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ÖZET
Son 20 yılda dünya çapında yapılan birçok çalışma hava kirliliğinin kültürel ve
tarihi yapılara ve malzemelere zarar verdiğini net bir şekilde ortaya koymuştur.
Müzeler, galeriler, kütüphaneler ve arşivler hava kalitesi faktörü dikkate alındı-
ğında önemli bir risk altındadır. Ülkemizde de tarihi ve kültürel yapının korun-
masına yönelik yapılan/yapılacak olan çalışmalara ve uygulamalara hava kali-
tesinin etkilerinin ve yol açtığı hasarların incelenerek bertaraf edilmesi için
yapılacak uygulamaları da dahil etmek artık bir zorunluluktur. Müzeler ve tari-
hi binalarda muhafaza edilen, depolanan ve sunulan tarihi ve kültürel mirasın
iç ortam hava kalitesi parametrelerinden ne ölçüde etkilendiği konulu inceleme
ve araştırma çalışmaları henüz ülkemizde çalışılmaya ve uygulanmaya başlan-
mamış bir konudur. Bu çalışmada kapalı alanlarda (iç ortamlarda) korunan,
saklanan veya sergilenen tarihi ve kültürel mirasımızın önemli parçaları olan
eserlerin hava kirleticilerinden nasıl etkilendiklerinin incelenmesi, risk değer-
lendirmesi ve kontrol yöntemlerinin belirlenmesi çerçevesinde uluslararası ve
ulusal ölçekte yapılmış olan çalışma ve uygulamalar incelenerek derlenmiş ve
ülkemizde benzer uygulamaların yapılması sürecinde karşılaşılabilecek uygula-
ma zorlukları tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tarihi eserler, hava kirliliği, risk yönetimi, değer yönetimi,
pasif örnekleme

1. GİRİŞ
Tarihi ve kültürel değeri olan koleksiyonların, depolandığı ve sergi-
lendiği ortamlarda, binalarda ve müzelerde zaman içersinde zarar
gördükleri, hasara, yıpranmaya ve çürümeye maruz kaldıkları bilin-
mektedir. Bu hasarların temelde en önemli (birincil) nedenleri;
bulundukları, sergilendikleri ve saklandıkları ortamların sıcaklığı (T,
°C), nispi nem değerleri (RH, %), ışık miktarı ve oranları, hava kir-
liliği, böcekler ve diğer istenmeyen zararlı canlılar ve belki de en
önemlisi insanlar olarak sıralanabilir. Yanlış yönetim ve dikkatsizlik
bu faktörleri tetikleyen ve meydana gelecek hasarların artmasına
veya daha kısa süre içersinde gerçekleşmesine neden olan ikincil bir
faktördür. Bu faktörlerin her birisinin tam anlamıyla kontrol altında
tutulması neredeyse imkânsız olmasına rağmen, en azından kontrol
edilebilir veya izin verilebilir seviyelere çekilmesi mümkündür.
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Kalitesinin Müzeler ve Tarihi Bina
Envanterinde Bulunan Eserlere
Etkilerinin Araştırılması, Risk
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Her ne kadar insan kaynaklı etkenler içersinde yer
alıyormuş gibi görünse de müzelerde ve sergi salon-
larında saklanan ve sergilenen eserleri tehdit eden iç
ortam hava kirleticileri doğal yollarla da yayılabil-
mektedirler. Son 20 yılda yapılan birçok çalışma
hava kirliliğinin kültürel ve tarihi yapılara ve eserle-
re zarar verdiğini net bir şekilde ortaya koymuştur.
Müzeler, galeriler, kütüphaneler ve arşivler bu faktör
dikkate alındığında önemli bir risk altındadır.
Çürüme devamlı ve yavaş bir işlemdir. Devamlı
hava kirliliğine maruziyet bu işlemin birçok eser
üzerinde hızlanmasına ve şiddetini artırmasına neden
olmaktadır.

Eserlerin sunulduğu mekânların coğrafi konumu ve
fiziksel özellikleri kirletici maruziyetlerini etkileyen
önemli parametreleri belirlemektedir. Mesela denize
yakın bir bölgede bulunan bir mekânın açık bir şekil-
de atmosferik nemle beraber deniz tuzlarının da koro-
zif etkisine maruz kalabileceği net olarak görülmekte-
dir[1]. Bu tip mekânlarda sadece nem ve sıcaklık
parametrelerinin dikkate alınması sunulan ve saklanan
eserlerin korunmasında yeterli olmayacaktır.

Gelişmiş ülkeler ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke-
ler, müzelerde iç ortam hava kalitesinin, hava kirleti-
cileri açısından yönetilmesi ve kontrol edilmesi ama-
cıyla çalışmalar yapmakta ve konuyla ilgili yönerge-
lerle yaptırım uygulamaktadırlar [2,3]. Ülkemizde
ise iç ortam hava kirleticilerinin müzelerde ve tarihi
mekânlarda sergilenen ve saklanan eserler üzerinde-
ki etkileri henüz çalışılmaya başlanmış bir konu
değildir. Bu konuyla ilgili herhangi bir yönerge veya
uygulama da bulunmamaktadır. Bu nedenle yapılmış
çalışmalar değerlendirilirken ulusal literatürdeki
eksiklik nedeniyle sadece uluslararası literatürde bu
konuda yapılmış çalışmaların derlemesi yapılacaktır.

Bu çalışmanın amacı dünya genelinde iç ortam hava
kirleticilerinin müzelerde ve tarihi mekânlarda sergi-
lenen ve saklanan eserler üzerindeki etkileri konu-
sunda yapılan çalışmaları inceleyerek, önemli kirle-
tici türlerini ve kaynaklarını belirlemek, kontrol stra-
tejilerini derlemek ve ülkemizde bu noktada yapıla-
cak uygulama ve bilimsel çalışmalarda karşılaşılabi-
lecek zorluklara dikkat çekmektir.

2. DEĞER VE RİSK YÖNETİMİ
Tarih ve kültürel eserlerin korunmasında ilk olarak
dikkat edilmesi gereken husus eserin anlamı veya
daha geniş bir ifadeyle değeridir. Burada kast ettiği-
miz sadece mali değeri değil objenin tarihi, kültürel,
eğitimsel, içeriksel, politik, malzeme, vs. gibi nite-
liksel ve niceliksel tüm değerleridir. Bu noktadan
bakıldığında koleksiyon yönetimine veya eserlerin
saklanması ve korunmasına yönelik yönetim uygula-
malarına “Değer Yönetimi” yönüyle bakmak gerek-
mektedir. Tarihi eserlerin değer yönetiminin üç ana
bileşende ele alınması bazı araştırmacılar tarafından
önerilmiştir [4,5]. Buna göre eserlerin fayda getire-
cek şekilde kullanılması (mesela halkın ziyaretine
açılması gibi), geliştirilmesi (mesela yeni eserler
eklenmesi ya da mevcut eserler üzerinde bilimsel
çalışmalar yapılarak değer ve içeriksel anlamının
artırılması) ve korunması tarihi ve kültürel eserlerin
yönetiminde uygulanacak değer yönetimi uygulama-
sının üç temel aşamasını oluşturmaktadır. Özellikle
koruma aşaması bu değerlerin gelecek nesillere ve
zaman dilimlerine sağlıklı ve sağlam bir şekilde taşı-
nabilmesi için gerektiğinde her türlü maliyetin sarf
ve seferber edilmesi gereken bir aşama olarak göze
çarpmaktadır.

Koruma aşamasının sağlıklı bir şekilde yapılabilme-
si için eserler üzerinde oluşabilecek risklerin grup-
lanması gerekir. Çok nadir gerçekleşebilecek fela-
ketler nedeniyle oluşan riskler (yangın gibi) arada
sırada gerçekleşme ihtimali olan riskler (mesela; bir
el yazması eserin üzerine çay dökülmesi) ve devam-
lı şekilde hasar etkisi oluşturan riskler (devamlı ola-
rak nem, ışık ve kirleticilere maruziyet gibi) üç temel
risk grubudur [4]. Risk yönetimi prensibiyle ele alın-
dığında ortaya çıkacak hasarların aynı derecede yok
edici ve zarar verici olması her risk grubunun aynı
önem ve ciddiyetle ele alınmasını, engellenmesi
veya önlenmesine yönelik tedbir ve uygulamaların
yapılmasını gerektirmektedir. Değer ve Risk Yöne-
timi açısından kirleticilere maruziyet önemli bir risk
grubudur ve bu konuda ulusal uygulamalara da bir
an önce başlanmalıdır.

Devamlı hasara neden olduğunu söylediğimiz kirle-
ticiler ve iç ortam şartlarına maruziyetin risk yöneti-
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mi yapılarken veya planlanırken iki aşamalı bir sis-
temin ayrı ayrı veya paralel olarak kullanılması bir-
çok araştırmacı tarafından önerilmiştir [6,7]. Bu iki
aşamanın bir tanesi laboratuar ortamında yapılması
mümkün olan veya yapılması önerilen hızlandırılmış
maruziyet ve deformasyon testlerini, diğeri ise yerin-
de (in-situ) maruziyet etkilerinin ve kirletici derişim-
lerinin izlenmesini içermektedir. Bu noktadan bakıl-
dığında her bir müze ortamı için yapılacak çalışma-
ların son derece değişken sonuçlar vereceği ve vaka-
ya özel sonuçları içereceği söylenebilir. Dolayısıyla
her bir müze için bu tip risk yönetim ve izleme çalış-
malarının başlatılması veya uygulanması, ilgili
müzenin Değer ve Risk Yönetimi açısından en
önemli bileşenlerden birisini oluşturmaktadır [7].

Tarihi objelerin kirletici maruziyeti nedeniyle karşı
karşıya kaldıkları risklerin değerlendirilmesi ama-
cıyla ilk çalışmalardan birisini Ashley-Smith (1999)
yapmıştır [8]. Bu çalışmada potansiyel riskler belir-
lenmiş ve değerlendirilmiştir. Kirletici maruziyet
dozları ve etkileri de detaylarıyla incelenmiştir.
Müze Risk Yönetim Planına dahil edilmesi gereken
kirleticilerin listesi bir diyagram üzerinde Şekil 1’de
verilmiştir.

Müzeler için kirleticilerin risk yönetimi yapılırken
yapılması gereken bir diğer işlem çevrelerin mikro-
çevreden makro-çevreye kadar belirlenmesidir.
Mikro-çevreler eserlerin saklandığı kabin ve çekme-
celer olarak düşünülebilir, makro-çevre ise binanın
iç ve dış ortamlarını entegre olarak ele alan çevredir.
Çevre değerlendirmesinde esas alınacak risk yöne-
tim planı Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 1. Müze Risk Yönetim Planına Dahil Edilmesi Gereken Kirleticiler.

Şekil 2. Müze İç Ortam Kirletici Risk Yönetim Planı.
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3. İÇ ORTAM HAVA KİRLETİCİLERİ VE 
KAYNAKLARI

Müze ve tarihi binaların iç ortamlarında eserler üze-
rinde tahribat yapabilecek kirletici türleri genel baş-
lıklar altında; kükürt dioksit (SO2), azot dioksit
(NO2), ozon (O3), hidrojen sülfit (H2S), formik asit
(HCOOH), formaldehit (HCHO), asetik asit
(CH3COOH) ve partikül madde (PM) olarak verile-
bilir. Bu kirleticilere ilave olarak bir dizi özel orga-
nik ve inorganik kirleticiler de gerekli görülmesi
durumunda, mesela özel emisyon kaynaklarına
yakınlık gibi, incelemeye alınmalıdır.

Bilindiği üzere kükürt dioksit, azot oksit ve ozon
temel hava kirleticileri içersinde sayılan gaz kirleti-
cilerdir. Son 30 yılda bu kirleticiler üzerinde birçok
çalışma yapılmıştır ve kimyasal özellikleri nedeniy-
le tarihi objeler üzerinde meydana getirdiği etkiler
detaylarıyla araştırılmak suretiyle literatüre önemli
bilgiler kazandırılmıştır [9-15].

İç ortamlarda bulunan malzemeler üzerinde hasara
ve deformasyona neden olan kirleticilerin, malzeme
yüzeyleri ile etkileşime geçmesi için en etkin para-
metre depolanma işlemidir. İç ortamlarda bulunan
asidik gazlar özellikle bu mekanizma ile yüzeylerde
depolanırlar. Kompleks kimyasal işlemler sonrasın-
da temel asidik gazlar nitrik ve nitröz asitlere
(HNO3, HONO), sülfat, nitrat veya partiküler madde
formlarına dönüşebilirler.

Hava ortamındaki asitlilik çok büyük oranla temel

kirleticiler olarak kabul edilen kükürt ve azot oksit-
lerden meydana gelmekte ve bu türler endüstriyel
faaliyetler, ulaşım ve yanma işlemleri sonrasında
atmosfere yayılmakta ve sonrasında dış ortamlardan
iç ortamlara taşınmaktadır. Atmosfere kükürt sadece
insan kaynaklı değil doğal işlemler sonrasında da atı-
labilmektedir, günümüzde en önemli doğal kükürt
kaynağının denizlerdeki biyolojik işlemler sonrasın-
da atmosfere yayılması yoluyla olduğu bilinmekte-
dir.

Müze, kilise, galeriler, tarihi ve kültürel binalar, vb.
yapılarda belirli düzeylerde bu tip kirleticilerin varlı-
ğı günümüzde yapılan birçok çalışma ile ortaya kon-
muştur. Hatta bazı çalışmalarda asidik gaz türlerinin
müze ortamlarında dış ortamlardan daha yüksek
seviyelere çıktığı rapor edilmiştir [14,16]. Özellikle
mermer yüzeylerinde SO2 gazının kalsit ile girdiği
etkileşim sonrasında jips oluşumu gözlendiği ve
mermerden yapılmış eserlerin bu yolla önemli hasar-
lara uğradığı iyi bilinmektedir [14]. Çok iyi bilinen
bu etkinin yanı sıra iç ortamlarda bulunan SO2 kirle-
ticisi hemen hemen tüm malzemeler üzerinde belir-
gin hasar ve bozulmalara neden olabilmektedir.

Yapmış olduğumuz derleme sonucunda incelemiş
olduğumuz kirleticilerin müze ve tarihi mekanlarda-
ki eserler ve malzemeler üzerindeki etkileri Tablo
1’de verilmiştir. Konuyla ilgili yazılmış en önemli
iki derleme (review) makalesi Brimblecombe [2],
Baer ve Banks [17] tarafından yazılmıştır. Her iki
makale de müzelerdeki iç ortam hava kalite para-

Tablo 1. Kirleticilerin Temel Malzemeler Üzerinde Meydana Getirdikleri Zararlı Etkiler [3, 18-24].
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metrelerinin objeler üzerindeki etkileri tartışılmış ve
incelenmiştir. Okuyucunun kirleticilerin müze
ortamlarında bulunan kirleticilere etkileri konusunda
detaylı bilgi için bu iki yayına başvurmasını öneririz.

Bilinen temel kirleticilere ilave olarak aldehitler ve
organik asitlerde müze ortamlarında izlenmesi öneri-
len ve eserler üzerinde çürüme ve deformasyona
neden olan kirleticilerdir. İç ortamlarda gözlenen
aldehit ve organik asitlerin temel kaynakları; kabin
ve iç ortamın dekorasyonunun imalatı esnasında kul-
lanılan ağaç ve muhtelif ahşap malzemeler, yapıştırı-
cı ve tutkal malzemeler, cila ve parlatıcılar ve muh-
telif boya malzemeleridir. Özellikle ahşap malzeme-
den yapılmış kabin ve mobilyaların bulunduğu
mikro-çevrelerde aldehitler ve organik asitlerin
izlenmesi tarihi eser risk yönetiminin çok önemli bir
parçası olarak değerlendirilmiştir [25].

Gümüş malzemelerin kirleticilerin maruziyeti altın-
da gösterdiği korozyon davranışı ve korozyon meka-
nizması Graedel (1992) tarafından incelenmiştir
[26]. Hava kirleticileri arasında en korozif etkiye
sahip olanlar SO2, H2S, OCS, HCOOH, CH3COOH,
HCHO türleri olarak belirlenmiştir.

Nazaroff ve Cass’ın yayınladıkları bir çalışmada
[27], iç ortamlarda bulunan kirleticilerin reaksiyon
kinetikleri, derişim değişimleri ve etkileri matema-
tiksel yollarla modelleme suretiyle bu tip kirleticile-
rin ortamlardaki davranışı açıklanmıştır. Özellikle iç
ortamlarda bulunan kirleticilerin davranışının
modellenmesi dış ortam modellerine göre daha başa-
rılı sonuçlar vermekte ve daha basit modeller ve eşit-
likler kullanmak suretiyle kirletici davranışları açık-
lanabilmektedir. İç ortam kirleticilerinin modellen-
mesi günümüzde de ilgi çeken ve üzerinde çalışma-
lar yapılması teşvik edilen bir konudur.

İç ortamda bulunan kirleticilerden en temel üç tane-
si olan NO2, O3 ve SO2 derişimlerinin tahmin edil-
mesi amacıyla geliştirilmiş Avrupa Birliği destekli
bir proje olan IMPACT’den de burada bahsetmek
yerinde olacaktır1. Bu proje kapsamında bir model
geliştirilmiş ve dış ortam derişimlerinden yola çıkı-

larak iç ortamlardaki kirletici derişimlerinin tahmin
edilebileceği, giderim ve depolanma hızlarının
hesaplanabileceği bir araç (IMPACT) geliştirilmiştir.
Özellikle iç ortam kirleticilerinin oluşumunun dış
ortamdaki derişimlere bağlı olduğu düşünülürse, bu
tip modellerin geliştirilmesi yönetici, araştırmacı ve
planlamacılar için hem kolaylık hem de uygulama
üstünlüğü kazandırabilecek yapıdadır.

Müze ortamlarının iç ortam hava kalitesinin izlene-
rek değerlendirmesi son yıllarda daha da güncellik
kazanmış bir konudur. Özelikle Avrupa ülkelerinde
ve gelişmiş diğer ülkelerde her zaman güncelliğini
koruyan ve ilgiyle çalışılmakta olan bir konudur.
Yakın zamanda benzer konularda yapılmış birçok
yenilikçi yaklaşım ve çalışma kapsamında bir dizi
müzede iç ortam kalitesi izlenerek bilimsel makale-
ler yayınlanmıştır [7, 28-31, 34].

4. DEPOLANMA VE GİDERİM
Önceki bölümlerde depolanmanın iç ortamda bulu-
nan kirletici türlerinin giderim mekanizmalarında en
önemli rolü oynadığından bahsedilmişti. Tüm kirle-
ticiler bulundukları ortamlardaki temas ettikleri tüm
yüzeylerde kimyasal tepkimeler veya fiziksel birik-
me sonrasında depolanmak suretiyle giderilme eğili-
mindedirler. Mesela; azot oksitlerin yüzeylerde
depolanması veya giderimi nitrik ve nitröz asit olu-
şumu şeklinde gerçekleşir. Bu iki türün oluşması için
en önemli etken ortamda su bulunması yani nem ora-
nının artmasıdır. Burada yüzeylerde oluşan veya
depolanan nitrik asitin yüzeyin asit-baz yapısına
bağlı olarak atmosfere yayılma eğiliminde olduğu,
öte yandan nitröz asidin ise yüzeylerde emilerek
depolanma veya yapışma eğiliminde olduğu unutul-
mamalıdır.

Gaz türü kirleticilerin özellikle nitrik ve nitröz asit
oluşumuna neden olan azot oksitlerin müze ortamla-
rında bulunan tarihi esere ve nesneler üzerindeki
depolanma ve giderimleri Katsanos vd. [14] tarafın-
dan incelenmiştir. Bu çalışmanın bulgularına göre;
yüzeylerde oluşan veya emilen nitröz asit tamamen
emildiği yüzeyde kaldığı, nitrik asidin ise %98’e
varan oranlarda iç ortama geri yayıldığı bulunmuş-

1 Detaylı bilgi için bakınız: http://www.ucl.ac.uk/sustainableheritage/impact/
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tur. Bu nedenle iç ortamlardaki HONO derişim deği-
şimleri dış ortamlara göre çok yüksek oranlara ula-
şabilmektedir. Aynı çalışmada çeşitli malzeme türle-
ri için NO2 giderim ve depolanma oranları da hesap-
lanmıştır. Ortamda bulunan NO2’nin pyrex-cam mal-
zemede giderim hızı 0,4 μg/saat iken bu değer nay-
lon malzeme için 3,8 μg/saat değerine çıkmaktadır.

Grøntoft ve Raychaudhure (2004) yapmış oldukları
bir çalışmada çeşitli nem değerleri altında üç temel
kirleticinin (NO2, O3 ve SO2) farklı yüzeylerdeki
depolanma miktarlarını incelemişler ve literatürde
daha önce yapılan çalışmalardaki verileri de derleye-
rek depolanma hızlarını hesaplamışlardır [15]. Bu
çalışmada derlenen bilgilere göre en yüksek depo-
lanma hızları NO2, O3 ve SO2 gazları için sırasıyla;
yün halı (0,0919 cm/s), pamuk kumaş (0,109 cm/s),
sert tahtalı ağaç (0,048 cm/s), en düşük depolanma
hızları ise alüminyum (0,000698 cm/s, 0,0006 cm/s
ve 0,002 cm/s) yüzeylerde gerçekleşmiştir.
Bulgulara göre ortamdaki nispi nem değeri arttıkça
kirletici depolanma/giderim hızları her bir kirletici
için tüm malzemeler için artış göstermektedir.

Gibson ve ark. [25] yaptıkları bir çalışmada müze
ortamlarında saklanan eserlerin kabinetlerinin içer-
sinde asetik asit ve formik asit derişimlerini pasif
örnekleme yöntemiyle izlemiştir. Asetik asidin for-
mik asitten çok daha yüksek değerlerde deriştiği
gözlenmiştir. Bu durum beklenmeyen bir durum ola-
rak değerlendirilmiş ve nedenleri formik asidin kabi-
netler içersinde bulunan kireçtaşı ve kurşun yüzey-
lerde depolanması ile ilgilendirilmiştir. Bu tip orga-
nik kirleticilerin eserler üzerindeki zararlı etkileri
düşünüldüğünde ahşap değil metal kabinlerin kulla-
nılması kontrol yöntemi olarak önerilmiştir. Aynı
çalışmada İrlanda Kraliyet Müzesinde yapılan bir
başka incelemede ise oldukça yüksek asetik asit ve
formaldehit gözlenmiştir. Bu müzede ise aktif kar-
bon bileşenli bezlerle kabinetler kaplanmış ve bu
suretle organik gaz kontrolü sağlanmıştır.

5. ÖRNEKLEME
Müzelerde kirleticilerin izlenmesi için önerilebile-
cek en etkin yöntem küçük boyutlu ve estetik açıdan
sorun oluşturmayacak, müze ruhuna uygun örnekle-

me alternatiflerinin veya örnekleyicilerin kullanıl-
masıdır. Bu durumda en etkin örnekleme yöntemleri
pasif örnekleyiciler veya benzer mantıkla uygulanan
izleme kuponları gibi alternatiflerdir.

Müze iç ortam hava kalitesine yönelik parametrele-
rin incelenmesinde veya örneklenmesinde yaygın
olarak kullanılması önerilen yöntem pasif örnekleme
yöntemidir. Çalışma parametreleri olarak belirttiği-
miz kirleticilerin PM hariç hepsi pasif örnekleme
yoluyla iç ortamlarda başarıyla örneklenebilmekte-
dir. Bu kirleticilerin pasif ve aktif örnekleme yoluy-
la incelenmesi konusunda literatürde yeterli ve çok
sayıda kaynak bulunmaktadır [19, 25, 32, 33].

La Gennusa ve ark. [34] yaptıkları bir çalışmada
İtalya’da bulunan bir müzede kirleticiler ve müze iç
ortam şartlarının eserler üzerindeki korozif etkileri
araştırmak için kirletici türlerine karşı hassas olan
reaktif kuponlar kullanarak bir çalışma yapmışlar ve
bu tip sistemlerin müzelerde kullanılmasını önermiş-
lerdir. Bu araştırmacılar çok küçük boyutlarda ve
yaklaşık 1 mm kalınlıkta mermer ve bakır alümin-
yum karışımı iki ayrı kuponu bu amaçla kullanarak
uzun süreli (1 yıl) maruziyet sonrasında kuponlar
üzerinde meydana gelen hasarları incelemek sureti
ile bu çalışmada bilimsel bulgular elde etmişlerdir.

7. UYGULAMAYA YÖNELİK PROBLEMLER
Uygulamadaki en önemli sorunlardan birisi eski ve
tarihi binaların (ülkemizde bu tip yapılar genelde
müze olarak kullanılmaktadır) kendilerinin de bir
tarihi ve kültürel eser olmasından kaynaklanan yapı-
sal ve mekanik problemlerdir. Mesela bu tip binalar-
da mekanik havalandırma sistemleri (klima vb.) gibi
modern uygulamaların kurulması veya uygulanması
çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Bu tip sistem-
ler modern müzelerde iklimlendirme ve kirlilik kont-
rolünde kullanılabilecek en iyi uygulama alternatifi-
ni oluşturmasına rağmen tarihi nitelik arz eden bina-
larda (mesela Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı,
gibi) birçok teknik, yasal ve estetik nedenlerle uygu-
lanamazlar.

İç ortam kirlilik kontrolünün mekanik sistemlerle
yapılmasına yönelik bir uygulamanın yapılması
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benimsenirse, bu tip sistemlerin müze ruhuyla
uyumsuz, gürültülü, kesintisiz enerjiye ihtiyaç
duyan, bakım izleme ve kontrol gerektiren sistemler
oldukları unutulmamalıdır. Bu durum bu tip uygula-
maların çoğu zaman yapılabilirliliğini ortadan kal-
dırmaktadır.

Diğer önemli bir problem ise Değer Risk Yönetimi
uygulamasının başlatıldığı bir müze içersinde kirleti-
cilerin izlenmesi için kurulacak veya kullanılacak
izleme sistemlerinin hem yer işgal etmesi hem de
enerji ihtiyacı, gürültü, estetik gibi fiziksel problem-
ler oluşturmasından dolayı kullanılabilirliliklerinin
çoğu zaman imkânsız olmasıdır. Mesela iç ortam da
toz örneklemesi için klasik gravimetrik örnekleyici-
ler müzelerde kullanılmaları oldukça zor ünitelerdir.

Ülkemizde maalesef henüz uygulanmakta olan veya
önerilmiş, müze ortamlarının iç ortam şartları ve kir-
letici parametrelerini bir arada ele alarak değerlendi-
ren bir “Risk Durum İndeksi” bulunmamaktadır. Bu
indeks her bir müze, saray, galeri vb. tarihi ve kültü-
rel eserlerin muhafaza edildiği ve sergilendiği alan
ve binalar için ayrı planlanarak uygulamaya konul-
ması gereken yönetim sisteminin bir parçası niteli-
ğindedir.

Bu derleme çalışması kapsamında iç ortam hava
kalitesinin müzeler ve tarihi bina envanterinde bulu-
nan eserlere etkilerinin araştırılması, risk değerlen-
dirmesi ve uygun kontrol sistemlerinin önerilmesi
için uluslar arası literatürde yapılmış olan çalışmalar
değerlendirilmiş ve ülkemizin bulunduğu durum
açık olarak ortaya konulmuştur. Bu konuda gerekli
araştırma ve yatırımlar yapılarak tarihi ve kültürel
mirasımızın sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere ve
yüzyıllara aktarılabilmesi sağlanabilir. Bu yönde
çalışmalara acilen başlanmalıdır.
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