktürü açısından irdeleyip, izlenen sürecin metodolojisini 

tartışacağım.   
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1.2 Kapsam ve Yöntem 

Yapının, ilgili Koruma Kurulu tarafından 9 Nisan 2010 tarihinde uygun bulunan 

rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinde, özgün yapım tekniğine ait az 

miktarda detay gösterilmiş olması nedeniyle, öncelikli olarak bu eksikliğin 

giderilmesine çalışılmıştır. Bu maksatla, yapının çatı planı ve kesitleri ile 

döşemelerin duvarlarla birleşimleri çizilmiştir. Tez çalışmaları sırasında yapıda 

restorasyon uygulamaları devam ettiğinden, kilisenin özgün detayları ile uygulama 

sonrası detayları karşılaştırma fırsatı olmuştur. Çalışma kapsamında, Yenileme 

Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu arşivinde yapıya ait dosya 

incelenmiş, İTÜ Mustafa İnan ve Mimarlık Fakültesi kütüphanelerinde, İÜ Merkez 

ve Edebiyat Fakültesi kütüphanelerinde, İBB Atatürk Kitaplığı’nda yapının tarihine 

ait görsel ve yazılı bilgi araştırması yapılmıştır.  

Tez çalışması 6 bölüm başlığından oluşmaktadır. Giriş bölümünde tezin amacı ve 

izlenen yöntem anlatılmıştır. İkinci sırada, kilisenin yer aldığı Kumkapı yakın çevresi 

ve mimari dokusuyla ele alınmıştır. Daha sonra gelen bölümde ise Vortvots 

Vorodman Kilisesi’nin tarihçesi, mimari özellikleri ve yapım tekniğinden 

bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde, yapıda gerçekleştirilen eski ve yeni tarihli 

onarımlara değinilmiş, beşinci bölümde yapının mevcut statik yükleri tanımlanarak, 

genel bir strüktürel değerlendirme yapılmıştır. Sonuç bölümünde, kilisenin 2011 yılı 

onarım sürecinin olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirilerek, onarımın restorasyon 

ilkeleri açısından uygunluğu tartışılmıştır. 
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2.  KUMKAPI SEMTİ  

2.1 Konumu ve Coğrafi Özellikleri 

Kumkapı, Tarihi Yarımada’nın Marmara kıyısında yer alan Deniz Surları üzerinde, 

Sarayburnu’ndan başlayarak uzanan kapılarından Ahırkapı ve Çatladıkapı’dan sonra 

üçüncü sırada gelmektedir. Kapı ile birlikte, bulunduğu bölge de aynı isimle 

anılmaktadır. Tarihi Yarımada’nın güneydoğu ucunda yer alan Kumkapı’nın 

güneyinde demiryolu ve karayolundan sonra balık hali ve liman, kuzeyinde 

Gedikpaşa’dan ayıran Kadırga Limanı ve Çifte Gelinler Caddeleri, doğusunda 

Kadırga’dan ayıran Kumluk Sokak, batısında ise Yenikapı’dan ayıran Sevgi ve 

Nişanca Hamamı Sokakları yer almaktadır. Günümüzdeki mahalle sınırları ile 

bakılacak olursa, Muhsine Hatun Mahallesi’nin tamamı ile Şehsuvar Bey 

Mahallesinin bir bölümünü kapsadığı söylenebilir. Yangınlar sonrası oluşan ızgara 

planlı sokak dokusuna sahip Kumkapı’nın önemli anıtsal yapıları, Ermenilere ait 

Meryem Ana Kilisesi yapı grubu, Bezciyan Okulu, Surp Harutyun Kilisesi, Rumlara 

ait Panagia Elpida Kilisesi ve Tavaşi Süleyman Ağa Camisi’dir (Şekil 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.1 : Kumkapı ve çevresi (Deutsches Syndikat für Stadtebauliche Arbeiten 
………….                Alman Mavileri Haritası). 
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2.2 Tarihsel Gelişimi 

Kumkapı’da Bizans İmparatoru Iulianus (361-363) döneminden itibaren bir limanın 

(Şekil 2.2) varlığı bilinmektedir (Müller-Wiener, 1998, s.8). Daha sonraları  

“Kontoskalion” adıyla anılan bu liman, Bizans İmparatoru VIII. Mihael Paleologos 

(1259-1282) tarafından donanmanın ana üssü haline getirilmiş, Fetih’ten sonra bir 

dönem Osmanlı donanması tarafından da kullanılmıştır (Müller-Wiener, 1998, 

s.30,32). Liman, sığlaşan havuzundan kaynaklanan pis kokular nedeniyle bu civarda 

sarayı bulunan Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa’nın emri üzerine 1585 senesinde 

tümüyle doldurtulmuştur (Müller-Wiener, 1998, s.32). 1819 yılında meydana gelen 

bir yangın sonrasında bu limanda yer alan tersanenin üst üste konulmuş iri taş bloklar 

ile oluşturulmuş dairevi duvar temeli görülebilmiştir (Kömürcüyan, 1952, s.96). 

Yangının olduğu devirde hayatta olan Patrik Kostantinos ortaya çıkan kalıntıların, 

Pachimeris’in savunduğu “Condoscale” ismiyle anılan limana değil, “Heptescale” de 

denilen “KaisariusLimanı”na ait olduğu fikrini taşımaktadır, fakat bu görüşün 

dayanağı olan Pachimeris, bahse konu limanın “Condoscale Limanı” olduğuna dair 

hiçbir söz söylememektedir (Mehmed Ziya, 2004, s.49). 20. yüzyılın başlarında A. 

V. Millingen tarafından kaleme alınan eserde, limanın içinin doldurulmuş olmasına 

karşın, liman havzası etrafındaki surların önemli bir kısmı ile birlikte mendireğinin 

de ayakta olduğu belirtilmektedir (Millingen, 2003, s.74).  

17. yüzyılda Kadırga Limanı yakınlarında, saraya ait katırların beslendiği Katırhan’ın 

karşısında şehzadelerin ikametine tahsis edilmiş bir saray bulunmasına karşın, daha 

sonraları Sultan III. Selim’in (saltanatı: 1789-1807) emriyle bu saray yıktırılmış, 

arazisi Ermenilere ve Rumlara satılmış, bilhassa Ermeniler burada birçok çarşı ve 

dükkân inşa etmişlerdir (Kömürcüyan, 1952, s.96; Hovhannesyan, 1997, s.9). 

Kumkapı, şehrin tarihi boyunca meydana gelen yangınlar (Şekil 2.4) sonucunda 

değişime uğramıştır. Bölgede 1645, 1718, 1762, 1826 ve 1864 tarihli yangınlar 

önemli hasarlara yol açmıştır (Pamukciyan, 1990, s.40; Akın, 1999, s.70). 1864 

tarihli yangından yaklaşık 18 sene sonra hazırlanan E. H. Ayverdi’nin haritasında 

(Şekil 2.3) bölgenin ızgara sistemli sokak dokusunu görmek mümkündür. 1848, 

1849, 1864 ve 1882 tarihlerinde çıkartılan Ebniye Nizamnameleri bölgenin fiziksel 

özelliklerinin değişmesinde en önemli etkenlerden biri olmuştur (Akın, 1999, s.70).  
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Kumkapı için önemli sayılabilecek bir diğer gelişme ise 1874 yılında yapımına 

başlanan, Marmara sahili boyunca ilerleyerek sahil mahallelerin deniz ile bağlantısını 

kesen İstanbul-Sofya demiryolu hattıdır (Çelik, 1996, s.82). 1956-58 yılları arasında 

sahilin doldurularak karayolu geçirilmesi de Kumkapı’nın içe dönük olmasına yol 

açmıştır (Akın, 1999, s.69). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Şekil 2.2 : Kumkapı (Wolfgang Müller-Wiener, ölçek:1/5000). 
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Şekil 2.3 : Kumkapı (19. Asırda İstanbul Haritası, 1958, E. H. AYVERDİ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2.4 : Tomas LOPEZ tarafından hazırlanmış 1783 tarihli yangın haritası  
……….         üzerinde kırmızı daire ile işaretlenen Kumkapı Ermeni Patrikhanesi. 
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3.  VORTVOTS VORODMAN KİLİSESİ 

3.1 Konumu 

En kuzeyde Surp Haç Kilisesi’nden başlayarak güneye doğru Surp Harutyun Şapeli1, 

Surp Asdvadzadzin Kilisesi, Surp Hovhannes Mıgırdiç (Vaftizci Yahya) Şapeli ve 

Surp Vortvots Vorodman Kilisesi’nden oluşan yapı grubu, Tarihi Yarımada’nın 

güney kenarında, Marmara Denizi’ne yakın bir konumda, Fatih İlçesi, Muhsine 

Hatun Mahallesi, 727 ada, 11 parselde yer almaktadır. Söz konusu parsel içinde, bu 

yapılar haricinde cenaze evi, papaz odası, kilise hizmetleri için kullanılan bir yapı, 

tuvalet ve çeşme de bulunmaktadır. Yapı grubu, kuzeybatı yönündeki Sevgi 

Sokak’tan yüksekçe bir duvarla ayrılmakta, girişi de yine bu sokak üzerinde yer 

almaktadır. Sokağın başında Nişanca Hamamı ve çeşme bulunmaktadır. Bu sokak 

aynı zamanda Ermeni Patrikhanesi’nin ve Özel Bezciyan Ermeni Okulu’nun da 

sokağı olup, Nişanca ve Muhsine Hatun Mahallelerinin sınırıdır. Kuzeydoğusunda 

Özel Bezciyan Ermeni Okulu (Şekil A.1) ve Telli Odalar Sokağı, güneydoğusunda 

çatı alınlığında 1890 tarihi görülen sıraev dizisi (Şekil A.3) ve Tavaşiçeşmesi Sokak, 

güneyinde Tekinalp Sokağı, Alişan Sokağı ve sonrasında demiryolu, Kennedy 

Caddesi ile sahil bandı bulunmaktadır.  

3.2 Tarihçesi 

Urfa Kralı Apkar’ın mektubu üzerine İsa tarafından görevlendirilen havariler Tateos 

ve Partoğimeos2, Kralın Hristiyanlığı kabul etmesinin ardından Urfa yoluyla 

Mezopotamya ve çevresine ulaşarak bu bölgede doğu kilisesinin oluşmasına zemin 

hazırlamışlar, bu arada Ermenistan bölgesine de Hristiyanlığı ulaştırmışlardır. 

Kuruluşu bu havarilere dayanan Ermeni kilisesi, doğrudan havarilere dayandığından 

apostolik3 kilise grubu içinde yer almaktadır (Seyfeli, 2005, s.27). Ermenilerin toplu 

1 Şapelin altında Surp Theodoros Ayazması bulunmaktadır. 
2 Çıkış noktası bu iki havariye dayandırılan diğer doğu kiliseleri, Nasturi ve Süryani kiliseleridir. 
3 Kilisenin kuruluşu havarilere dayanıyorsa “apostolik kilise”, şayet daha önce kurulmuş bir apostolik 
kiliseye dayanıyorsa “dolaylı apostolik kilise” olarak adlandırılmaktadır. 
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olarak Hristiyanlığı kabul edişini ve Ermenistan’ın IV. yüzyılın başlarında (M.S.301) 

Hristiyanlığı resmi din olarak kabul eden ilk devlet oluşunu sağlayan Krikor Bartev, 

Ermeni halkı tarafından Lusavoriç (Aydınlatıcı) olarak adlandırılmıştır. Batılı 

toplumlar Lusavorçağan mezhebine bağlı Ermenileri, Krikor isminin batı dilindeki 

telaffuzu olan “Gregoryan” kelimesi ile sınıflandırmışlardır (Tuğlacı, 1991, s.3). 

Hristiyan kiliseleri genellikle evrensel toplantılarda alınan kararlar ile 

yönetilmişlerdir. Katolik kilisesi, bu toplantıların yirmi üç kadarını kabul etmesine 

karşın, Ortodoks kilisesi sadece yedisini onaylamaktadır. Ermeni kilisesi ise en eski 

üç toplantıda4 alınan kararları benimsemiştir. 451 yılında toplanan Kadıköy 

Konsili’nin kararlarını benimsemeyen Ermeni kilisesi, bu tarihten itibaren 

Hristiyanlık içerisinde bağımsız olarak yaşamayı sürdürmüştür (Küçük, 1997, s.46).  

Ermeni kilisesinin dini merkezi ilk önce Ermenilerin başkenti Vağarşabad’da5 iken, 

siyasi başkentin taşınmasını takiben Divin’e, Divin’de meydana gelen deprem 

sonrasında Ağtamar’a, daha sonra Ani’ye, Ani’nin Alpaslan tarafından alınması 

nedeniyle Amasya’ya, oradan Kilikya’nın başkenti Sis’e ve son olarak bugün 

Ermenistan’ın başkenti olan Erivan’a yakın bir mesafede yer alan Eçmiadzin’e 

taşınmıştır. İstanbul Ermeni Patrikhanesi her ne kadar bağımsız olarak kurulmuşsa da 

zaman zaman Eçmiadzin’in kontrolü altına girmiştir. Bu bağlılık günümüzde de 

sürmektedir (Tuğlacı, 1991, s.5, 6).  

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinden sonra muhtemel bir Rum isyanını 

önlemek maksadı ile başta Bursa olmak üzere çeşitli yerlerden getirilen Ermeniler 

şehrin altı noktasına yerleştirilmiş ve bu Ermeni topluluklarına “Altı Cemaat” adı 

verilmiştir (İnciciyan, 1956, s.14). İstanbul’un ilk Ermeni patriği de 1461 senesinde 

bu makama getirilen Hovagim’dir (İnciciyan, 1956, s.15). İstanbul’a getirilen 

Ermeniler, tercihen şehrin en önemli yerlerinden olan Samatya, Topkapı, Kumkapı, 

Edirnekapı ve Balat gibi semtlere yerleştirilmiştir (Çark, 1953, s.8). İstanbul’da ilk 

Ermeni patrikhanesi, Samatya’da yer alan Surp Kevork Kilisesidir6 (İnciciyan, 1956, 

s.31). Kilisenin, Konstantin’in oğlu imparator Kostas tarafından yapılmış olduğu ve 

İstanbul Konsili’nin bu kilisede toplandığı rivayet edilmektedir (Andreasyan, 1964, 

4 I.İznik Konsili (325), I.İstanbul Konsili (381) ve I.Efes Konsili (431) (Küçük, 1997, s.46). 
5 Şehrin eski ismi Vağarşabad iken daha sonra Eçmiadzin adını almıştır. 
6 Bizans dönemindeki ismi Theotokos Peribleptos Kilisesi olup, altında bulunan ayazmadan ötürü 
Türkler tarafından Sulu Manastır olarak adlandırılmıştır.  

8 

                                                 
 



  

s.10). 18. yüzyıla gelindiğinde şehir7 dâhilinde üç Ermeni kilisesi bulunmaktaydı. 

Bunlar Kumkapı’da Surp Asdvadzadzin (Meryem Ana) Kilisesi, Balat’ta Surp 

Hıreşdagabed Kilisesi ve Samatya’da Surp Kevork (Sulu Manastır) Kilisesiydi. Bu 

üç kilise daha önceden Rumlara ait iken, çeşitli tarihlerde Ermenilere tahsis 

edilmiştir (İnciciyan, 1956, s.29-32). Patrikhane 1641 yılında Kumkapı’daki 

bugünkü yerine taşınmıştır (Hovhannesyan, 1997, s.7). Patrikhanenin tam karşısında 

yer alan kilisenin ilk yapım tarihi bilinmemekle birlikte Dr. J. Mordtmann’ın 

aktardığına göre Bizans döneminde burada “Acacius ve Metrophanes” ile 

“Chrysanthos ve Euphemia” adında iki kilise bulunmaktaydı (Kömürcüyan, 1952, 

s.39). Kilisenin eskiden bir Bizans kilisesi olduğunu mahzeninde bulunan “Ayios 

Theodoros” ayazması da doğrulamaktadır (Tuğlacı, 1991, s.96). Bu ayazma 

günümüzde de varlığını sürdürmektedir (Şekil A.8, A.9 ve A.10). 1645 yılında 

yangın geçiren kilise ertesi sene yeniden inşa edilmiştir (Kömürcüyan, 1952, s.40). 

1718 yılında tekrar yanan kilise, bu kez daha büyük ve birbirine bitişik üç mihrablı 

olarak inşa edilmiş, bu tarihten itibaren “İstanbul Ermeni Ana Kilisesi” olarak 

adlandırılmıştır (Kömürcüyan, 1952, s.40). Kilise, 1826 yılında karşısındaki 

Patrikhane ve Kudüs Elçiliği binası ile birlikte tamamen yanmış olduğundan 1828 

yılında bu defa kâgir olarak tekrar inşa edilmiştir (Kömürcüyan, 1952, s.40). 

II.Mahmud’un ekonomi danışmanı ve ‘Darphane Emini’ olan Kazaz Artin’in 

(Harutyun Amira Bezciyan) elde ettiği fermanla, planları Kirkor Amira Balyan8 ve 

M. Devlet Garabed tarafından çizilen kiliseler, inşa edildiği dönemde Surp 

Asdvadzadzin, Surp Haç ve Surp Vortvots Vorodman9 Kiliseleri ile Asdvadzadzin 

7 Şehir sözcüğüyle kastedilen bölge Suriçi’dir. Galata ve Pera gibi bölgeler ayrı olarak anılmaktadır. 
8 Kirkor Amira Balyan 1764-1831 yılları arasında yaşamıştır. Gençliği hakkında hiçbir bilgi 
bulunmamakla birlikte Sultan I. Abdülhamit döneminde mimar olduğu, bu padişahtan sonra Sultan III. 
Selim, IV. Mustafa ve II. Mahmud’un saltanatlarında bu görevine devam ettiği bilinmektedir. 1820 
sıralarında Gregoryan ve Katolik Ermeniler arasında çıkan ihtilaflar sırasında Kayseri’ye sürgün 
edilmiş, bu sürgün esnasında orada da bir kilise inşa ettirmiştir (Koçu, 1960). Doğrudan inşa ettiği 
veya ikinci inşalarını üstlendiği yapılar;  Sarayburnu’nda eski saray (1875 de yanmıştır), eski Çırağan 
ve Dolmabahçe Sarayları (yıktırıldı), Yeniçeriler tarafından yakılan eski Beylerbeyi Sarayı, 
Beylerbeyi Valide Sultan Sarayı (Kasr-ı Cedid), Arnavutköyünde Valide Sultan Sarayı, Haliçte 
Defterdar Sarayı (ortadan kalkmış), Tophane (Nusretiye) Camii, Selimiye Kışlası, Davudpaşa Kışlası, 
Beyoğlu Kışlası/Topçu Kışlası, Darphane-i Amire’deki bazı yapılar, eski Harbiye Nezareti, 
Aynalıkavak Kasrı, Sultan Mahmud’un bendleri, Beyazıtta eski yangın köşkü, Kumkapı Surp 
Asdvadzadzin Ermeni Patriklik Kilisesi ve kompleksi (Garabed Dövletyan ile birlikte), Kumkapı 
Bezciyan Ermeni Okulu’dur. Öldüğünde yerine oğlu Garabet geçmiştir. Mezarı, Bağlarbaşı Ermeni 
mezarlığındadır (Koçu ve diğ., 1960, s.2090-2092; Hançer, 2010, s.8). 
9 “Hz. İsa’nın havarilerinden ikisi, İncil yazarı Hovhannes (Yahya) ve kardeşi Hagop, Gök 
Görlemesinin [Gürlemesinin] Oğulları anlamına gelen Surp Vortvots Vorodman olarak 
adlandırılmışlar ve bu kilise de onlara ithaf edilmiştir.” (Hançer, 2010, s.9).  
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Kilisesi’nin kuzey duvarına bitişik Surp Harutyun, Haç Kilisesinin yanında Surp 

Hreşdagabed ve Vortvots Vorodman Kilisesinin yanında Surp Dzmunt10 

Şapellerinden oluşmakta iken, daha sonra Surp Hreşdagabed Şapeli yıktırılmıştır 

(Kömürcüyan, 1952, s.40).  

İstanbul’da Fetih’ten Tanzimat Fermanı’na (1839) kadar kiliselerde çan çalmak 

yasak olduğundan, çan kuleleri ancak Tanzimat’ın ilanından sonra yapılmışlardır. 

Meryem Ana Kilisesi’nin giriş sahanlığı üstünde yer alan kilise çanı (Şekil A.6) ise 

1870 yılında inşa edilmiştir (Tuğlacı, 1991, s.78). Kilisenin çeşitli tarihlerde 

geçirdiği onarımlara sonraki bölümlerde değinilecektir. 

3.3 Mimari Özellikleri 

Güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda uzanan bazilikal planlı kilise yapısı, zemin 

katta sütun/dikmelerle bölünmüş bir orta nef (naos), iki yan nef (adyan), narteks 

(kavit) ve apsisten (horan) oluşmaktadır (Şekil 3.1 ve 3.2). Kilise iç mekânı, apsis 

yarım yuvarlağı hariç yaklaşık 39 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliktedir. Ana 

giriş kapısı-apsis ekseninin kuzeydoğu ve güneybatısında yer alan 7’şer serbest 

sütun/dikme ile ana giriş kapısı duvarına bitişik birer pilastr bulunmaktadır. Formu 

yuvarlatılarak kireç harcı ile sıvanmış olan sütun/dikmelerin ahşap korint başlıkları 

bulunmaktadır (Şekil A.38). Narteks bölümünde, kilisenin galeri katına (gynakion-

vernadun) ulaşımı, bahsi geçen apsis eksenine paralel olarak uzanan, dış duvarlara 

bitişik konumdaki merdivenler sağlamaktadır (Şekil A.25 ve A.41). Üst kotta 

sütun/dikmeler arasında, kilisenin uzun eksenine paralel sepetkulpu formunda 

kemerler yer almaktadır. Çatı strüktürünü saklamak için kullanılan bu kemerlerin 

taşıyıcı özelliği bulunmamaktadır (Şekil A.38, Ek B6). Galeri katında döşeme, yan 

neflerde bu sütun/dikme ve kemerler hattında, girişten itibaren beşinci sütun/dikmeye 

kadar ilerlemekte, daha sonra ileri yönde S şeklinde kıvrımlanarak sonlanmaktadır.  

Orta nefi örten ahşap beşik tonoz yanında yan neflerin düz atkılı ahşap tavanları 

vardır. Tonozun ortasında ışınsal bir göbek bulunmaktadır (Şekil A.15). Benzer bir 

detay, galeri katında ortada yer alan çıkmanın altında da görülmektedir (Şekil A.16).  

10 Surp Dzmunt kutsal doğum demektir. Günümüzde şapel vaftizhane olarak kullanıldığından, Vaftiz 
Şapeli ya da Surp Hovhannes Mıgırdiç (Vaftizci Yahya) Şapeli adıyla anılmaktadır. 
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Kilisenin giriş cephesinde kapı üzerine denk gelen daha büyükçe olmak üzere üst 

kotta 5 pencere, kuzeydoğu ve güneybatı duvarlar boyunca ise galeriye çıkan 

merdiveni üst kottan aydınlatan 2 pencere, kuzeydoğu kolda alt pencere yerinde 

avluya açılan kapı ve korodan yan mekânlara açılan kapılar bulunmaktadır. Bunlar 

dışında doğu cephesinde yan neflerin doğrultusunda 2 pencere de, iç mekânın 

aydınlatmasına katkı sağlamaktadır. Son olarak yapının ön ve arka cephesinde çatı 

arasını havalandırmayı sağlayan küçük tepe pencereleri bulunmaktadır (Şekil 3.4 ve 

3.5).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.1 : Galeri katı seviyesinde apsis, orta ve yan nefler (22.2.2011). 

Yapının dış cephesinde genel olarak sade bir görünüm hâkimdir. Cepheler, 2 sıra 

tuğla ve moloz taşla oluşturulmuş almaşık örgülü olmakla birlikte, yapı köşeleri 

kesme küfeki taşla örülmüştür (Şekil 3.3). Almaşık örgü düzeni, yapı cephelerinin 

düşey hattı boyunca tuğla sırasından bir üstteki tuğla sırasının aynı noktasına kadar 

yaklaşık 75 cm’de bir tekrarlanmaktadır. Yapının kuzeybatı ve güneydoğu 

cephelerinde yer alan 36x36 cm. ölçülerindeki kare formlu tepe pencereleri hariç 

olmak üzere diğer pencere boşlukları od taşı söveli, basık kemerlidir. Pencere 

sövelerinin üzerinde yer alan tuğla basık kemerlerin aynası da tuğla örgülüdür. Bu 

kemerlerin başlangıç hizasında, kuzeybatı (ana giriş) cephesinde tüm pencerelerin, 

kuzeydoğu ve güneybatı cephelerinde ise zemin kat pencerelerinin üzerlerinde, 10 

cm. kalınlığında, duvar düzleminden dışa taşan düz taşlar bulunmaktadır (Şekil 

A.20). Aynı nitelikte bir taş, güneydoğu cephesinde tepe penceresi sövesi üzerinde 

de görülmektedir. 
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Şekil 3.2 : Rölöve, zemin kat planı (Mimar Kivork ÖZKARAGÖZ/Koruma Kurulu arşivi, Ocak 2010). 

 

Kuzey 
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Kuzeybatı cephesinde, sövesi basık kemer biçiminde, ortada kilit taşının her iki 

yanında ikişer parça od taşından oluşan, 300 cm. yüksekliğindeki kapı kemeri 

içindeki iki kanatlı demir kapı, yapının ana giriş kapısı olarak kullanılmaktadır. 

Pencere söveleri üzerinde yer alan düz atkı taşın benzeri ana giriş kapısı üzerinde de 

yer almaktadır. Bu taştan itibaren başlayan tuğla kemerin aynası tuğla sıralar ile 

doldurulmuştur. Kemerin sırtı tek sıra tuğla ile çevrelenmiştir. Kapının tuğla 

kemerinin hemen üzerinden başlayan 5 adet pencereden ortadaki 3 tanesinin söveleri 

bitişiktir. Bu 3 pencereden cephenin orta aksında bulunanın yüksekliği, diğerlerinden 

40 cm. daha fazladır. Ortadaki üçlü grubun kuzeydoğu ve güneybatısında yer alan 

diğer 2 pencere, bu gruptan ve yapı köşelerinden 200 cm. uzaklıktadır. Bunlardan 

başka, beşik çatının ön yüze yansıyan alınlığında, çatı arasına açılan bir tepe 

penceresi yer almaktadır. Pencerelerin kare kesitli demirlerden imal edilmiş, kare 

boşluklu demir parmaklıkları vardır. Tepe penceresinin denizliğinin altında bulunan 

taş tablette bir haç bezemesi görülmektedir. Üçgen alınlıklı cephenin en üstünde, 

çatıya ulaşmadan önce son öğe olarak, dışa doğru kavislenen 7 sıra tuğladan oluşan 

içbükey profilli saçak kornişi bulunmaktadır (Şekil A.18).  

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.3 : Kuzeybatı (giriş) ve kuzeydoğu cepheleri (Mimar Kivork ÖZKARAGÖZ 
……………             Arşivi-15.12.2010). 

Yapının kuzeydoğu ve güneybatı cepheleri küçük farklarla simetriktir (Şekil A.18 ve 

A.19). Her iki cephe boyunca alt ve üst pencereler, giriş cephesinden apsise doğru 

sıralanmaktadır. Rölöve çiziminde yapının güneybatı yönünde, giriş cephesine yakın 
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kısımda ilk pencere sırasında, alt kottaki pencerenin yerinde bir kapı bulunmaktadır. 

İkinci pencere sırasında, alt kotta yer alması gereken pencere boşluğu ise, iç 

mekânda galeri katına çıkan merdivenler hizasına gelmesi nedeniyle doldurulmuştur. 

Üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sıralarda, güneybatı yönünde beşinci pencere 

hizasındaki kapı haricinde, alt ve üst pencere düzeni simetrik olarak 

tekrarlanmaktadır. Yedinci ve sekizinci (son sıra) sıralar ise, alt kotta yapının yan 

şapellerle olan bağlantıları nedeniyle yalnızca üst sıra pencereleri olarak devam 

etmektedir. Yapının kuzeydoğu duvarına bitişik olarak giriş cephesine yakın kısımda 

yer alan barok çeşme, özel bir ayrıntı olarak bu cepheyi süslemektedir (Şekil A.22). 

Bu cephede, güneybatı duvarı ile benzerliği bozan bir diğer öğe ise pencere denizliği 

seviyesinde, 275-375 cm. yatay mesafelerle duvardan çıkarak, Asdvadzadzin Kilisesi 

güneybatı duvarına saplanan kare kesitli dolu demir çubuklardır (Şekil A.21, A.23 ve 

Ek B4). 

Güneydoğu cephesinin en belirgin öğesi, dışarı taşan dairesel planlı apsistir. Zemin 

kat seviyesinde apsisin tam ortasında yer alan küçük pencere, iç mekânın 

aydınlatılmasına önemli katkı sağlamaktadır (Şekil 3.1). Bu seviyede, apsis 

çıkıntısının her iki yanında, kilise yapısına bitişik şapeller yer almaktadır. Galeri katı 

seviyesinde apsis yarım yuvarlağının her iki yanında birer pencere bulunmaktadır 

(Şekil 3.4).  Bahsedilen şapellerin iç mekânda kilise apsisinden girişi bulunmasına 

karşın, Asdvadzadzin Kilisesi’ne yakın olanı bu kilise tarafından kullanılmaktadır. 

Giriş cephesine benzer şekilde, bu cephede de en üstte bir tepe penceresi 

bulunmaktadır. 

 

 

 

 

Şekil 3.4 : Güneydoğu (apsis) ve güneybatı cepheleri (Mimar Kivork ÖZKARAGÖZ      
……..                       Arşivi-17.2.2011). 
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3.4 Yapım Tekniği 

3.4.1 Temel sistemi 

Ermeni Patrikhanesi’nde sekreterlik yapan K. ABACIYAN’ın 1974 yılında aktardığı 

bilgilere göre; Kilisenin batı duvarı ile Patrikhane arasında kalan Sevgi Sokakta (eski 

adıyla Şarapnel Sokak) ve Patrikhanenin bahçesinde 1969-1970 yıllarında 

kanalizasyon için yapılan kazıda, 1,5 metre derinlikte doğu-batı doğrultusunda 4-5 

metre aralıklarla uzanan 50-60 cm. genişliğinde duvarlar çıkmıştır. Bu duvarların 

Kilisenin altında ve sokağın devamında uzandığı tahmin edilmektedir (Varcan, 1975, 

s.209). 2011 yılında yapılan restorasyonun şantiye şefliğini yürüten Levent TOPÇU, 

Kilisenin güney tarafında bulunan yapıların önünde yer alan bir merdivenle, Kiliseye 

doğru devam eden bir koridora inildiğini, bu koridorun Kilisenin altında genişçe bir 

mekâna ulaştığını ve kuzeye doğru devam eden mekânın duvarla kesilmiş olması 

nedeniyle daha ileri gidilemediğini ifade etmektedir. 23.07.2011 tarihinde Kilise 

koro yerinin güney yönünde kalan mekândaki merdivenlerden aşağıya inildiğinde, T 

planlı, tonozlu bir odanın bulunduğu gözlemlenmiştir (Şekil A.13 ve A.14). Bu 

tespitlerden, Kilisenin tamamıyla homojen, dolu bir zemine oturmadığı, bodrum kat 

odalarının bulunduğu anlaşılmaktadır (Ek B10). Yapının bodrum katla olan ilişkisini 

anlayabilmek için, üst yapı ile birlikte söz konusu mekânların rölövesi 

hazırlanmalıdır.  

3.4.2 Üst yapı strüktürü 

Yapının 1 metre kalınlığındaki dış duvarları moloz taş ve tuğla ile oluşturulmuştur 

(Şekil 3.5 ve 3.8). İç mekânda ise, girişin hemen iki yanında yer alan pilastrlar hariç, 

serbest ahşap tekil taşıyıcılar bulunmaktadır (Şekil A.15). Yapının iç mekânında 

yoğunluklu olarak ahşap kullanılmıştır. Sütun/dikmelere ek olarak galeri katı 

strüktürü ve döşemesi, çatı strüktürü ve tavan kaplamaları da ahşaptır.  
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3.4.2.1 Kâgir taşıyıcılar 

Yapının 110-120 cm. kalınlığındaki duvarları, tüm yapı alanının yaklaşık olarak 

%18’ini işgal etmektedir. Yapının 4 tarafını saran kâgir dış duvarlar haricinde, iç 

mekânında herhangi bir bölücü duvar bulunmamaktadır. Kuzeydoğu ve güneybatı 

yönündeki duvarlar zeminden itibaren 730 cm., kuzeybatı (giriş cephesi) ve 

güneydoğu (apsis cephesi) yönünde yer alan duvarlar ise çatıya kadar 1080 cm. 

yüksekliğindedir. Duvar yüzeylerinde, zeminden 375 cm. yükseklikte, galeri katının 

ahşap kirişlerinin duvardan ayrılmasını engelleyen demir kılıçlar görülmektedir 

(Şekil 3.8 ve Ek B.9).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3.5 : Ana giriş (kuzeybatı) cephesi (19.1.2011). 
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3.4.2.2 Ahşap öğeler 

Dikmeler 

Sütun olarak biçimlendirilmiş kompozit düşey taşıyıcıların merkezindeki ahşap 

dikmeler, 32x32 cm. ebatlarında, zeminden çatı kirişine kadar uzanarak, çatı 

makasını taşımaktadır (Şekil 3.6). Bu taşıyıcıların doğu ve batı yönlerinde 5,5x5,5 

cm. ölçülerinde dolu demir çubuklar bulunmaktadır (Şekil 4.4). Bu çubukların her iki 

ucunda kiriş ve zemine oturan kesitleri arttırılmıştır (Şekil A.30). Çubuklar, 

yüksekliği boyunca 3-4 noktadan büyük çiviler yardımıyla ahşap dikmeye ve 

birbirlerine bağlıdır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.6: Dikmelerin kemerler ve çatı kirişleri ile birleşim detayı (19.1.2011). 

Taşıyıcı olarak görev yapan bu dikme ve çubukların üstünde daire biçimini 

oluşturabilmek amacıyla ahşap kapaklar kapatılmış ve bu kapakların dışa gelen 

yüzeyleri sıva tutabilmesi için pürüzlendirilmiştir (Şekil A.26 ve Ek B.9). İnce bir 

sıva katmanının ardından, kendir halatlar ile zeminden sütun başlığına kadar sıkıca 

sarılmış, son olarak halatların üstü yeniden kireç harcıyla sıvanarak boyanmıştır.  
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Döşemeler 

Yan nefler ve narteksin üst düzleminde yer alan galeri katı, ahşap strüktürlüdür. Yan 

neflerde döşemeyi taşıyan ahşap kirişler, kâgir duvar boyunca 15 cm. kadar duvar 

içine girmekte ve duvara 75-245 cm. aralığında mesafelerle sıralanmış L biçiminde 

demir elemanlar ile desteklenmektedir (Şekil 3.7 ve Ek B9). Bu demirlerin dışarıya 

çıkan uçları demir kılıçlar ile sabitlenmiştir (Şekil 3.8).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Şekil 3.7 : Döşeme kirişi boşluğu ve demir elemanlar (22.2.2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3.8 : Demir kılıçlar (5.2.2011). 

Döşemenin içe bakan hattını ise duvar içine yerleştirilmiş ahşap kirişe benzer 

şekilde, dikmelere taşıtılan 24x24 cm. boyutlarında ahşap bir kiriş desteklemektedir 
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(Ek B4). Bu iki taşıyıcı kiriş arasında, Kilisenin kısa kenarı boyunca, giriş cephesine 

paralel uzanan kirişler bulunmaktadır.   

Galeri katı seviyesinde narteks, yan neflere kıyasla 45 cm. daha üst kottadır. Bu kotta 

narteks, Kilisenin kısa kenarı boyunca uzanan ahşap kirişlerin, galerinin üç kenarını 

saran duvarlara ve ortada 4 dikmeye taşıtılması ile oluşmaktadır (Şekil 3.10).  

Çatı sistemi 

Kilise’nin beşik çatısının oluşturulmasında yan nefler üzerinde oturtma makaslardan, 

orta nef üzerinde ise asma makaslardan faydalanılmış olduğundan, çatı strüktürü 

kısmen asma kısmen oturtma çatı (karma) olarak adlandırılmalıdır. Genel olarak 

asma çatılarda kullanılan parçaların boyutları, isimleri ve aralarındaki mesafeleri 

oturtma çatılarla benzerlik göstermektedir. Asma çatıyı ayıran en önemli fark ise 

mahya altında çatı yükünü karşılayan askı ve bu askıyı taşıyarak, yükü yan 

mesnetlere ileten yanlamalardır. Asma çatı makasını oluşturan parçalardan yanlama, 

diyagonal (köşegen) ve göğüslemeler basınca; gergi (bırakma) kirişi, askılar ve 

kuşaklar ise çekmeye çalışırlar. Asma sistemleri; üçgen çatılarda basit tek aşıklı, 

trapez makaslarda iki aşıklı, büyük üçgen çatılarda üç aşıklı, ya da daha büyük 

açıklıklarda baba sayısı 3’den fazla olarak uygulama olanağı bulunmaktadır (Binan, 

1990, s.82-85). Kilisenin çatışının orta nef üzerine gelen bölümünde, bu sistemlerden 

tek aşıklı asma sistem tercih edilmiştir (Şekil 3.9). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.9 : Asma çatı iskeleti ve parçalarının adları.

 
1.Mertek, 2.Mahya aşığı, 3.Askı, 4.Yanlama, 5.Göğüsleme, 6.Gergi kirişi, 7.Damlalık aşığı, 8.Dikme, 9.Duvar 
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Şekil 3.10 : Rölöve, galeri katı planı (Mimar Kivork ÖZKARAGÖZ/Koruma Kurulu arşivi, Ocak 2010). 
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Kilisede, orta nefi yan neflerden ayıran serbest sütun/dikmelerin arasında oluşturulan 

asma çatıda, 30x10x760 cm. (h×b×l) boyutlarındaki merteklerin, açılmaya çalışan 

makas kuvvetlerini karşılamak maksadıyla, en üstte mahya aşığının hemen altından 

geçen 7,5x1x170 cm. boyutlarında demir bir kuşak, onun altında askının düşeyde 

yaklaşık orta noktasından geçen 12x7x438 cm. boyutlarında ahşap kuşak ve en altta 

sütun/dikmelerin üstünde yer alan aşığa oturan 27x10x790 cm. boyutlarında gergi 

kirişi mevcuttur (Ek B4). 

Yan neflerin üzerinde yer alan oturtma çatı, çatının saçağa yakın ucunda 33x31 cm. 

boyutlarında damlalık aşığı ve sütun/dikmeye taşıtılan yine aynı boyutlarda ikinci bir 

aşık ile bu aşıktan desteklenerek merteğe ulaşan 14x11x160 cm. boyutlarında çapraz 

ahşap elemandan oluşmaktadır. Yapıda, asma ve oturtma sistemlerin oturduğu 

mesnetlerin düşey kotları arasında yaklaşık 115 cm.’lik bir yükseklik farkı 

bulunmaktadır. Bu mesafe, yapının iç mekânında orta nefin tavanında tonoz 

yapılabilmesini olanaklı hale getirmiştir (Şekil B4, B5 ve B6). 

Çatı kesitine ilk bakışta göze çarpan bir öğe olarak çatı örtüsünün yüklerini taşıyan 

mertekler, her iki sistem için de ortak elemanlar olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 

asma çatı sisteminde askıyı taşıyan yanlamalar, sütun/dikme üzerinde, oturtma çatı 

ile aynı mesnet noktasına kuvvet uygulamaktadır. Her ne kadar iki farklı sistemden 

söz edilse de, yukarıda değinilen sebeplerle bu sistem birlikte düşünülmelidir.  

Kilisenin çatısı, bahsedilen ahşap strüktür haricinde, mertekler üzerinde çatının tüm 

yüzeyini kaplayan 4 cm. kalınlığında kaplama tahtası, 10 cm. kalınlığında çamur 

sıva, 4 cm. kalınlığında 40x40 cm. ölçülerinde yassı tuğla ve en üstte alaturka 

kiremitten oluşmaktadır (Şekil 3.11). Bu katmanların varlığı, yapının ilk yapımında 

su geçirimsizliğinin sağlanabilmesi için yoğun bir çaba harcandığını göstermektedir. 
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Şekil 3.11 : Kilisenin çatı üst örtüsü (Mimar Kivork ÖZKARAGÖZ Arşivi-
………………           12.12.2009). 

Tüm bu katmanlar ve ahşap strüktür, çatı alanının metrekaresinde 412 kg. yük 

oluşturmakta, bu yük 740 m² toplam çatı alanı ile çarpıldığında yapıya yaklaşık 

olarak 305 ton ağırlık yüklemektedir. Yük alanı dikkate alınarak hesaplandığında, 

dikmeler üzerine azami 14,5 ton eksenel kuvvet oluştuğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Çatı elemanlarına etkiyen yükler altında statik olarak güvenilirliğinin tespiti bu tezin 

5. bölümünde daha ayrıntılı bir biçimde irdelenecektir. 
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4.  YAPIDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ONARIMLAR 

4.1 Yapıda Onarım Öncesi Gözlemlenen Hasarlar 

İstanbul’da bu konumda bulunan bir anıtın bozulmasına neden olan etkenler; fiziksel, 

kimyasal, botanik, biyolojik ve mikrobiyolojik gibi doğal etkenler, deprem, yıldırım, 

sel gibi doğal afetler ya da yangın, savaş, vandalizm, trafik, bozuk kentleşme, kötü 

onarımlar gibi insan kaynaklı hasarlar olabilir. Yapı, inşa edildiği tarihten sonra, 

İstanbul ve çevresinde etkili olan 1837, 1841, 1894 ve 17 Ağustos 1999 depremlerini 

ve Kumkapı civarında meydana gelen 1864 tarihli yangını geçirmiştir (Pamukciyan, 

1990, s.40; Akın, 1999, s.70). Bu tarihlerde yapıda oluşan bozulmalar net olarak 

bilinmemesine rağmen, bahsi geçen tarihlerden yaklaşık 6-10 yıl sonrasında yapıda 

bazı onarımlar11 yapıldığı bilgisine erişilebilmektedir.  

Günümüzde yapıda görülen bozulmalar, yoğunluklu olarak bakımsızlık ve bilinçsiz 

onarımlar nedeniyle oluşan insan kaynaklı hasarlardır. Yapının çatısında uzun 

süreden beri çatı aktarımı yapılmamış ve saçak olukları temizlenmemiş olduğundan 

çatı yüzeyini bitki örtüsü kaplamış (Şekil 4.1), kiremitlerin arasında boyu 2 metreyi 

aşan ağaçlar büyümüştür.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1 : Çatı ve kuzeydoğu cephesinin onarım öncesi durumu (Mimar Kivork 
………….                ÖZKARAGÖZ Arşivi-12.12.2009). 

11 Bkz. Bölüm 4.2 “Eski Tarihli Onarımlar” 
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Çatının, döşemelerin ve sütun/dikmelerin ana strüktür öğesi ahşaptır. Ahşap, 

bilindiği üzere hidrofil (su seven) yüzeylidir. Kilisenin ilk yapımında çatıda birkaç 

geçirimsiz katman yapılarak su geçirimsizliğine özel bir önem gösterilmiş olmasına 

rağmen, sürekli bakım yapılmadığı için yağmur olukları tıkanmış, yağmur ve kar 

suları kil tabakası ile kâgir duvarın ara kesitinden ve kiremitlerin aralarından sızarak, 

saçağa yakın kısımda yer alan ahşap öğelerin (damlalık aşığı, mertek uçları) uzun 

süre nemli kalmasına neden olmuş ve bu bölümleri hasara uğratmıştır (Şekil 4.2). 

Damlalık aşığı ile aynı düşey eksende yer alan galeri katı ahşap taşıyıcıları da diğer 

bölgelere kıyasla daha fazla çürümüştür.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2 : Yan neflerin tavan kaplamasında çürüme (Mimar Kivork ÖZKARAGÖZ 
…………                 Arşivi-11.12.2008). 

Sütun/dikmelerin çekirdeğini oluşturan ahşap taşıyıcıların tabana yakın kısımlarında 

da yoğun olarak mantarlaşma görülmektedir (Şekil 4.4). Bu bozulmanın hem iç, hem 

de dış nedenlerle oluştuğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Varcan, 1975 yılında, 

kilisenin zeminin toprak olduğunu belirtmektedir (Varcan, 1975, s.143). Toprak 

yüzeyi, zamana bağlı olarak rutubet ve sıcaklığın az miktarda farklılaşmasından 

dolayı mantarların gelişimi için elverişli bir ortam sunmaktadır (Günay, 2007, s.22). 

Kilisenin, 3-14 Haziran 1996’da gerçekleşen Habitat II’ye evsahipliği yapması 

planlandığından, harap görünümde olan sütun/dikmelerin çevresi sac ile kapatılmıştır 

(Şekil A.15) (Tanyeli ve diğ.,1998, s.2). Bu onarım faaliyetinde, restorasyon 

uzmanlarının görüşlerinin alındığına ilişkin herhangi bir bilgi-belgeye ulaşılamamış; 

ayrıca Koruma Kurulu’ndan izin alınmamıştır. Sütun/dikmelerde günümüze değin 
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yeterli havalandırma sağlanamadığından, ana taşıyıcı ahşap mantarlaşmış ve bu 

taşıyıcının çevresini saran kendirler tamamen çürümüştür (Şekil 4.4). Kilisenin 

kuzeydoğu kanadındaki birinci ve beşinci sütunların içinin tamamen beton 

doldurulması da yine aynı tarihte gerçekleştirilen kötü bir onarım faaliyetidir (Şekil 

4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.3 : Betonarmeye dönüştürülmüş sütun (19.1.2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.4 : Sütun/dikmenin zemine yakın kısmında mantarlaşma (22.2.2011). 

Kilise, I. Dünya Savaşı sırasında depo, 1940’lı yıllarda ise zincir ve halat fabrikası 

olarak kullanılmış, 1966 Varto ve 1975 Lice depremlerinden sonra depremzedelere 

barınak olmuştur (Hançer, 2010, s.10). Özgün fonksiyonuna uygun olmayan 

kullanımlar sonucunda kilisenin bazı kısımları daha hızlı bir şekilde bozulmuştur. 

Tonozun apsis ve galeri üstündeki bölümlerinin diğer bölümlerine nazaran farklı 
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şekilde kararmış olması (Şekil A.15) ve zemin döşemesinde Portland çimentolu şap 

uygulaması bu hatalı kullanımın en belirgin örnekleridir. Yapıda görülen diğer bir 

bozulma ise iç ve dış sıvaların büyük oranda dökülmüş ya da kabarmış olmasıdır. Bu 

hasarın da zamana bağlı olarak ortaya çıktığı söylenebilir.  

4.2 Eski Tarihli Onarımlar 

1828 yılında inşa edilen Kumkapı Surp Asdvadzadzin (Meryem Ana) Kilisesi, 1845 

yılında esaslı, 1847 yılında ise kısmi bir onarım geçirdikten sonra 1874, 1884, 1894, 

1902, 1903 ve 1985 yıllarında çeşitli onarımlar geçirmiştir (Tuğlacı,1991, s.101, 

103). 7 Ocak 1847 tarihli belgede; Kilisenin kiremitlerinin aktarılması gerektiği, sıva 

ve çatısının onarıma ihtiyaç duyduğu, 25 Ekim 1847 tarihli belgede ise yapının uzun 

süre iyi halini koruyabilmesi için yenilemeler yapıldığı belirtilmektedir 

(Tuğlacı,1991, s.100, 101). 10 Temmuz 1894 tarihinde Marmara Denizi’nde 

meydana gelen depremden 8 yıl sonra, 1902 yılında gerçekleştirilen onarımın 

kapsamı bilinmemesine karşın, onarım için Vanlı tacir Manuk Sımpadyan’ın maddi 

yardımda bulunduğu bilgisine erişilmektedir (Pamukciyan, 1990, s.40). En kuzeyde 

yer alan Surp Haç Kilisesi, 1974’te onarılarak ibadete açılmış, 1990’ların başında 

restorasyon ilkelerine aykırı bir onarım geçirmiştir (Hançer, 2010, s.10).  

4.3 2011 Yılı Onarımı 

4.3.1 Onarım öncesi yapılan çalışmalar 

Uzun süredir harap durumda olan Vortvots Vorodman Kilisesi’nin onarımı 

konusunda ilk adımlar, 2006 yılında önerinin Brüksel’de Avrupa Kültür Başkenti 

Ajansı’na sunulmasıyla atılmıştır. Öneri, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti 

Ajansı Yürütme Kurulu’nun 18.06.2009 tarih ve 09/254-32 sayılı kararı ile 

onaylanmıştır. 5648 m2 yüzölçümlü arazi üzerinde yer alan, mülkiyeti Meryem Ana 

Ermeni Kilisesi Vakfı’na ait kilisenin projeleri, Oda Tasarım Ltd. Şti. (Mimar Kivork 

ÖZKARAGÖZ) tarafından hazırlanarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul I. Bölge 

Müdürlüğü’nün 08/01/2010 ve 10/03/2010 tarihli yazıları ekinde İstanbul Yenileme 

Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na iletilmiştir. Koruma 

Kurulu’nun 09/04/2010 tarih ve 1454 sayılı kararı ile Kilisenin rölöve, analitik 

rölöve, restitüsyon, restorasyon projesi, restorasyon müdahale projesi ve raporları 
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uygun bulunmuş, Meryem Ana Ermeni Kilisesi ile bu Kilisenin bir parçası olan 

Vortvots Vorodman Kilisesinin koruma grubu I olarak belirlenmiş, uygulamanın 

proje müellifinin sorumluluğunda yapılmasına, kalem işi rölöve, raspa sonrası rölöve 

ile kalemişi restorasyon projesinin Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Koruma 

Kuruluna iletilmesine karar verilmiştir. Kurul onaylı projeler, 2010 yılının Nisan 

ayında, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, Bütçe ve İhale Komisyonu’na 

sunulmuş ve Komisyon’un 08.07.2010 tarih ve 2010/30-12 sayılı kararı ile maddi 

desteğin sağlanması uygun bulunmuştur. 23.09.2010 tarihinde, İstanbul 2010 AKB 

Ajansı ile Kumkapı Meryemana Ermeni Kilisesi Vakfı arasında proje sözleşmesi 

imzalanmıştır. 1,1 milyon avro tutan onarım maliyetinin %70’i ajans tarafından, geri 

kalan %30’u ise Kumkapı Meryem Ana Kilisesi Vakfı tarafından karşılanmıştır.  

4.3.2 Restorasyonun uygulama aşaması 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 660 

sayılı ilke kararında, “Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projesi Hazırlama Esasları” 

başlığı altında sıralanan ve yapının mevcut durumunun belgelenmesini sağlayacak 

sistem detayı, yapı öğelerine (pencere, kapı, tavan eteği, ocak, dolap, niş, saçak, 

taşıyıcı sistem, süsleme elemanları vb.) ilişkin detaylar, çatı planı ve kesitleri 

Koruma Kuruluna sunulmuş olan rölövede yer almamış, zemin kotu altında yer alan 

mekânlar gösterilmediğinden, bu mekânların yapı ile ilişkisi kurulmamıştır. 

Restitüsyon ve restorasyon projesinde ise, yapıyı oluşturan öğelerin malzemeleri 

belirtilmemiş, özgün kapı, pencere, ahşap profil çıta, korkuluk gibi öğelerin detaylı 

ölçüleri gösterilmediğinden, bu öğelerin aslına uygun olarak yeniden üretilmesi 

zorlaşmıştır. Restorasyon projesinde, yapının günümüz kullanımına uygun olarak 

elektrik ve havalandırma tesisatının oluşturulması, izleyici platformu, tuvalet, ön 

fuaye ve zemin kaplaması yapılması, merdiven kaplaması ve sıvaların yenilenmesi 

gibi bazı düzenlemeler bulunmasına karşın, yapının taşıyıcı sistemi hakkında bir 

öneri yer almamıştır. Yapının onarım sürecinde özgün öğeler üzerinde tespit edilen, 

Kurul onaylı projelerde tanımlanmamış çürüme ve bozulmalar, yeni bir danışma 

süreci ve Kurul kararının alınmasını beklemeksizin, uygulamadan sorumlu kişilerin 

önerileri doğrultusunda, çağdaş yapı malzemeleri kullanılarak, aceleci çözümler ile 

giderilmeye çalışılmıştır. Bu durumun olumsuz bir sonucu olarak, özgün yapı 

malzeme ve detayları yitirilmiştir.  
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Şekil 4.5 : “Hasar Tespit” ve “Restorasyona Yönelik Müdahale" paftaları B-B kesiti (Kivork ÖZKARAGÖZ arşivi). 
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Restorasyon çalışmalarına 25 Ekim 2010 tarihinde başlanmıştır. Yapıda öncelikli 

olarak yan neflere çalışma iskelesi kurulup, büyük oranda çürümüş olan damlalık 

aşığı yerinden çıkarılarak, yerine betonarme kiriş imal edilmiştir (Şekil 4.6 ve 4.7). 

Merteklerin çürümüş olan uç kısımları da kesilerek uzaklaştırılmış ve kesik uçlar 

yeni imal edilen betonarme kirişe bindirilmiştir. Birleşim bölgesinde doğru detaylar 

üretilmediği için, yanal kuvvetler etkisinde mertek uçlarının damlalık aşığından 

kurtulup, çatıda kısmi göçmelere neden olabileceği görülmektedir (Şekil 4.7). Özgün 

malzeme ve tekniğin sürdürülmesi yönündeki restorasyon ilkelerine uygun olmayan 

bu imalat, Kurul onaylı restorasyon projesi ve raporlarında belirtilmemiştir.  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 4.6 : Damlalık aşığının betonarme kiriş ile değiştirilmesi (Kivork 

…………………..   ÖZKARAGÖZ arşivi-29.11.2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.7 : Betonarme damlalık aşığı-ahşap mertek birleşimi (5.2.2011). 
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Damlalık aşığının değişmesinden sonra yapının çatısı ile ilgili problemlerin 

giderilmesine çalışılmış, bu kapsamda alaturka kiremitlerin çatı üzerinden 

alınmasının ardından, 4 cm. kalınlığındaki 40x40 cm. boyutlarında tuğla, 10 cm. 

kalınlığındaki kil tabakası ve son olarak 4 cm. kalınlığındaki kiremit altı ahşap 

kaldırılmıştır. Koruma Kurulu’nun onaylamış olduğu “Restorasyona Yönelik 

Müdahale Projesi”nde yapının çatısının restitüsyon projesine dayalı olarak yeniden 

yapılması önerilmiş olmasına karşın, restitüsyon projesinde yan cephelerin çiziminde 

görülen alaturka kiremitle kaplı yüzey haricinde çatıya ilişkin başka herhangi bir 

detay (çatı strüktürü ve katmanlarına ait plan ve kesit) bulunmamaktadır.  

Proje raporunda, çatı örtüsünün, özellikle saçağa yakın kısımlarının su alması, örtü 

üzerinde oluşan bitkiler ve bunların uzantısı köklerin taş duvar ve sıva aralarına 

girerek sıva patlamalarına ve kısmi çatlaklara neden olduğu belirtilmektedir. Yapıda 

öncelikle mevcut alaturka çatı kiremitlerinin kaldırılarak, çatı taşıyıcı strüktürünün 

gözden geçirilmesi, çürüyen bölümlerin aynı cins ahşap yapı elemanlarıyla 

desteklenmesi, kiremit altı tahtası, su ve ısı yalıtım katmanları yenilenerek, yeni 

alaturka tipi kiremit örtüsü kaplanması önerilmektedir. Saçağa yakın kısımda yer 

alan damlalık aşığı ve mertekler dışında çatının diğer öğeleri iyi durumda 

olduğundan restorasyon sırasında çatı strüktürünü oluşturan ahşap elemanlara 

herhangi bir müdahale yapılmamıştır (Şekil 4.8). Zaman içinde mertekler, üzerindeki 

yük nedeniyle sehim yaptığından, çatı örtüsünün yüzeyini düzgün bir hale 

getirebilmek için mertekler üzerine 3 cm. kalınlığında ahşap kaplama (çam kereste) 

dik olarak çakılmış, bunun üzerine çam ağacından biçilmiş kiremit altı tahtaları yatay 

ve birbirine bitişik olarak çakılarak, tüm çatı kaplanmıştır. Kaplama tahtalarının 

üzerine polimer bitümlü su yalıtım örtüsü, ısı yalıtımı için 5 cm. kalınlığında sert 

köpük (strafor), profilli kiremit altı levhası ve son olarak alaturka kiremit 

yerleştirilmiştir (Şekil 4.9). 
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Şekil 4.8: Onarımın başlangıcında çatının genel görünümü (Kivork ÖZKARAGÖZ 
……………            arşivi-29.11.2010). 

 

 

 

 

 

 Şekil 4.9 : Profilli kiremit altı levhası ve çinko oluk birleşimi (5.2.2011). 

“Restorasyona Yönelik Müdahale Projesi”nde, iç mekânda kuzeybatı yönünde kalan 

duvarda, kuzeydoğu yönünde sütun/dikme üzerindeki kemerde ve dış cephelerde 

sıvası dökülen bölümlerde kısmi sıva yapılması önerilmiş olmasına karşın, 

uygulamada tüm iç ve dış duvarlar yeniden sıvanmıştır (Şekil 4.10 ve 4.11). Koruma 

kurulu kararında istenilen kalem işi rölöve, raspa sonrası rölöve ile kalemişi 

restorasyon projesi (Şekil 4.12) hazırlanarak Kurul onayına sunulmadan, kalemişi 

temizlik ve restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Restorasyon raporunda, yapıda 

çok hızlı sıva dökülmesi görüldüğünden, dış cephe sıvasının bütünüyle yenilenmesi, 

denizlik, söve ve kırık dış cephe yapı elemanlarının ise mekanik ankraj veya plastik 

tamamlama metoduyla sonlandırılması önerilmektedir. Kurul arşiv dosyasında sıva 

analiz raporuna rastlanmamış olduğundan, yapılan sıvanın özgün bileşimine uygun 

olup olmadığı bilinmemektedir. Yapının kuzeybatı (ön) cephesinde ana giriş kapısı 

üstünde yer alan damlalık, dış sıva onarımı yapılırken kuzeydoğu-güneybatı 

doğrultusunda uzatılarak kat silmesi biçiminde düzenlenmiştir (Şekil 4.11). Oysa bu 
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eleman pencere kemerlerinin üzerinde de farklı kotlarda tekil olarak görülmekte olup 

cephede sürekli bir silmeye dönüştürülmesi, özgün mimari düzenin de bozulmasına 

neden olmuştur. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 4.10 : Onarımın öncesinde Kilise ön (kuzeybatı) cephesi (Kivork 

……………….          ÖZKARAGÖZ arşivi-15.12.2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4.11 : Ön cephede horasan sıva yapılması (07.04.2011). 
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Şekil 4.12 : Apsis kemerinde kalemişi bezemeler (12.3.2011). 

“Restorasyona Yönelik Müdahale Projesi”nde, zemin ve galeri katının tüm 

döşemelerinin konstrüksiyonunun yenilenmesi önerilmiştir. Zemin kat tabanında 

özgün döşeme izlerine rastlanamamış, tabana tarihi belirlenemeyen bir zamanda 

Portland çimentolu şap yapılmıştır. Şapın dış zemin kaplamalarından 12 cm. aşağıda 

olması, özgün durumunda yapının zeminin ahşapla kaplı olduğunu 

düşündürmektedir. Yapının narteksi, yan nefler ve apsis önü bölümleri döşemesinin 

beyaz Marmara mermeri, ana (orta nef) mekânına ise şap üzerine kontrplak 

yapıştırılıp üzerine masif meşe ahşap parke kaplanması önerilmiştir. Proje raporunda, 

galeri katının apsis cephesine yakın ve uzun duvarlarına paralel olarak gelişen 

balkonlarının uç kısımlarında (Şekil 4.13) gözle görülür şekilde döşeme sehimlerinin 

(özellikle kuzeydoğu yönündeki) bulunması nedeniyle bu bölümlerde, hem yapının 

su alması hem de statik yorulmadan dolayı köklü müdahaleye ihtiyaç duyulduğu 

belirtilmiştir. Yapının bu bölümlerinin sökülerek, gerekli tesisat alt yapısı 

geçirildikten sonra statik takviyeleri yapılarak kapatılması, söküm esnasında 

korkuluk, küpeşte ve tırabzan ahşaplarının numaralandırılarak, döşeme 

yenilenmesinden sonra eksik ve çürüyen parçaları tamamlanarak montaj yapılması 

önerilmiştir. Döşemelerin aksine tavanlarda kısmi ahşap onarımları bulunmaktadır. 

Yan nef tavanlarının çürümüş ve dökülmüş olan bölümleri, özgün boyut ve 

detaylarına göre birleşim yeri motifli, bombeli ahşap çıta elemanları ve sıva dibi 

kornişleri imal edilerek tamamlanması önerilmiştir. Uygulama aşamasında, narteks 

ve orta nef tavanı dışında tüm tavanlar yenilenmiş, narteks ve orta nef tavanı ise 

elektrikli el aletleri ile zımparalandıktan sonra (Şekil 4.14) beyaza yakın açık pembe 
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tonda yağlıboya ile boyanmıştır. Zemin kat döşemesi Marmara mermeri (Şekil 4.15), 

galeri katı ise ahşap parke kaplanmıştır. 

 

 

 

 

 

Şekil 4.13 : Galeri katında kuzeydoğu yönündeki döşemenin onarımı (Gülsün 
…………..                 TANYELİ Arşivi-6.12.2010). 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.14 : Orta nef tavanındaki ahşap tonozun zımparalanması (7.4.2011). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4.15 : Zemin kat apsis yönü istikametinde genel görünüm (5.5.2011). 
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Yapıda, zemin mermer döşemesinin altından geçen borular ile yerden ısıtma sistemi 

(Şekil 4.16) ve yan neflerin tavanında yer alan havalandırma mazgalları ile 

iklimlendirme yapılmıştır. Havalandırmayı sağlayan klima sistemi dış üniteleri, apsis 

yönündeki duvarın dışına bitişik hazırlanan platform üzerine monte edilmiştir (Şekil 

A.39). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4.16 : Zemin kat döşemesinde tesisat boru ve kabloları (7.4.2011). 

Yapının pencerelerinin özgün denizlikleri büyük oranda yok olduğundan, kalan 

parçaların ışığında, denizliklerin 4 cm. kalınlığında mermerden imal edilmesi 

önerilmektedir. Onarım öncesinde, Kilise’nin pencerelerinde dıştan içe doğru, demir 

parmaklık, 2 kanatlı, her kanadı çıtalarla üçe bölünmüş ahşap pencere ve 2 kanatlı 

demir kepenk bulunmaktadır. Pencere nişlerinin içe bakan yüzlerinde demir 

kepenklerin olması (Şekil 4.17), ahşap pencerelerin yapıya sonradan eklenmiş 

olduğunu düşündürmektedir. Galeri katı yan neflerde bulunması gereken demir 

kepenkler onarım esnasında yerlerine konulmamış, diğer pencere nişlerindeki 

kepenkler boyanarak yerlerinde korunmuştur. Üst kotta yer alan pencere boşluklarına 

pencere kanatları ikiye bölünmüş, alt kotta yer alan pencere boşluklarına ise pencere 

kanatları üçe bölünmüş yeni ahşap doğramalar (Şekil 4.18) takılmıştır. 
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Şekil 4.17: Galeri katında giriş (kuzeybatı) cephesine bakan pencereler  …. 
(Kivork.ÖZKARAGÖZ arşivi-15.12.2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.18 : Restorasyon sonrası pencerelerin içten ve dıştan görünümü (5.5.2011). 

Restorasyon projesi raporunda, yapının iç mekânında bulunan 14 adet sütun/dikme 

ile giriş cephesine bitişik 2 adet pilastırın, Habitat II evsahipliğine hazırlık amaçlı 

yapılmış olan sac kaplamaları söküldükten sonra sütun/dikmenin üzerinde gözlem 

delikleri açılarak, sütun ana taşıyıcılarının statik yönden incelenmesi sonucunda 

proje doğrultusunda takviye yapılması önerilmektedir. Uygulama aşamasında, ilk 

olarak sütun/dikmelerin sıva, kendir sargı ve ahşap kapak katmanları ayıklanıp, 

taşıyıcı ahşap dikmeleri ve dolu demir çubukları ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra 

ahşap dikmelerin mantarlaşan kısımları kesilip uzaklaştırılmış ve çeşitli boyutlarda 

(8x8, 5x10, 5x20 cm.) çam kerestesi, tutkal ile yapıştırılarak (düz birleştirme), özgün 
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dikme boyutuyla aynı boyutlarda dikmeler oluşturulmuş, dolu demir çubuklar ise 

1’er metre aralıklarla, yassı demir parçalar kullanılarak kaynaklanmıştır. Bu 

dikmeleri oluşturan ahşapların birbirinden ayrılmasını önlemek maksadıyla, 

ahşapların kenarları zeminden sütun başlığına kadar köşebent demirler ile 

çevrelenmiş, bu demir döşemeye ulaştığında sonlandırılarak, döşeme üzerinden 

itibaren yeniden başlamıştır (Şekil 4.16). Bu köşebent demirler de yine 1’er metre 

arayla yassı demir parçalar kullanılarak birbirine ve özgün dolu demir çubuğa 

kaynaklanmıştır (Şekil 4.19 ve 4.20). Bu durumda, köşebent demirler strüktüre bir 

katkı sağlamak için değil, yalnızca farklı kesitlerde ahşapların tutkalla birleştirilmesi 

sonucunda oluşan dikmelerin dağılmasını önlemek maksadıyla kullanılmıştır. Son 

olarak, prefabrik daire kesitli alçıpan kolon kalıbı, bu strüktürün çevresine 2 parça 

halinde birbirine kenetlenerek kapatılmış (Şekil 4.21) ve üzeri açık pembe tonda 

boyanmıştır. Yapının strüktürüne ait 19. yüzyıla ait bir yapım tekniğini 

sürdürebilmek mümkünken, hangi gerekçeyle oluşturulduğu belirlenemeyen bu 

‘yeni’ strüktür ile yapı üzerindeki özgün bilgi ortadan kaldırılmıştır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.19 : Kuzeydoğu yönünde 3, 4, 5, 6 ve 7 no’lu sütun/dikmelerinin onarım 
……………        .   sonrası durumu (3.sütun/dikmenin taşıyıcı ahşabı özgün korunabilmiş 
……………           .  iken, 4. sütun/dikmenin ancak galeri katı döşeme seviyesinden itibaren 
…………………..  .korunmuş, diğerlerinde ise özgün taşıyıcı, sütun başlığına kadar 
……………                 tamamen değiştirilmiştir. 7.4.2011). 
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Şekil 4.20 : Kuzeydoğu yönünde 4, 5, 6 ve 7 no’lu sütun/dikmelerine prefabrik kalıp 
………………   yapılması, zemine mermer döşeme ve tavana boya uygulaması      
……………………..yapılmasından sonraki görünüş (5.5.2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.21 : Sütun/dikmelere 60 cm. çapında prefabrik kalıp yapılması (5.5.2011). 
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Restorasyon projesinde de önerildiği şekilde, yapının ön cephesine, alüminyum 

profillerle taşınan camlar ile oluşturulan bir giriş mekânı eklenmiş (Şekil 4.23), iç 

mekânda orkestra yerleşimi için apsis bölümünden 60 cm. aşağıda demir 

konstrüksiyon üzeri ahşap meşe parke kaplamalı bir alt sahne platformu ve galeri 

katında demir profilden bir seyirci platformu (Şekil 4.22) oluşturulmuştur. Seyirci 

platformunun yapıya ek olduğundan sökülebilir nitelikte olması projede de 

önerilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.22 : Galeri katında demir profillerle oluşturulan seyirci platformu(22.2.2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.23 : Giriş cephesine eklenen çelik+cam mekân (23.7.2011). 
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5.  YAPININ STRÜKTÜREL ANALİZİ 

5.1 Yapı Elemanlarına Etkiyen Yüklerin Tanımı 

Yapının kendi ağırlığı, deprem, rüzgâr, kar yükleri, toprak ve su basıncı gibi yükler 

nedenleriyle, yapının strüktürel elemanlarının birleşim bölgelerinde tepki kuvvetleri 

oluşur. Etki yönüne göre yatay veya düşey olan bu kuvvetler, yapının strüktürel 

elemanları aracılığı ile temele aktarılırlar. Temelde, kendisine iletilen bu kuvvetleri 

karşılayan mesnet tepkileri oluşur. Söz konusu yük-tepki kuvveti ilişkisinin dengede 

olması sonucunda yapıda “statik denge” sağlanmış olur. Birleşim noktaları ve 

mesnetlerden başka, yapı elemanlarının içerisinde de iç kuvvetler oluşur. Bu iç 

kuvvetler, basınç ve çekme kuvvetleri olarak oluşursa eksenel kuvvet, yapı 

elemanının eğilmesine yol açacak kuvvetler olarak oluşursa eğilme momenti, 

dönmesine yol açan kuvvetler halinde ise burulma momenti, yükün uygulandığı 

doğrultuda yer değiştirmeye neden oluyorsa kesme kuvveti olarak adlandırılırlar 

(Şekil 5.1). 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.1 : Yapı elemanlarında oluşan eksenel kuvvet, kesme kuvveti ve eğilme 
……..                       momenti (Ünay, 2002, s.20, 21). 

5.2 Strüktürel Analiz 

Tarihi yapıların strüktürel analizlerinin yapılabilmesi için öncelikle yapının taşıyıcı 

öğelerinin boyutlarını ve özelliklerini içeren rölövesi hazırlanmalıdır. Bu rölöve, 

taşıyıcı sistemin boyutlarını, malzeme özelliklerini, bu malzemelerin birbiri ile 

bağlantılarını, sistem üzerinde yer alan çatlakları, malzeme bozulmalarını ve 
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deformasyonlarını detaylı bir şekilde tanımlamalıdır. Bu veriler ışığında, yapının 

analitik modeli hazırlanmalıdır. Analitik model, yapı elemanlarının ölçülerini, 

konumunu, bağlantı şekillerini, mesnet durumunu, malzeme özelliklerini ve 

elemanlar üzerine gelen yüklerini matematiksel ifadeler ile göstermektedir. Model 

yardımı ile yapı elemanlarında oluşan iç kuvvetler (eksenel kuvvet, kesme kuvveti, 

eğilme momenti vb.) hesaplanabilir. Basit sistemler içerisinde oluşan iç kuvvetler, 

mühendislik denklemleri sayesinde kolaylıkla bulunabilmesine karşın, farklı birçok 

yapı elemanından oluşan tarihi yapılar gibi daha karmaşık sistemlerde, denklemlerin 

çözümü uzun zaman gerektirdiğinden, günümüzde bu iş için geliştirilmiş ve dünyada 

güvenilirliği kabul edilmiş bilgisayar programlarından faydalanılır. Bu programlar 

matematiksel verilerinin yanında grafik sonuçlar da ürettiği için, yapının bir bütün 

olarak davranışının anlaşılmasına faydalı olmaktadır. Yapılacak olan analizler 

arasında öncelikli olarak, yapının kendi ağırlığı ve sabit yükleri altında davranışını 

gösteren, düşey yük analizi yapılmalıdır. Bu analiz sonucunda kaba bir biçimde, 

diğer yük etkileri altında hasar görmesi beklenen yapı elemanları tespit edilerek, 

yapının güvenlik düzeyi hakkında genel bir sonuca varılabilir (Ünay, 2002, s.99). 

Analizi yapılan tarihi yapı strüktürü günümüzde ayakta duruyor ise bu yapının düşey 

yük analizi sonucunda, yapının yıkılmasına veya ciddi hasarlar görmesine yönelik 

sonuçlar elde edilemez. Yapı uzun süredir varlığını sürdürdüğünden, yapının 

yıkılmasına yönelik sonuçlar elde edilmesi ancak analiz verilerinin yanlış seçilmesi 

sonucunda oluşabilir. Düşey yük analizi sonuçları, yapının düşey yükler altında 

göreceği hasarı tespit etmeye değil, diğer yük etkileri altında hasar görmesi beklenen, 

taşıma kapasitesi bakımından riskli olan elemanların tespitine yönelik olacaktır 

(Ünay, 2002, s.99). Onarıma başlamadan önce yapının strüktürel sisteminin 

dengesini doğrudan etkileyen önemli yapı elemanlarının taşıma gücünü hesaplamak 

için mutlaka deneysel çalışma ve daha detaylı analitik hesaplar yapılmalıdır. 

Surp Vortvots Vorodman Kilisesi’nin bu tez çalışmasından önce hazırlanmış bir 

rölövesi bulunmasına karşın, bu rölöve yukarıda sıralanan, taşıyıcı sistemin 

boyutları, konumu, malzeme özellikleri, bağlantı şekilleri, mesnet durumu ve 

elemanlar üzerine gelen yükleri içermediğinden, bu rölöveyi kullanarak yapının 

strüktürel bir analizinin yapılması mümkün olmamıştır. 
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Yapının düşey yüklerinin önemli bir bölümünü oluşturan duvarlardan sonra en 

önemli düşey yükler, çatı strüktürü, örtü katmanları ve çatıya etki eden rüzgâr ve kar 

gibi doğal yüklerden oluşmaktadır. Yapıda, çatı yüklerini zemine aktaran düşey 

taşıyıcılar, moloz taş ve tuğla ile örülmüş 1 metre kalınlığındaki dış duvarlar ile orta 

nef ile yan neflerin birleşim hattında bulunan, çekirdeğinde 32x32 cm. boyutlarında 

ahşap dikme ve 5,5x5,5 cm. boyutlarında 2 adet demir çubuk bulunan 

sütun/dikmelerdir. Söz konusu ahşap dikmelerin özellikle alt kısımları, yapının 

çatısının su alması, sütun/dikme içinde yeterli havalandırmanın sağlanamaması ve 

zaman içinde yapılan yanlış onarımlar sonucu çürümüş olduğundan, diğer analizlerin 

haricinde düşey yük etkileri bakımından bu sütun/dikmelerin güvenlik seviyesi 

belirlenmeli ve müdahale yöntemi çıkan sonuçlara göre seçilmiş olmalıydı.  

Yapının düşey yük analizinin yapılabilmesi için SAP2000 programından 

faydalanılmıştır. Deprem yükleri altında yapının davranışını ve üzerinde oluşan 

gerilmeleri belirleyebilmek için, yapının önemli bir strüktür öğesi olan kâgir 

duvarları oluşturan malzemelerin dayanımları ve boyutları, yerinde ve 

laboratuvarlarda yapılacak deneyler sonucunda tespit edilmelidir. Tarihi bir yapı 

üzerinde çalışıldığında, bu tespit çok daha zor olmaktadır. Yapı malzemesinden 

gerekli büyüklükte örnek alabilmek, tarihi yapının sanatsal ve kültürel değerlerini 

koruyarak, çoğu zaman mümkün değildir. Alınabilecek küçük boyutlu örnekler ise, 

kâgir duvarlar gibi heterojen özellikler gösteren malzemelerin dayanımlarını 

belirlemek için yeterli olmayacaktır. Elimizde olan veriler doğrultusunda, malzeme 

dayanımları, malzemelerin kendi içinde homojen özellik gösterip-göstermediği, 

duvarın her katmanında eşit olarak dağılıp-dağılmadığı, duvar temelinin zemine ne 

şekilde mesnetlenmiş olduğu net olarak bilinemediği için, yapılacak olan tahmini 

kabuller, analiz sonuçlarını yapının gerçek değerlerinden uzaklaştıracaktır. Bu 

nedenle, duvar malzemeleri hakkında net veriler elde edilmeden, duvarların da 

analize dâhil edildiği, varsayımlara dayalı bir analiz yapmaktan kaçınılmış, yalnızca 

ahşap kısımlarına ait statik yük analizi yapılmıştır. 

5.3 Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Yalnızca düşey yükler göz önüne alındığında, yapının 1 metre kalınlığındaki dış 

duvarlarının hasara uğraması olası görünmemektedir. Bu düşünceden hareketle 

öncelikli olarak, çatıdan aktarılan yükler nedeniyle oluşan eksenel kuvvete maruz 
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kalan sütun/dikmelerin gerilme tahkiki yapılmıştır. Çatı katmanları ve strüktürünün 

oluşturduğu toplam yük yaklaşık 305 ton olarak hesaplanmıştır (Ek C2). 740 m² çatı 

alanı üzerinden yük paylaşımı yapıldığında, 1 m² çatı alanına gelen yük 412 kg, bir 

sütun/dikme üzerine gelen azami yük, çatı izdüşümünün kapladığı alan bakımından 

en büyük alana sahip olan apsisten giriş cephesine doğru ilk sıradaki sütun/dikmeler 

üzerinde (dikmeler üzerinde etkili yük alanı hesaplandığında) 14,5 ton civarındadır 

(Ek C2). Mertekler üzerindeki yükün önemli bir kısmı kâgir duvarlar tarafından 

taşındığından, SAP2000 programı yardımıyla yapılan analizde mesnet tepkileri 6,5 

ton olarak hesaplanmıştır. Bu durumda, en olumsuz statik yükler altında bile dikme 

içinde oluşan gerilme değerlerinin, dikme herhangi bir bozulmaya uğramadan önce 

emniyetli olduğu sonucuna ulaşılmaktadır (Ek C3). Hesaplamalar sonucunda, 

dikmede kullanılan ahşabın yeni ve hasarsız olduğu kabulüyle, %20’ye kadar olan 

kesit kayıplarının güvenli bölgede kaldığı sonucuna ulaşılmaktadır. Kilisede yer alan 

dikmelerin özellikle tabanına yakın kesimlerinde oluşan bozulmalar bu oranın çok 

üzerindedir. Dolayısıyla, yapının dikmelerinde statik müdahale kaçınılmaz 

olmaktadır. Bu müdahale, yapıda minimum müdahaleyi öngören, disiplinlerarası 

uzmanlarca oluşturulacak bir karara uygun olarak şekillendirilmeliydi.  

Çatıyı oluşturan ahşap elemanların bozulmaları göz ardı edilerek, mertek, kaplama 

tahtası ve aşık hesapları da ayrı ayrı yapılmış, bu hesaplamalar sonucunda kaplama 

tahtası ve mertek gerilmelerinin güvenli olduğu, sütun/dikmeler üzerine oturan 

aşığın, gerilme ve sehim değerlerinin ise yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çatı 

strüktürü incelendiğinde, sütun/dikmeler üzerine gelen aşığın, sütun/dikme üzerine 

oturan alanının arttırılmış olmasının ve aşığın serbest açıklığının yarısından 

fazlasının desteklenmiş olmasının, yapının ilk yapım aşamasında yerinde bir karar 

olduğu ortaya çıkmaktadır (Ek B5). Bu desteklemeler ile aşık, günümüze kadar 

herhangi bir deformasyona uğramadan varlığını sürdürebilmiştir. 
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Şekil 5.2 : SAP2000 programı ile oluşturulan çatı modeli. 

2011 yılı restorasyonu sırasında, mertek ve damlalık aşığının birleşiminde, çatıdan 

sızan sular nedeniyle çürüyerek mukavemetini yitirmiş olan mertek uçları kesilerek, 

yeni imal edilen betonarme aşıkla birleştirilmiştir. Mertekler üzerinde eksenel 

kuvvetlerin fazlalaştığı (Şekil 5.3) bu bölgede birleşim detayı doğru tekniklerle 

oluşturulmadığı (Şekil 4.2) için, merteklerden damlalık aşığına düzgün bir yük 

aktarımı sağlanamayacaktır. Bu olumsuz durumun sonucu olarak, ilerleyen 

zamanlarda mertek uçları, bünyesinde oluşan iç gerilmelerin yönü ve şiddetine bağlı 

olarak farklı biçimlerde deforme olacaktır. Ayrıca, deprem kuvvetleri gibi yapı 

üzerinde oluşabilecek yanal yükler nedeniyle mertek uçları mesnetlendikleri 

yüzeylerden kurtularak boşa çıkabilecek ve çatıda kısmi göçmeler oluşacaktır.    

Çatı strüktürü incelendiğinde, merteklerde gözle görülür ölçüde sehim oluştuğu, 

merteklerin uzun yıllar yük etkisinde kalması nedeniyle bu sehimlenmenin plastik 

deformasyona dönüştüğü tespit edilmiştir. Çatıdan gelen yükler ve elemanların kendi 

öz ağırlıkları tanımlanarak yapılan analiz (Şekil 5.2) sonucunda, mertekleri 

tanımlayan çubukların, yerinde tespit edilen deformasyona benzer şekilde 

sehimlendiği görülmektedir (Şekil 5.4). Bu analiz sayesinde yapıda kesme (Şekil 

5.5) ve moment kuvvetleri (Şekil 5.6) de kolaylıkla hesaplanabilmektedir. 
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Şekil 5.3 : Eksenel yükler diyagramı. 

 

Şekil 5.4 : Ölü yükler altında çatı strüktüründe oluşan deformasyon. 

 

Şekil 5.5 : Kesme kuvvetleri diyagramı. 

     

Şekil 5.6 : Moment kuvvetleri diyagramı. 
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6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Restorasyonu yapılacak olan bir yapının onarımı öncesinde, yapının ihtiyaç duyduğu 

ölçüde sıva raspası, kısmi söküm, sondaj, araştırma ve analizler yapılarak, bu veriler 

doğrultusunda hazırlanacak restorasyon projesine göre uygulamaya geçilmeli, şayet 

onarıma başlamadan önce bu çalışmaların yapılması olanaksız ise uygulama 

aşamasında ortaya çıkan veriler doğrultusunda restorasyon tadilat projesi 

hazırlanarak, koruma kuruluna sunulmalıdır. Tez kapsamında incelenen yapıya ait, 

Koruma Kurulu’na iletilmiş olan rölöve, restitüsyon projesi, restorasyon projesi ve 

proje raporlarında, yukarıda sözü geçen araştırma ve analizler yapılmadığı için, net 

olmayan ifadeler12 bulunmaktadır. Buna rağmen söz konusu paftalar, Kurul 

tarafından onaylanmış, böylelikle restorasyon sırasında yapılacak bazı önemli 

müdahaleler, uygulamadan sorumlu kişilerin inisiyatifine bırakılmıştır.  

Kurul kararında kalem işi rölöve, raspa sonrası rölöve ile kalemişi restorasyon 

projesinin hazırlanarak Kurula sunulması istenmiş, fakat bu paftalar Kurula 

sunulmadan uygulama aşamasına geçilmiştir. Kurul, restorasyonun doğru adımlarla 

ilerlemesi için kendi istemiş olduğu paftaların takipçisi olamamıştır. Özel vakıf 

mülkiyetinde olan yapının onarıma başlanmadan önce, Kurul kararıyla istenmiş olan 

çizimlerin temin edilerek Kurula sunulması ve onarımın her aşamasının onaylı 

restorasyon projesine uygun olarak yürütülmesi, 17.06.1987 tarih ve 3386 sayılı 

Kanunla değişik 21.07.1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu’nun 10.maddesi gereğince Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün 

görevidir. Zaten bahsi geçen çizimlerin Vakıflar Müdürlüğü tarafından Kurula 

iletilmesi gerektiği, Kurul kararında da ayrıca belirtilmiş fakat Kurula bu amaca 

dönük bir çizim sunulmamıştır. Ayrıca, yapının Kurul kararına uygun olarak 

yapıldığına ilişkin raporun onarımın sonrasında koruma kuruluna sunulması yasal bir 

zorunluluk olmasına rağmen, Kurul bu konuda bilgilendirilmemiştir. Tüm bu sürece 

bakıldığında; Kurul tarafından onaylanan projeler, yapının fiziki uygulamaları ile 

12 Bkz. Bölüm 4.3 “2011 Yılı Onarımı” 
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örtüşmemiş, restorasyon projesi ile yerinde yapılan uygulamalar arasında ciddi 

farklar oluşmuştur. 

Restorasyon sırasında çatıda bitki gelişimi, suya maruz kalan ahşaplarda çürüme gibi 

biyolojik bozulmaları engellemek için çatı örtüsünün yenilenerek, su 

geçirimsizliğinin sağlanması olumlu bir çaba olmasına karşın, daha detaylı bir 

çalışma olarak sütun/dikmelerin alt kısımlarında bulunan mantarların yayılma riskine 

karşı bir önlem alınmamıştır. Bu durum yeni ahşap elemanların üzerine sporların 

yayılması ve uygun bir ortam oluştuğunda yeniden mantar gelişimine neden olabilir. 

Yapının ahşap elemanlarında mantar varlığını önlemek için mantar bulaşmış olan 

parçalar tamamıyla yapıdan uzaklaştırılıp, yapının genel temizliği yapıldıktan sonra 

onarım için kullanılacak ahşapların yapıya getirilmesi gerekirdi. Oysa yapılan 

uygulamada, mantarlı kısımlar sökülürken aynı zamanda yeni parçalar, yapının içine 

kurulmuş olan tezgâhlarda hazırlanmaktaydı. Bu olumsuzluklara rağmen yapıda 

ortam rutubeti denetlenerek, yeterli havalandırma sağlanması durumunda mantar 

gelişiminin önüne geçilebilmesi mümkünse de, sorunun var olup-olmadığını 

tanımlamak şu an mümkün değildir. 

Sütun/dikmelerin zeminden çatı makasına kadar uzanan yekpare meşe taşıyıcılarının 

biyolojik olarak bozulmuş olan alt kısımları kesilerek yapıdan uzaklaştırılmış, bu 

özgün taşıyıcıların yerine, çeşitli kesitlerde (8x8, 5x10, 5x20 cm.) çam keresteleri 

ahşap tutkalı ile birbirine yapıştırılarak (düz birleştirme) yeni dikmeler 

oluşturulmuştur. Ahşap, tutkal ve demir çubuklardan oluşan bu bileşik malzemenin 

kendi içinde farklı davranışını engellemek amacıyla 4 köşesi köşebent demirler ile 

sarılmıştır. Bu taşıyıcının dışına yapılan daire kesitli prefabrik kolon kalıbı, yapının 

özgün sütun/dikmelerine yalnızca biçim açısından benzerlikle yetinilmiş olduğunun 

dramatik bir kanıtıdır. Tek bir meşe dikme yerine farklı malzemeler ile oluşturulan 

taşıyıcının tercih edilmesi, benzer şekilde damlalık aşığının betonarme olarak 

yenilenmesi, yapının özgün yapım tekniğine zarar vermiştir. Ayrıca, taşıma 

kapasitesi açısından önemli bir yerde kullanılan bu malzemelerin, yapının gelecek 

zamanlarında, değişken şartlar ve yükler altında ne tip davranışlar sergileyeceği de 

bilinmemektedir. Yapılacak olan restorasyon uygulamalarında, yalnızca biçime 

dayalı sahte bir algı oluşturmak yerine, özgün malzeme özelliklerine en yakın cins ve 
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boyutlarda malzeme tercih edilerek, geleneksel yapım tekniğini zedelemeyecek 

teknikler tercih edilmelidir.   

Yapıda, geleneksel olmayan teknikler ve yapı malzemesi kullanılarak hayata geçen 

uygulamalar, Venedik Tüzüğü’nün (1964) 9.maddesine, Nara Özgünlük Belgesi’nin 

(1994) 13. maddesine, Ahşap Tarihi Yapıların Korunması İçin İlkeler’in (1999) 4, 5, 

6 ve 7. maddelerine, Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü’nün (1999) 4. maddesine ve 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 tarih ve 660 

sayılı İlke Kararında tanımlanan “restorasyon ilkelerine” aykırı uygulamalardır. Adı 

geçen tüzük ve belgelerin haricinde, en genel yaklaşımla “Mimari Mirasın Analizi, 

Korunması ve Strüktürel Restorasyonu İçin İlkeler (2003)” tüzüğünde belirtilen 

tavsiyelere mutlaka uyulmalıdır. Bu tüzükte de belirtildiği üzere, yapının tüm 

bileşenleriyle döneminin ünik bir örneği olması önemlidir. Taşıyıcı sistem, yapının 

diğer bölümlerinden daha önemsiz değildir. Yapılacak olan tüm müdahaleler, 

disiplinlerarası bir yaklaşım gerektirir. Müdahaleye başlamadan önce bozulma ve 

hasar nedenleri net bir şekilde belirlenmeli, bu belirtilere uygun tedavi yöntemi 

seçilmeli ve seçilen yöntemin başarısı denetlenmelidir. İstenmeyen yan etkileri 

önlemek amacıyla, onarımda kullanılacak malzemelerin uzun dönem etkileri 

araştırılmalı, restorasyon uzmanlarınca güvenilirliği bilimsel metotlarla kanıtlanmış 

olan malzemeler tercih edilmelidir. Elbette tüm bu onarım süreci, strüktürün tarihinin 

önemli bir parçası olarak belgelenmeli ve saklanmalıdır. 

Sütun/dikmeyi oluşturan öğelerin ve çatı katmanlarının, özgün malzemeden farklı 

malzemelerle değiştirilmesi örneğindeki gibi müdahaleler, uygulamanın hiçbir 

aşamasında belgelenmemiş ve uygulama sonrası yayınlanmamış olduğundan, yapının 

var olacağı süreç içinde yapılacak onarımlarda özgün haline sadık kalabilme şansı 

yitirilmiş olacak iken, bu tez içinde yer alan anlatımlar ve sunulan çizimler sayesinde 

çatı strüktürü, çatı örtüsü katmanları, sütun/dikmelerin malzemesi ve yapım tekniği 

hakkında detaylı bilgilere ulaşılabilecektir. Restorasyon uygulamalarında 

belgelemenin önemi Carta Del Restauro’dan (1931) beri önemle üzerinde durulan bir 

konudur. Bu nedenle, özellikle anıtsal yapıların restorasyonunda bu özenin 

gösterilmesinden kaçınılmamalıdır. 

İstanbul kültür mozaiğinin önemli bir parçası olan Kumkapı Surp Vortvots 

Vorodman Kilisesi, uzun süre harap ve terkedilmiş bir halde durduktan sonra, 25 
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Ekim 2010 tarihinde başlayan restorasyon çalışmaları ile yeni bir işlev kazanmıştır. 

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ve Kumkapı Meryem Ana Kilisesi 

Vakfı’nın maddi destekleri ile gerçekleşen restorasyon çalışmaları, 28 Aralık 2011 

tarihinde yapılan resmi açılış ile son bulmuş ve yapı “Vortvots Vorodman Kilisesi 

MesropMutafyan Kültür Merkezi” adıyla kullanılmaya başlanmıştır. 

EuropaNostra’nın (Bizim Avrupamız) “Kültür Mirasına Yaklaşımlar” başlığı altında 

düzenlenen toplantısı, 29 Mart 2012 tarihinde bu yapıda gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil A.1 : Kilise grubunun komşuluğunda yer alan Özel Bezciyan İlköğretim Okulu                  
…………..                (12.3.2011). 

 

 

Şekil A.2 : Sevgi Sokağında (Eski Şarapnel Sokak) Kilise grubuna ait bahçe duvarı 
…..    ve sağ kolda Kumkapı Ermeni Patrikhanesi (17.4.2011). 
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EK A 

 

 

 

Şekil A.3 : Kiliselerin apsis yönünde, Tavasi Çeşmesi sokağı üzerinde yer alan 
…………..                Papaz evleri (7.4.2011). 

 

 

Şekil A.4 : Kilise grubunun içinde yer alan Surp Haç Kilisesi (12.3.2011). 
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Şekil A.5 : Kilise grubunun ait alan içinde Çan Kulesi ve Vortvots Vorodman 
…………….             Kilisesi (12.3.2011). 

 

 

Şekil A.6 : Surp Asdvadzadzin Kilisesi önünde Çan Kulesi (7.4.2011). 
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EK A 

 

 

Şekil A.7 : Surp Harutyun Şapeli giriş cephesi (8.8.2012). 

 

 

Şekil A.8 : Ayios Theodoros Ayazması kuzeybatı yönündeki mekân (8.8.2012). 
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EK A 

 

 

Şekil A.9 : Ayios Theodoros Ayazması güneydoğu yönündeki mekân (8.8.2012). 

 

 

Şekil A.10 : Ayios Theodoros Ayazması güneydoğu yönündeki mekândan Vortvots 
…………..                  Vorodman Kilisesi yönüne bakış (8.8.2012). 
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EK A 

 

 

Şekil A.11 : Surp Asdvadzadzin Kilisesi iç mekânı (12.3.2011). 

 

 

Şekil A.12 : Surp Haç Kilisesi iç mekânı (12.3.2011). 
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EK A 

 

Şekil A.13 : Bodrum kat seviyesinde apsis altındaki mekân (23.7.2011). 

 

 

Şekil A.14 : Bodrum kat seviyesinde apsis altındaki mekân (23.7.2011). 
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EK A 

 

 

Şekil A.15 : Onarımın öncesinde iç mekân (Mimar Kivork ÖZKARAGÖZ Arşivi-
…………                    (2.4.2009). 

 

 

Şekil A.16 : Kilisenin narteksi ve galeri katı (19.1.2011). 
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EK A 
 

 

Şekil A.17 : Kilisenin apsis (güneydoğu) cephesi (Mimar Kivork ÖZKARAGÖZ 
……………                Arşivi-12.12.2009). 

 

 

Şekil A.18 : Kilisenin kuzeydoğu cephesi (5.2.2011). 
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EK A 

 

 

Şekil A.19 : Kilisenin güneybatı cephesi (12.3.2011). 

 

 

Şekil A.20 : Kilisenin kuzeybatı (giriş) cephesindeki pencereler (23.7.2011). 
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EK A 

 

Şekil A.21 : Kilisenin kuzeydoğu cephesinde, pencere denizlikleri hizasından 
………………..          çıkarak Asdvadzadzin Kilisesine uzanan dolu demir çubuklar 
…………..                  (7.4.2011). 

 

Şekil A.22 : Kilisenin kuzeybatı duvarına bitişik barok çeşme (7.4.2011). 
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EK A 

 

 

Şekil A.23 : Kilisenin kuzeydoğu cephesinde, pencere denizlikleri hizasından 
……………                     çıkarak Asdvadzadzin Kilisesine uzanan dolu demir çubukların yapı 

…..         köşesindeki kesme taşlar ile birleşimi (8.8.2012). 

 

 

Şekil A.24 : Kilisenin 2011 yılı onarımına ait bilgilendirme panosu (19.1.2011). 
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EK A 

 

Şekil A.25 : Sütun olarak biçimlendirilmiş kompozit düşey taşıyıcının onarım öncesi 
……………..              durumu (19.1.2011). 

 

 

Şekil A.26 : Sütun/dikmenin ahşap kapak ve kendir sargı katmanları (22.2.2011). 
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EK A 

 

Şekil A.27 : Kilisenin kuzeybatı (giriş) duvarında pilastrlar (Mimar Kivork 
…………..                  ÖZKARAGÖZ Arşivi-16.12.2010). 

 

Şekil A.28 : Kilisenin kuzeybatı yönünde ana giriş kapısı (12.3.2011). 
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EK A 

 

 

Şekil A.29 : Sütun olarak biçimlendirilmiş kompozit düşey taşıyıcının onarım 
…………….               sonrası durumu (12.3.2011). 

 

 

Şekil A.30 : Sütun/dikmenin döşeme üzerinde yer alan kaide ile birleşimi 
………………..          (12.3.2011). 
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EK A 

 

 

Şekil A.31 : Sütun/dikmenin galeri katı seviyesinde yan nef döşemesi ile birleşimi 
……………..              (22.2.2011). 

 

 

Şekil A.32 : Galeri katı kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan döşeme kirişleri 
……………….           (19.1.2011). 
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EK A 

 

 

Şekil A.33 : Galeri katında narteks üzerinde kalan bölüm ile yan nefler arasındaki 
………………..          kot farkı (5.2.2011). 

  

 

Şekil A.34 : Sütun/dikme ve dolu demir elemanların aşık ile birleşimi (Gülsün 
…………….               Tanyeli Arşivi-6.12.2010). 
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EK A 

 

 

Şekil A.35 : Askının mahya aşığı ve yanlamalar ile birleşimi (19.1.2011). 

 

 

Şekil A.36 : Askının mahya aşığı ve yanlamalar ile birleşimi (19.1.2011). 
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EK A 

 

 

Şekil A.37 : Çatı ile kuzeybatı duvarı birleşimi (5.2.2011). 

 

 

Şekil A.38 : Sıva öncesinde bağdadi çıta çakılması (12.3.2011). 
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EK A 

 

 

Şekil A.39 : Kilisenin güneydoğu (apsis) duvarında klima dış üniteleri (20.9.2012). 

 

 

Şekil A.40 : Restorasyon sonrasında Kilisenin güneybatı duvarı ve batı köşesi 
…………….               (20.9.2012). 

 

 

 

 

73 



  

EK A 

 

 

Şekil A.41 : Restorasyon sonrası zemin kat mermer döşeme ve galeri katına çıkan 
……………….           merdivenler (23.7.2011). 

 

 

Şekil A.42 : Vortvots Vorodman Kilisenin iç mekânının restorasyon sonrası durumu 
……………..              (23.7.2011). 
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EK A 

 

 

Şekil A.43 : Restorasyon sonrasında narteksten apsis yönüne doğru zemin kat genel 
……………..              görünümü (1.6.2012). 
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EK B 

Şekil B.1: Surp Vortvots Vorodman Kilisesinin 3 boyutlu çizimi. 
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EK B 

 

Şekil B.2: Surp Vortvots Vorodman Kilisesi çatı strüktürünün 3 boyutlu çizimi. 
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EK B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil B.3: Surp Vortvots Vorodman Kilisesi çatı strüktürünün 3 boyutlu çizimi 
(Giriş-apsis eksenine paralel) 
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MAHYA

AŞIĞI

YANLAMAYANLAMA

ASKI

KUŞAK KUŞAK

GERGİ

KİRİŞİ

MERTEK

G
Ö
Ğ
Ü
S
L
E
M
E

23*23*430

25*115*28

438*12*7

30*760*10

790*27*10

395*22*20

EK B7

ÖLÇEK:1/20

AHŞAP

KİREMİT

DEMİR

KİL

-Mahya bölgesinde çatı kesiti-
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Çatı strüktüründe ahşap hacmi hesabı

95

KİREMİT ÖRTÜ
BRM BENZER ADET b h YÜKS/BOY AZI ÇOĞU
M2 1,00 2,00 8,92 41,50 1,00 740,36 740,36

PİŞMİŞ TOPRAK KARO
BRM BENZER ADET b h YÜKS/BOY AZI ÇOĞU
M3 1,00 2,00 8,92 41,50 0,04 29,61 29,61

SIKIŞTIRILMIŞ KİL
BRM BENZER ADET b h YÜKS/BOY AZI ÇOĞU
M3 1,00 2,00 7,57 40,15 0,10 60,79 60,79

KAPLAMA TAHTASI
BRM BENZER ADET b h YÜKS/BOY AZI ÇOĞU
M3 1,00 2,00 7,57 40,15 0,04 24,31 24,31

AŞIK
BRM BENZER ADET b h YÜKS/BOY AZI ÇOĞU
M3 2,00 2,00 0,31 0,32 40,15 15,93
M3 2,00 1,00 0,22 0,32 40,15 5,65
M3 1,00 1,00 0,23 0,23 40,15 2,12
M3 2,00 2,00 0,11 0,14 40,15 2,47 26,18

MERTEK
BRM BENZER ADET b h YÜKS/BOY AZI ÇOĞU
M3 2,00 85,00 0,10 0,30 7,57 38,61 38,61

YANLAMA
BRM BENZER ADET b h YÜKS/BOY AZI ÇOĞU
M3 2,00 9,00 0,20 0,22 3,95 3,13
M3 2,00 60,00 0,11 0,14 1,60 2,96 6,09

KUŞAKLAMA
BRM BENZER ADET b h YÜKS/BOY AZI ÇOĞU
M3 1,00 85,00 0,10 0,27 7,90 18,13
M3 1,00 85,00 0,07 0,12 4,38 3,13 21,26

ASKI
BRM BENZER ADET b h YÜKS/BOY AZI ÇOĞU
M3 1,00 9,00 0,25 0,25 1,13 0,64 0,64

DİĞER AHŞAP ELEMANLAR
BRM BENZER ADET b h YÜKS/BOY AZI ÇOĞU
M3 2,00 85,00 0,05 0,07 1,30 0,77
M3 2,00 85,00 0,05 0,07 2,00 1,19
M3 2,00 85,00 0,05 0,07 1,00 0,60
M3 2,00 1,00 0,22 0,24 30,00 3,17

YAN NEFLERDE M3 2,00 18,00 0,22 0,24 1,45 2,76
M3 2,00 18,00 0,22 0,24 1,65 3,14
M3 2,00 18,00 0,03 0,20 1,45 0,31
M3 2,00 18,00 0,03 0,20 1,05 0,23 12,16

TOPLAM AHŞAP (m3) 107,98
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CİNSİ BİRİMİ MİKTARI
BİRİM AĞIRLIK 

(KG)
TOPLAM 

AĞIRLIK (KG)
ALATURKA KİREMİT M2 740,36 85,50 63.300,78
TOPRAK KARO M3 29,61 1.500,00 44.421,60
SIKIŞTIRILMIŞ KİL M3 60,79 2.000,00 121.574,20
AHŞAP KARKAS M3 107,98 700,00 75.588,42

304.885,00

BENZER EN BOY ALAN
ÇATI ALANI 2,00 8,92 41,50 740,36

1 M2 ALANA GELEN YÜK (KG/M2) = TOPLAM YÜK / ALAN
411,81 304.885 740,36

EN BOY
ETKİLİ YÜK ALANI 6,03 5,78 34,85

ALAN YÜK SÜTUN BAŞINA KG
DİKMEYE GELEN YÜK 34,85 411,81 14353

GENEL TOPLAM

ÇATI KAPLAMA VE ÖRTÜ AĞIRLIKLARI

BİR SÜTUN/DİKMEYE GELEN YÜK (AZAMİ)
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TEK PARÇALI BASINÇ ÇUBUĞU HESABI

Ahşabın cinsi ( İğne yapraklı ise 1, Meşe ise 2 yazılacak) 2

Basınç çubuğu üzerine gelen yük S= 14.353 kg

Basınç çubuğu genişliği b= 32,00 cm

Basınç çubuğu yüksekliği h= 32,00 cm

x ekseni etrafındaki burkulma boyu Skx=S1=  866,00 cm

y ekseni etrafındaki burkulma boyu Sky=S2=  769,00 cm

Elastisite modülü (liflere paralel) E= 125.000 kg/cm2

Basınç emniyet gerilmesi 100,00 kg/cm2

* belirtilmiş değerler elle girilecektir.

                                          Sütun/dikmeler üzerindeki yük alanı

Tek parçalı basınç çubuklarında özen gösterilecek önemli husus, narinliğin 150'yi 
geçmemesini (λmax<=150) sağlamaktır. (TS647-Madde 1.6.2)
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TEK PARÇALI BASINÇ ÇUBUĞU HESABI

x-x ekseni etrafındaki burkulmada;

9,25 cm

93,64 ise 2,74

NARİNLİK SAĞLANIYOR
F=b x h F= 1024 cm2

38,41 kg/cm2

GERİLME TAHKİKİ SAĞLANIYOR

y-y ekseni etrafındaki burkulmada;

9,25 cm

83,15 ise 2,35

NARİNLİK SAĞLANIYOR
F=b x h F= 1024 cm2

32,94 kg/cm2

GERİLME TAHKİKİ SAĞLANIYOR

Kesitin emniyetle taşıyabileceği en büyük basınç kuvveti;

Smax= 37372 kg
S < Smax

Basınç çubuğu üzerine gelen yük S= 14353 kg

𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
𝐹𝐹 ∗ 𝜎𝜎𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 ∕∕
ω𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
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DEĞERLER VE YÜKLER

Kaplama tahtası kalınlığı h= 4,00 cm

Mertek kesiti h= 30,00 cm
b= 10,00 cm

Aşık kesiti h= 23,00 cm
b= 23,00 cm

Mertek aralığı em = 0,47 m

Aşıklar arası mesafe (yatay düzlemde) ea = 3,41 m

Aşıklar arası mesafe (çatı düzleminde) ea ' = 3,85 m

Makaslar arası mesafe e = 4,50 m

Elastisite modülü E= 100.000,00 kg/cm2

Çatı eğimi α= 25,00 °

Kar Yükü (tablodan) P0= 75,00 kg/m2

Rüzgar Yükü (tablodan) gr= 80,00 kg/m2

Öz Ağırlıklar

Çatı örtüsü öz ağırlığı g'= 411,81 kg/m2

Mertek öz ağırlığı (8-10 kg/m2) 10,00 kg/m2

*Toplam g= 421,81 kg/m2

g1 =(g/cosα) g1= 465,42 kg/m2

Aşık öz ağırlığı (8-12 kg/m2) 12,00 kg/m2

*Toplam g2= 477,42 kg/m2

Makas öz ağırlığı (15-20 kg/m2) 20,00 kg/m2

*Toplam g3= 497,42 kg/m2

Toplam Yük (g3x1.15) P= 572,03 kg/m2
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DEĞERLER VE YÜKLER

Kar Yükü;

P0 (tablodan) + %15 P0= 75,00 kg/m2
P0+%15= 86,25 kg/m2

Pk = m×P0 Pk= 86,25 kg/m2

 α≤30 →m=1 m= 1,00
 α>30 →m=1-(α-30)/40 m= -

Rüzgar Yükü;

Rüzgarın şiddeti (tablodan) gr= 80,00 kg/m2

 E Düzlemi [(1,2* sin25-0,4)*gr] PrE = 8,57 kg/m2

 F Düzlemi (- 0,4×gr ) PrF = -32,00 kg/m2

YÜKLER;

Öz ağırlıklardan kaynaklanan (qg=g3*e) qg= 2.238,37 kg/m2

Kardan Kaynaklanan (qk=Pk*e) qk= 388,13 kg/m2

Rüzgardan Kaynaklanan:

Soldan Esişte
 qr=PrE*e qr= 38,57 kg/m2
 qr'=PrF*e  qr'= -144,00 kg/m2

Sağdan Esişte
 qr=PrE*e qr= -144,00 kg/m2
 qr'=PrF*e  qr'= 38,57 kg/m2



103

KAPLAMA TAHTASI HESABI

2

q=(g'+Pk.cosα) q= 489,99 kg/m

PrE PrE= 8,57 kg/m2

qr=(g'+Pk.cosα+1,25PrE) qr= 500,70 kg/m
*PrE değeri pozitif ise hesaplanır.

M=qg*em
2/8 M= 62 kgm

Mr=qr*em
2/8 Mr= 1,07 kgm

Seçilen kaplama tahtası kalınlığı t 4 cm

Kaplama tahtası kalınlığı 18 mm'den az olmamalıdır.

W=t2/6 W= 2,67 cm

Gerilme Tahkiki;

σeem σeem= 110,00 kg/cm2

σe=M/W≤σeem σe= 23,18 kg/cm2

σe=Mr/W≤1,15σeem σe= 0,40 kg/cm2

GERİLME TAHKİKİNİ SAĞLIYOR

Kaplama Tahtası Cinsi (iğne yapraklı ise 1, meşe ise 2)
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MERTEK HESABI

2

q1=g1*em q1= 218,75 kg/m

qk=Pk*em qk= 40,54 kg/m

PrE PrE= 8,57 kg/m2

qr=1,25*PrE*em qr= 5,04 kg/m
*PrE değeri pozitif ise hesaplanır.

M1=q1*ea2/8 M1= 317,95 kgm

Mk=qk*ea
2/8 Mk= 58,92 kgm

Mr=qr*ea
2/8 Mr= 7,32 kgm

Mp=P*ea/4 Mp= 487,65 kgm

M=M1+Mk+Mr M= 384,19 kgm

M'=M1+Mp M'= 805,60 kgm

Wx=bm*hm
2/6 Wx= 1.500,00 cm3

Ix=bm*hm
3/12 Ix= 22.500,00 cm4

Gerilme Tahkiki;

σeem σeem= 110,00 kg/cm2

M ve M' den büyük olan seçilir Mmax 805,60 kgm

σe=Mmax/Wx≤σeem σe= 53,71 kg/cm2

GERİLME TAHKİKİNİ SAĞLIYOR

Sehim Tahkiki;

f=(5/48)*(Mmax*ea
2/E*Ix)≤ea/200 f= 0,4337 cm

ea/200= 1,71 cm

SEHİM TAHKİKİNİ SAĞLIYOR

Mertek Cinsi (iğne yapraklı ise 1, meşe ise 2)
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AŞIK HESABI

2

q=(g2+Pk)*ea q= 1.922,10 kg/m

PrE PrE= 8,57 kg/m2

qr=1,25*PrE*ea' qr= 41,25 kg/m
*PrE değeri pozitif ise hesaplanır.

qx=q*cosα qx= 1.742,19 kg/m

qy=q*sinα qy= 811,93 kg/m

Mx=qx*e2/8 Mx= 4.409,93 kgm

My=qy*e2/8 My= 2.055,20 kgm

Mr=qr*e2/8 Mr= 104,41 kgm

Ix=ba*ha
3/12 Ix= 23.320,08 cm4

Wx=ba*ha
2/6 Wx= 2.027,83 cm3

Iy=ha*ba
3/12 Iy= 23.320,08 cm4

Wy=ha*ba
2/6 Wy= 2.027,83 cm3

Gerilme Tahkiki;

σeem σeem= 110 kg/cm2

σe=(Mx/Wx)+(My/Wy)≤σeem σe= 318,82 kg/cm2

σe=(Mx+Mr/Wx)+(My/Wy)≤1,15σeem σe= 323,97 kg/cm2

GERİLME TAHKİKİNİ SAĞLAMIYOR

Sehim Tahkiki;

fx=(5/48)*(Mx*e2/E*Ix) fx= 3,9889 cm

fy=(5/48)*(My*e2/E*Iy) fy= 1,8590 cm

f=(fx
2+fy

2)1/2≤e/200 f= 4,4008 cm
e/200= 2,25 cm

SEHİM TAHKİKİNİ SAĞLAMIYOR

Aşık Cinsi (iğne yapraklı ise 1, meşe ise 2)
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