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ÖZET
Kültür varlıkları, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan
veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün
değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklardır. Taşınır
ve taşınmaz kültür varlıklarının gelecek kuşaklar adına korunması insanlığın ortak değerlerinde yer
alan temel bir prensiptir. Taşınır kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarımı; elde edilen varlıkların
belgelenmesi, envanterlenmesi ve büyük ölçüde müze ve koleksiyonlarda sergilenerek kamu ile
paylaşımı şeklinde gelişmektedir. Fakat özellikle kazılarda elde edilen taşınır kültür varlıklarının pek
çoğu, zaman içerisinde maruz kaldıkları fiziksel ve atmosferik koşullar sebebi ile fiziksel bütünlüğünü
koruyamadıkları bir durumda ele geçmektedir. Özellikle parçalı elde edilen ve belirli bölümleri elde
edilemeyen kültür varlıklarının bütünlenmesi; özellikle sergileme aşamasında önem arz etmekte, bu
bağlamda da en ucuz ve kolay uygulanabilir; bulunabilir malzemeler olan alçı benzeri malzemeler
uzun senelerdir kullanılmaktadır. Fakat alçı gibi malzemeler ile yapılan bütünlemeler; kültür varlığı
üzerinden geri alınma aşamasında zorlu süreçlere sebep olabilmekte; yapım aşamasında kültür
varlığının istenmeyen şekilde zarar görmesine sebep olabilmektedir. Ayrıca bunun gibi saydam
olamayan malzemeler ile yapılan bütünlemelerde, taşınmaz kültür varlığının iç yüzeyindeki bezeme ve
süslemeleri de sergilemek ve göstermek mümkün olamayabilmektedir. Fakat günümüzde gittikçe
gelişen 3 boyutlu baskı teknolojileri bağlamında bu bütünlemeleri; taşınmaz kültür varlığına zarar
vermeden, farklı malzeme tercihleri ile saydam, yarı saydam, hava geçirgen gibi çeşitli şekillerde
yapmak mümkün olmakta ve bu bütünlemeler istendiği takdirde tümü ile zararsız bir şekilde geri
alınabilmektedir.
Bu bildiri kapsamında taşınmaz kültür varlıklarının bütünlemesinde teknoloji etkisinde mekanik
etkilerden görsel tercihlere kadar değişim gösterebilecek ihtiyaçlara karşı söz konusu uygulama
becerileri değerlendirilmiş, farklı senaryolar üzerinden yorumlanmıştır. Bu bağlamda içerisinde
bezemeler olan taşınabilir bir kültür varlığı, kimi eksikliklerinin içerisini de gösterebilecek şekilde
şeffaf bir malzeme kullanımından, gridal bir yapıda desteklenebilmesine kadar farklılaşabilen
bütünleme çözümleri üzerinden değerlendirilmiş, koruma ve sergilenmesi süreçlerinin kalitesine etki
edecek anlamlı gelişmeler açısından değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Taşınır Kültür Varlığı. Konservasyon. Bütünleme. Kültürel Miras. 3D Baskı
Teknolojileri

ABSTRACT
Cultural assets are related to the science, culture, religion and fine arts of prehistoric and historical
periods, or are all movable and immovable assets on the ground, underground or under water, which
have a unique scientific and cultural value in the prehistoric or historical periods. . The preservation of
movable and immovable cultural assets in the name of future generations is a fundamental principle in
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the common values of humanity. Transfer of movable cultural assets to future generations; the assets
obtained are documented, invented and displayed in museums and collections to a large extent.
However, most of the movable cultural assets obtained in the excavations are captured in a situation
where they cannot maintain their physical integrity due to the physical and atmospheric conditions
they are exposed to over time. Integration of cultural assets, especially those obtained from parts and
whose specific parts cannot be obtained; especially in the exhibition stage, in this context, the cheapest
and easy to implement; gypsum-like materials, which can be found, have been used for many years.
However, integrations made with materials such as plaster; it can lead to challenging processes in the
stage of recovery through the presence of culture; it can cause unwanted damage to the cultural
existence during the construction phase. Furthermore, it may not be possible to exhibit and show the
decorations and decorations on the inner surface of the immovable cultural entity in the integrations
made with such non-transparent materials. But nowadays, these integrations in the context of
developing 3D printing technologies; It is possible to make different material preferences in various
ways such as transparent, translucent, air-permeable, without harming the immovable cultural assets,
and these integrations can be completely withdrawn if desired.
In the scope of this paper, the application skills were evaluated against the needs that could change
from the mechanical effects to the visual preferences in the integration of the immovable cultural
assets in the effect of technology and were interpreted through different scenarios. In this context, the
presence of a portable culture, which is decorated with decorations, can be differentiated from the use
of a transparent material in such a way that it can be supported in a gridal structure.
Keywords: Movable Cultural Property. Conservation. Reintegration. Cultural Heritage. 3D printing
technologies
1. GİRİŞ
Teknoloji tasarımcının hayal gücünün sınırlarını genişletmektedir. Aslında taşıyıcı sistemden
malzemeye, donanımdan tesisat sistemlerine değin bir dizin yapı bileşeni, teknolojinin gelişimine
paralellik içinde değişmekte, tasarım için alternatif olanaklar sunmaktadır. Teknolojinin gelişme yönü
genelde, daha hafif, daha küçük ve daha akıllı ürünler üretmeye yönelik bir çaba içerisinde olma
hareketidir. Teknoloji farklı olarak her yapı biriminin kitlesel olarak özerk biçimlenmesine doğru
tasarımcıyı yönlendirmekte, farklı her yapı biriminin farklı malzeme, teknik ve farklı doku etkileriyle
inşa edilmesine imkanlar sunmaktadır [1].
Bu gelişmeler her alanda olduğu gibi taşınır kültür varlıkları alanında da yeni uygulamalara konu
olmaktadır. Bu gelişmeler içerisinde güncel anlamda uygulanan bir yöntem de 3 boyutlu baskı
teknolojileri etkisinde gerçekleşmekte ve gelişmektedir. 3 boyutlu baskı teknolojileri ham malzemenin
enjeksiyon gibi bir yöntemle kalıbın şeklini almasını sağlamak veya malzeme yüzeyinden talaşlı
kaldırma işlemi gerçekleştirmek yerine üretim teknolojilerinde yeni bir yaklaşım olan üst üste
eklemeye dayalı üretim yöntemidir [2].
3 boyutlu baskı teknolojilerinin Taşınır kültür varlıklarına yönelik uygulamalarının büyük bir
çoğunluğunu, bütünleme (tamlama, tamamlama, reintegration) temelli çalışmalar oluşturmaktadır. Bu
çalışmalar, kültür varlığının korunması ve restorasyonuna olduğu kadar, sergileme ve bilimsel çalışma
amacıyla kullanımına da farklı olanaklar sağlaması açısından önem arz etmektedir.
2. RESTORASYON TEKNİKLERİ VE BÜTÜNLEME (REINTEGRASYON)
Kültür varlıklarının bakım, onarım ve korunmasına yönelik uygulamaların tümüne Restorasyon adı
verilmektedir. Kültür varlığının güncel durumunun tespit ve belgelenmesinin akabindeki her türlü
çabayı kapsayan bu süreç, pek çok yöntemi- tekniği de bünyesinde barındırmaktadır. Restorasyon
kararları ve onarım amaçlı müdahale önerileri, söz konusu tespitler esas alınarak ve çalışılan esere
özgü olarak belirlenir. Müdahale dereceleri, 660 sayılı ilke kararında tanımlandığı gibi, yapının tarihiestetik değeri ile korunmuşluk durumuna göre, bakım-onarımdan rekonstrüksiyona kadar çeşitlilik
gösterir. Bu teknikler Taşınır ve Taşınmaz Kültür varlıkları bağlamında farklılaştığı gibi, her varlığa
göre de değişmekte – dönüşmektedir. Söz konusu teknikler arasında strüktürel durum, malzeme ve
1316

TOĞAY / INTERNATIONAL JOURNAL OF 3D PRINTING TECHNOLOGIES AND DIGITAL INDUSTRY (2019)

zemine küçük müdahaleleri kapsayan ‘sağlamlaştırma’; Kültür varlığının yok olmuş / harap olmuş
bölümlerini tamamlamayı kapsayan ‘bütünleme’; Taşınmaz kültür varlıklarına verilen yeni işlev
bağlamında yapılan müdahaleleri kapsayan ‘yenileme’; Kültür varlığının yeniden yapımını kapsayan
‘rekonstrüksiyon’; niteliksiz eklerden ve zaman içinde meydana gelmiş olan biyolojik, fiziksel ve
kimyasal kirlerden arındırmayı kapsayan ‘temizleme’ ve ‘taşıma’ sayılabilmektedir. Taşınır veya
taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon sürecinde bu tekniklerin genellikle birden fazlası ihtiyaca
binaen uygulanmaktadır.
Bütünleme (Reintegrasyon, tamlama, tamamlama), bir bölümü hasar görmüş ya da yok olmuş yapı ve
öğeleri ilk tasarımlarındaki bütünlüğe kavuşturacak şekilde geleneksel ya da çağdaş malzeme
kullanarak tamamlama işlemine verilen isimdir [3]. Kültür varlığını fiziksel bütünlüğüne tekrar
ulaştırma olarak ta tanımlanabilir. Bu teknik hem taşınmaz hem de taşınır kültür varlıklarında
uygulanan yöntemlerden biridir. Fakat taşınır kültür varlıklarında, sergileme olanaklarından da
yararlanmak amacı ile yoğunlukla tercih edilmektedir. Arkeolojik Kazılarda ve Kazı Alanlarında
Yapılacak Düzenleme, Restorasyon Ve Konservasyon Proje Ve Uygulamalarında Uyulacak Usul Ve
Esaslara İlişkin Yönergenin 24. Maddesinde “Restorasyon sırasında, hasarlı kırık parçaların
birleştirilmesi, bütünlenmesi sağlanır” şeklinde, bütünlemenin yapılması gerekliliği de vurgulanmıştır
[4,5].
Taşınır kültür varlıklarında bütünleme yapılmasının farklı sebepleri vardır. Bunlardan ilki taşınır
kültür varlığının fiziksel bütünlüğünü korumak amacı ile yapılan bütünlemedir. Bu tip bütünlemede
amaç; Zaman içerisinde çeşitli sebeplerle yapısal bütünlüğünü koruyamamış olan kültür varlığının
parçalarının bir arada tutulabilmesi; çeşitli parçaların eksilmesi ile bozulmuş durumda olan özgün
geometrinin tekrar sağlanması ile varlığa gelen yükün eşit dağıtılması ve merkez noktasının geometrik
Orta’ya tekrar getirilmesi ile dengenin sağlanması şeklinde sıralanabilir. Bu amaçla yapılan bütünleme
ile özellikle sır ve benzeri madde ile korunmuyor olan kırılma yüzeylerinin atmosferik koşullar ile
ilişkisi de kesilerek kimyasal ve fiziksel olarak bozulma hızının düşürülmesi sağlanmış olmaktadır.
Bir diğer bütünleme amacı ise, kültür varlığının; yapılmış olduğu dönemin kültürel, sosyal, ekonomik,
dini, teknolojik gibi pek çok özelliğini üzerinde taşıması sebebi ile belge niteliği olması; sergilenerek
kamu ile paylaşımı amaçlıdır. Bu bütünlemeler halkın bu konudaki bilgisinin sınırlı olması sebebi ile
bütünlenmemiş bir kültür varlığını algılamasının zor olması bağlamında sergileme amaçlı
yapılmaktadır. Tüm bunların yanı sıra bütünlemesi yapılan objenin, akademik amaçlarla araştırılması
ve taşınması da kolaylaşmakta, bu aşamada alabileceği hasar da en aza indirilmiş olmaktadır.
Bütünlemenin ne şekilde ne detayda ve hangi malzeme kullanılarak yapılacağı; belirli sınırlar içinde
kalmak kaydı ile uzmana bırakılmıştır. Bu bağlamda uluslararası koruma tüzükleri de yol gösterici
olmaktadırlar. Ülkemizde de pek çoğu imzalanarak kabul edilen bu tüzüklerde de bütünlemenin
niceliğine yönelik öneriler/ tavsiye kararları mevcuttur. Örneğin ülkemizde de yasalaşmış bulunan
1964 yılında yayınlanan Venedik Tüzüğü’nün 12. Maddesinde “Eksik kısımlar tamamlanırken,
bütünle uyumlu bir şekilde bağdaştırılmalıdır; fakat bu onarımın, aynı zamanda sanatsal ve tarihi
tanıklığı yanlış bir biçimde yansıtmaması için, özgünden ayırt edilebilecek bir şekilde yapılması
gereklidir.” Şeklinde bir ifade bulunurken; ‘kazılar’ başlıklı 15. Maddesinde, anastilosis için:
“Birleştirmede kullanılan madde her zaman ayırt edilebilecek bir nitelikte olmalı ve bu, anıtın
korunmasını sağlamak ve eski haline getirmek için mümkün olduğunca az kullanılmalıdır.” İfadesi yer
almaktadır [6]. Bu bağlamda bakıldığında; bütünleme için kullanılan yönteme yönelik ‘bütünle
uyumlu’; ancak malzemeye yönelik ‘ayırt edilebilir ve dönemin etkilerini yansıtan – çağdaş’ bir
malzeme olması istendiği anlaşılabilmektedir.
Taşınır kültür varlıklarının bütünlemeye konu olan en büyük yüzdesini seramik eserler – buluntular
oluşturmaktadır. Ancak seramik bütünlemelerinde genellikle, gözün ayırt edemeyeceği şekilde uygun
renk ve malzemenin kullanımı yöntemi seçilmekte; bu seçimi ise seramiğin türü yönlendirmektedir.
Seramik türlerinin her birini diğerlerinden ayıran temel özellik, üretim teknolojilerine bağlı farklı
yüzey rengine ve dokuya sahip olmalarıdır [7].Üretim teknolojilerinden kaynaklanan bu farklılık,
restorasyon / bütünleme uygulamalarında kullanılan malzeme ve yöntemlerde de farklılaşmalara yol
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açabilmektedir. Taşınır kültür varlıkları kapsamındaki seramik objeleri Eskici, 3 ayrı kategori altında
değerlendirmektedir. Bu kategoriler “boyasız seramikler, “boyalı seramikler” ve “sırlı seramikler”
olarak belirlenmiştir[7].
Boyasız Seramikler; geçmişten günümüze kadar en yoğun üretilmiş seramik grubunu
oluşturmaktadırlar (Resim1a). Prehistorik ve protohistorik buluntular için tipik olan bu seramikler
genelde düşük derecelerde pişirildikleri için ağır ve kaba dokuludur. Gövdeleri genelde tek renkli,
yüzeyleri pürüzlü ve mat bir görüntüye sahiptir. Bu tür seramiklerin bütünlenmesinde formu
tamamlayan dolgu, genelde hamur rengine göre renklendirilir. Dolgu malzemesi olarak çoğunlukla
dişçi alçısı, polyfilla / moltofill (calsiyum sülfat esaslı) vb. malzemeler kullanılır [7]. Dolgu yüzeyinin
renklendirilmesi alçı içine doğrudan pigment (toprak boya) ilave ederek veya boyama yöntemiyle elde
edilir. Boyamada mat yüzey elde etmek için sulu boya, mat akrilik boya veya pigmentler tercih edilir
[7].
Boyalı Seramikler; Genelde iyi derecelerde pişirildikleri için sert ve ince dokulu, yüzeyleri perdahlı ve
parlaktır (Resim1b). Yüzeyde renk kontrastı (açık-koyu) dikkat çekicidir. Hamur ile yüzey rengi
farklıdır. Bu özellikleri nedeniyle, eksik kısımların sadece hamur renginde doldurulmasına dayanan bir
bütünleme yeterli değildir. Form bütünlüğünü sağlayan dolgunun yanında dikkate alınması gereken bir
de dekoratif ögelere sahip renkli yüzey söz konusudur. Bu tip kapların yüzeyi parlak olduğu için,
boya olarak bu parlaklığa daha yakın olan vernik veya akrilik boyaların kullanımı tercih edilir. Sulu
veya pigment boyalar donuk bir yüzey oluşturduğu için uygun değildir. Boyamada en büyük güçlük,
orijinalden hafifçe ayırt edilebilecek renk tonunu elde etmektir [7].

Resim 1. Seramik türleri örnekleri [7].

Sırlı Seramikler ise; üretim teknolojisi bakımından diğer seramik tiplerinden farklıdır [7]. (Resim1c).
Uygulanan bezeme tekniklerine göre kap iki veya üç defa fırınlanır. Bu aynı zamanda ürünün
dayanıklılığını arttırır. Bisküvi pişirimi yapılan kap boyalarla dekore edildikten sonra yüzey sır
tabakasıyla kaplanır. Obje tekrar fırınlanınca yüzeyde camsı ve parlak bir tabaka oluşur. Bu nedenle
gövde ile yüzey arasında hassasiyet ve renk farklılıkları söz konusudur. Sırlı seramiklerde, renkli ve
parlak yüzeye sahip olmaları nedeniyle hamur renginde gerçekleştirilen bir tümleme yöntemi uygun
değildir. Alçı veya polyfilla ile önce dolgu yapılarak form bütünlüğü sağlanır. Daha sonra, fondaki sır
rengine yakın (daha açık tonda) bir tonla boyama yapılır. Dekoratif kompozisyon belirgin ise ve bir
bütünlük verilebiliyor ise resimsel tamamlama yapılabilir. Boyamada yüzey parlaklığına daha uygun
olan parlak akrilik, vernik boyalar veya özellikle porselenler için yağlı boya kullanılır [7]. Gerekirse
sır tabakasının parlaklığına yakın bir yüzey elde etmek için, boya üzerine silikonik veya akrilik esaslı
bir koruyucu uygulanabilir. Tamamlamanın anlaşılabilmesi genellikle renk tonundaki farklılık ile
sağlanır. Benzer yüzey özellikleri nedeniyle bu yöntemler porselen restorasyonunda da kullanılır [7].
3. SERAMİK ESERLERDE BÜTÜNLEME AMAÇ VE TÜRLERİ
Seramik eserlerin bütünlemesinde farklı amaçlara uygun olarak farklı şekillerde bütünleme
yapılabilmektedir. Bu bağlamda objenin korunmuşluk durumu, tarihsel, teknik ve sanatsal önemi,
eksik alanların boyutu ve niteliği uygulama açısından önem arz etmektedir. Bu amaçlara yönelik
yapılan bütünlemeleri Eskici , teknik açıdan 3 başlık altında aşağıdaki şekilde özetlemektedir[7].
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3.1. Kısmi veya Destek Tamamlama (Yapısal Tamamlama)
Parça kaybı ve eksik alanı büyük olan veya özgün formu tam olarak bilinemeyen objelerin ayakta
durmasını sağlamak, birleşecek parçaları desteklemek amacıyla yapılan bir tamamlama yöntemidir.
Objenin tamamı değil, sadece belirli bir bölümü veya bölümleri tamamlanmaktadır (Resim 2a,b).
Onarımda minimal yaklaşım söz konusudur. Bazı durumlarda kap formu bilinse de bütünüyle
tamamlama yoluna gidilmemektedir (Resim 2c). Tamamlanan alanların yüzey dokusu ve rengi
biçimsel tamamlamalarda olduğu gibi obje türüne bağlı olarak düzenlenir. Bu tür uygulamalarda
genelde dekoratif tamamlama yapılmamaktadır [7].

Resim 2. Kısmi veya destek tamamlama örnekleri [7].

3.2. Biçimsel tamamlama (Formun Tamamlanması)
Parça kayıplarına rağmen biçimi tanımlanabilen objelerin form bütünlüğünü sağlamak amacıyla
yapılan tamamlama yöntemidir. Bu yöntemde biçimi tamamlanan objelerde dekoratif tamamlama
yapılmayabilmekte; özellikle boyalı ve sırlı seramikler bu bağlamda özgün ve tamamlanan kısımları
fark edilebilir halde bütünlenebilmektedir. Bütünleme, seramik türüne / rengine bağlı olarak hamur /
yüzey renginde olabileceği gibi kullanılan malzemenin hiç renklendirilmediği şekilde de
olabilmektedir (Resim 3f,g). Bu yöntemde, tamamlanan bölümlerin, kabın yüzeyinden içeride
bırakıldığı ‘satıh derinliği’ yöntemi de (Resim 3d,e) kullanılmaktadır [7].

Resim 3. Biçimsel tamamlama örnekleri [7].
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3.3. Dekoratif (cromatik / estetik) tamamlama
Obje üzerindeki tanımlanabilir renk, motif veya süslemelerin de tamamlanması yöntemidir. Daha çok
estetik kaygıyla yapılan, objelere biçimsel ve dekoratif olarak görsel bütünlük kazandırmayı
amaçlayan bir tamamlama biçimidir. Önce objenin fiziksel bütünlüğü, dolgu yoluyla sağlanır. Sonra,
boyama yoluyla cromatik (renksel), resimsel tamamlama yapılır. Tekrarlardan ibaret dekoratif
motiflerde, ayırt edilebilecek şekilde tamamlama yoluna gidilebilir. Boyamada ayırt edilebilirliği
sağlamak için farklı tonlama yöntemi uygulanabilir. Resimsel tamamlama uzun uğraş gerektiren,
teknik ve etik bakımından polemik konusu yapılabilen bir müdahale biçimidir; bu nedenle arkeolojik
seramiklerde pek tercih edilmez, ancak çok özel öneme sahip objeler için uygulanır [7].

Resim 4. Dekoratif ve Renkli tamamlamalardaki yöntemlerin örnek uygulamaları [7].

Dekoratif ve renkli tamamlamalarda birkaç farklı yöntem (belirtme tekniği) uygulanmaktadır. Bunlar;
desen veya figürlerin ana hatlarının belirtildiği, diğer detayların boş bırakılarak bütünlemenin
tamamlandığı ‘çizgisel Tamamlama’(Resim4a,b) ; özgün desenin farklı renk tonları ile detaysız olarak
tamamlandığı ‘farklı tonlama ile tamamlama’(Resim 4c,d); renkli noktaların doğru yerlerde
kullanılması ile ‘Renkli Noktalama (Puntinato)ile Tamamlama’(Resim 4e,f) ve özgününe benzer
şekilde aynı renk ve dokunun taklit edildiği ‘Mimetik (Birebir / Taklitçi) Tamamlama’(Resim4g,h)
şeklindedir. [7].
3. 3D BASKI TEKNOLOJİLERİNİN KÜLTÜR VARLIKLARINDA KULLANIM
OLANAKLARI
3.1. Kullanılan yöntemler, yazıcılar ve özellikleri
Üretim ve tasarım alanındaki yeni teknolojiler, ürünler tasarlamak ve üretmek için yeni imkanlar
sunmaktadır. Dijital üretim işlemleriyle birlikte üretim geliştirme süresini ve maliyetini azaltmak,
ürünün kişiselleştirilebilmesi için gereken ihtiyacı karşılayabilmek, ürün kalitesini yükseltmek ve
pazarın talep ettiği ürün çeşitliliğine daha hızlı yanıt üretebilmek mümkün olmuştur [8].
Geliştirilen teknolojiler içerisinde hızlı prototipleme ve 3 boyutlu baskı gibi ifadelerle tarif edilen
üretim tekniği son dönemde geniş yer tutmaya başlamıştır. Bu teknoloji 3B nesneleri imal etmek için
malzemeyi katmanlar halinde birleştiren bir süreç işletmektedir [9]. Teknolojinin kullanılmasında
yöntem bilgisayar ortamında oluşturulan / elde edilen dijital 3B modelin yazıcıya gönderilerek
hammaddenin katmanlar halinde birbiri üzerine yığılmasıyla ya da katılaştırılmasıyla fiziksel hale
getirilmesi şeklindedir. Yöntem üretim malzemesinin üst üste eklenmesi söz konusu olduğundan
eklemeli imalat olarak da adlandırılmaktadır [10,9]
3 boyutlu baskı teknolojileri içerisinde farklı malzeme işleme süreçleri ve uygulamaları söz
konusudur. Bu kapsamda 30’dan fazla yöntem bulunmakla birlikte bu yöntemler genel olarak ışıkla
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kürleme, eritme ve katılaştırma ya da birleştirerek bağlama prensiplerine dayanmaktadır. 3B baskı için
yöntem seçimine bağlı olarak katı, sıvı veya toz temelli malzemeler bulunmaktadır. Bu çerçevede SLA
(Stereolithography), SLS (Selective Laser Sintering), FDM (Fused Deposition Modeling) ve Polyjet
teknolojileri öne çıkmaktadır. Bunlardan en erişilebilir durumda olanı FDM teknolojisi olup kişisel
kullanımlara kadar yaygınlaşmıştır. dir. Bu teknolojiler günümüzde hem prototipleme hem de son ürün
üretimi amacı ile kullanılmaktadır. 3B baskı teknolojisindeki ilerlemeler kişiselleştirme imkânların
artmasının yanında ilaç endüstrisi, sanat, inşaat gibi alanlarda üretim dünyasını önemli ölçüde
değiştirebilecek potansiyele sahiptir [11]
Bu teknolojiler yaklaşık otuz yıllık bir tarihe ulaşmıştır. 3B baskı teknolojilerin diğer üretim
yöntemlerine göre avantajları; talaşlı imalata kıyasla daha düşük güç gerektirerek katı parça üretmesi,
tüm üretim teknolojilerinin içinde bilgisayarla kontrol edilebilirliği en kolay üretim yöntemi olması ve
günümüzün en yüksek beceriye sahip teknolojisi olması olarak sıralanmaktadır [12] Bu avantajları ile
artık 3B baskı, üreticiler tarafından önemli ölçüde kesim, büküm, presleme ve döküm yöntemlerine
alternatif bir üretim yöntemi olarak dikkate alınmaktadır [13].
3.2. 3D Baskı teknikleri kullanılarak yapılmış olan bütünleme çalışmalarından örnekler
Taşınır kültür varlıklarının bütünlemelerinde kullanılan yöntemlere, yakın geçmişte teknolojinin de
ilerlemesi ile dahil olan 3D baskı teknolojileri pek çok olanağı da beraberinde getirmiştir. Bilgisayar
ortamında her türlü sürecin titizlikle incelenebilmesi yanı sıra, elde edilen sonuç ürünün istenen en
yüksek hassasiyette meydana geliyor olması da önemli bir çıktı olarak düşünülebilir.
Bu yöntemin kullanılması ile yapılan bütünleme çalışmaları arasında çok farklı materyallerden oluşan
eserler üzerinde yapılan uygulamalar mevcuttur. Bu bütünleme çalışmalarından çeşitli örnekler
aşağıdaki şekilde verilmiştir.
Dantel Porselenin Kullanıldığı Bir Kültür Varlığının Restorasyonu
Dantel porselen, 19. Yy’da Dresden sanat çevresinde popülerlik kazanmış bir porselen yapım
yöntemidir. Gerçek bir kumaşın, sıvı porselen çamuruna batırılarak mevcut figür üzerine sarılması,
pişirilme esnasında, gerçek kumaşın yüksek ısı ile yanarak, sadece porselen kısımların figür üzerinde
sabitlenmesi şeklinde yapılan bu uygulama, oldukça detaylı bir çalışma gerektirmektedir. Bu yöntem
ile yapılmış objelerin en büyük problemleri, çok narin olmaları sebebi ile en ufak etkide çatlama ve
kırılma riski taşımalarıdır.

Resim 5. Kültür varlığında tespit edilen hasarlı bölümler [14]

Çalışma kapsamında kültür varlığının 3 boyutlu taraması yapılmış, Rhinoceros ve 3Ds Max gibi CAD
yazılımlarında model oluşturularak gerekli parçaların modellemesi yapılmıştır. Modellenen bu
kısımlar Taurus sterolitografi tekniği ile UV kontrollü epoksi kartuş kullanılarak basılmış ve
restorasyon tamamlanmıştır [14]
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Pietranico Madonnasının Restorasyonu

Resim 6. Meryem ananın restorasyon süreci [15]

2009 yılında meydana gelen depremde düşerek çok parçalı olarak kırılmış bulunan, terrakotta Meryem
heykelinin restorasyonu kapsamında, öncelikle tüm parçaların üçgenleme yöntemini kullanan bir lazer
tarayıcı ile taraması yapılarak Meshlab yazılımında bir araya getirilmiştir. Elde edilen taramalar
bilgisayar ortamında bir araya getirilmiş ve kayıp parçaların yerine rekonstrüksiyon parçalar
tasarlanmıştır [15]
Seramik Aslan Heykelinin Restorasyonu
Irak Yorghan Tepe sit alanında bulunmuş bulunan, Assur döneminden kalma tanrıça Isthar’ın yanında
betimlenmiş bulunan Aslan heykelinin bir tanesinin savaş zamanında yok olmuş olması sebebi ile
Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmadır. Çalışma kapsamında daha öncesinde müzeye
getirilmiş bulunan heykel taranarak modellenmiş, bu modelin ayna görüntüsü 3d baskı teknolojileri ile
tekrar basılarak rekonstrüksiyonu sağlanmıştır [16].

Resim 7. Harvard Üniversitesine yapılan çalışma [16].
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4. ÖRNEK MODEL
Taşınır kültür varlıklarının korunma, restorasyon / onarım ve sunum süreçlerinde 3 boyutlu baskı
teknolojisinin kullanılması üzerine genel bir literatür taraması sunduğumuz çalışmada bu teknolojinin
kullanımın sağlayacağı faydalara da odaklanılmıştır. Bu çerçevede teknolojinin getirdiği imkanlarla
oluşacak, farklı yöntemlerle yapılabilmenin karşısında çok daha kolay, açık ve ekonomik bir süreç söz
konusudur. Aşağıdaki görsellerde dijitalleştirilmiş bir ürün örneği üzerinden uygulanabilecek 3 ayrı
tercih örneklenmiştir. Örneklerde mevcut uygulamalara eşdeğer dolu bir parça üretimi, ızgara yapıda
oluşturulan parça üretimi, şeffaf bir malzeme ile parçanın içinin de görülebilmesine imkân veren bir
parça üretimi şeklinde hazırlanan modellenmiş görsellere yer verilmiştir.
Modelleme bağlamında kullanılan bir kısmı eksik olan materyal, hayal ürünü bir tasarım olup, 3
boyutlu baskı teknolojilerinin kullanımına yönelik olanakların sunumu bağlamında tasarlanmıştır.
Bu işlem sürecinde sıralama, öncelikle bütünlenecek olan modelin taranması olacaktır. Tarama
işleminin akabinde elde edilen üç boyutlu veri bilgisayar destekli tasarıma yönelik bir yazılımda
işleme sokularak modelin katı hali elde edilecektir. Bilgisayar ortamında yapılacak çalışma ile eksik
kısımların bütünlemesi için modelleme yapılacak ve bu kısmın yapısal kararları verilecektir.

Resim 8. Kültür varlığının bütünlemesi için üretilen farklı özellikte parçalar.

Yapısal kararlar, sergileme veya bilimsel çalışma kapsamında, bütünlenmiş kültür varlığına ilişkin
verinin ne derece kullanılacağına dair konunun uzmanı tarafından verilmelidir. Bu karar, strüktürel
olarak en rijit ve sağlam bütünlemeye yönelik dolu malzeme ile tamamlama ( Resim 8a); özellikle iç
yüzeyde renk, süsleme veya bezeme benzeri bir ayrıntı var ise, kültür varlığının içini gösterebilmek ve
hava girişini sağlayabilmek adına tel kafes ile tamamlama ( Resim 8b) ve kültür varlığının içindeki
ayrıntıları gösterebilmenin yanı sıra, yeterli rijitlikte bir tamamlama yapabilmek, her detayın ortaya
çıkmasını sağlamak adına saydam malzeme ile tamamlama ( Resim 8c) şeklinde gelişecektir. Bu
bağlamda uzman tarafından verilecek karara göre ilgili kısımlar 3 boyutlu baskı teknoloji ile
üretilecek; modelin oluşması bağlamında gerekli ancak sonuç irinde fazlalık olan destek
malzemelerinin uzaklaştırılması sağlanacak; yüzey temizleme ve ihtiyaç halinde üst yüzey işlemleri
yapılacaktır. Tüm bu işlemlerin akabinde model hazır hale gelmiş olacaktır.
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Resim 9. Alıştırma işlemleri için hazırlanan parçalar

Eserin mevcut parçası ile tamamlama amacıyla üretilen parça ara yüzeylerinde gerekli alıştırma
işlemleri gerçekleştirilir (Resim 9).

Resim 10. Bütünlenmiş taşınır kültür varlığı

Son olarak mevcut parça ile üretilen parça uygun bir birleştirme malzemesi ile biraraya getirilir ve
ürün sunuma hazır hale getirilir. Bu noktada her iki parçanın birbirine sabitlenmesinde kullanılan
malzemenin, kültür varlığına zarar vermeyecek; istendiğinde geri alınabilecek bir malzeme olmasına
özen gösterilmelidir.
5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının gelecek kuşaklar adına korunması insanlığın ortak değerlerinde
yer alan temel bir prensiptir. Sahip olunan bu değerler aynı zamanda insanlığın ortak mirası olarak
önem taşımakta ve korunması – gelecek nesillere aktarılması ile paylaşılması konusu üzerinde
hassasiyetle çalışılması ve geliştirilmesi gereken bir sorumluluk alanı olarak tariflenmektedir. Bu
varlıkların mümkün olan bütün özgün özelliklerinin korunarak gelecek nesillere aktarımı yanı sıra,
bilimsel çalışmalar bağlamında kullanımları ile, günümüzde kamu ile paylaşımları da önem arz
etmektedir.
Bu bağlamda özellikle arkeolojik kazılarda elde edilen, savaş veya vandalizm sonucunda parçalanan
taşınır kültür varlıklarının bütünlemeleri önem arz etmektedir. Bütünleme neticesinde uzman olmayan
bir gözün de ilk etapta anlayıp algılayabileceği fiziksel bütünlüğe kavuşan kültür varlıklarının eğitim
ve kültür bağlamında müzelerde sergilenmesi mümkün olmaktadır. Bunun yanı sıra, bütünlenen kültür
varlıklarının, dengesel rijitliği sağlandığından fiziksel olarak hasar almaları zorlaşmakta, üzerinde
çalışma yapılması kolaylaşmaktadır. Ancak bu bağlamda geçmişte ve günümüzde kullanılan alçı ve
benzeri malzeme ile tamamlama, kültür varlığına zarar vermesi, istendiği takdirde zararsız bir biçimde
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geri alınamıyor olması gibi sebeplerle kullanımı konusunda ihtiyatla karar verilmesini
gerektirmektedir. Fakat günümüzde gittikçe gelişen 3 boyutlu baskı teknolojileri bağlamında bu
bütünlemeleri; taşınmaz kültür varlığına zarar vermeden, farklı malzeme tercihleri ile saydam, yarı
saydam, hava geçirgen gibi çeşitli şekillerde yapmak mümkün olmakta ve bu bütünlemeler istendiği
takdirde tümü ile zararsız bir şekilde geri alınabilmektedir. 3 boyutlu baskı teknolojilerin kullanımı ile
mümkün olan bu yöntemin bilgisayar ortamında olan verilerin disiplinler arası çalışmalarda
kullanılabilirliğinin artması, verilerin korunması, belgelenebilmesi ve kamuoyu ile paylaşımının
kolaylaşması gibi avantajları da bulunmaktadır. Dijital ortamdaki kütüphaneler aracılığı ile yapılan
paylaşım pek çok uzmana da veri sağlamak konusunda önemli adımlardan birini oluşturmaktadır.
Ayrıca bu teknolojiler ile yapılan bütünlemelerin istenilen teknikte, saydamlıkta ve şekilde yapılma
olanağı bulunmakta olup, tüm süreç bilgisayar ortamında en ince yarıntısına kadar
hesaplanabilmektedir.
Kültür varlıkları geçmiş medeniyetlere ait çok sayıda veriyi bünyelerinde taşıyan, eşsiz ve önemli
varlıklardır. Bu sebeple gelecek nesillere aktarımları elzemdir. Yüzlerce yıllık geçmişleri sırasında
maruz kaldıkları koşullara bağlı olarak kırılgan yapıları, onları riske atmaktadır. Bu sebeple 3 boyutlu
baskı teknolojilerinden yararlanmak, bu varlıkların üzerinde gerekli araştırmanın yapılması,
sergilenmeleri ve saklanabilmeleri açısından çok önem arz eden bir teknolojidir. Unutulmamalıdır ki,
eşsiz olan bu varlıkların zarar görmeleri halinde henüz araştırılmamış pek çok verinin kaybı ihtimali
bulunmakta; yok olmaları halinde yeniden yapımları mümkün olmamaktadır. Bu sebeple günümüz
teknolojisinde mümkün olan en zararsız ve uygun teknik olan 3 boyutlu baskı teknolojilerinin
kullanımı, önem arz etmektedir. Bu varlıklara ihtimam ve özenle yaklaşım; geleceğe miras olmaları
adına elzemdir.
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