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ARK İSTANBUL, kültür varlıklarının uluslararası kriterlerine göre arkeoloji, restorasyon, konservasyon alanlarında proje ve 
uygulama hizmeti vermekte ve bu alanlarda kullanılan teknik malzeme temini gerçekleştirmektedir. ARK İSTANBUL’un çalışma 
alanı, insan emeğinin somut kalıntılarını incelemek, bu kalıntıların her türlü koruyucu önlemini almak, geleceğe sağlıklı bir şekilde 
aktarımını sağlamaya yönelik zorunlu müdahale işlemini kapsamaktadır.
“Kültür varlıklarımızın korunmasındaki amaç, onları hem tarihi bir belge hem de bir sanat eseri olarak muhafaza etmektir.” koşuluna 
uygun olarak bilimsel bir restorasyon ve konservasyon anlayışına özen gösterir.

ARK ISTANBUL provides archeological, restoration and conservation projects and application services for cultural assets in 
accordance with the applicable international standards and supplies technical materials for such services. Its scope of work covers 
reviewing the concrete relics of structures built by ancient people, taking all kinds of measures required to conserve said relics and 
performing the works to ensure cultural assets are transferred intact to future generations.
ARK ISTANBUL employs a scientific conservation and restoration approach in accordance with its principle “The purpose of 
protecting our cultural heritages is to preserve them both as historical documents and works of art.”

www.arkist.com    
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İTFAİYE MÜZESİ

Türkiye’nin ilk ve tek İtfaiye Müzesi olma özelliğini taşıyan “İtfaiye Müzesi”; 300 yıllık bir geçmişe sahip olan itfaiye teşkilatında 
kullanılan malzemelerin bir araya getirilmesi önerisiyle, 1928 yılında İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde gündeme gelmiştir ve müze ilk 
defa1932 yılında açılmıştır.

Ancak çeşitli tarihlerde yapılan onarım ve düzenlemeler nedeni ile belli süreler kapalı kalan müze binası restore edilerek 1992 yılında 
yeniden açılmıştır.

Müze koleksiyonuna ait olan eserler 29 Mayıs 1996 tarihinde İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinden, Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’ne 
devredildikten sonra 1998 yılında “Kont Szchenyi İtfaiye Müzesi” olarak değiştirilmiştir. Kont Odön Szchenyi, 1871 yılında İstanbul`da 
meydana gelen büyük bir yangından sonra, yangın güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi ve İtfaiye Teşkilatının organizasyonu için 
Sultan Abdülaziz’in emri ile Macaristan’dan İstanbul`a davet edilmiştir. İtfaiyenin askeri disiplinle çalışma esaslarını hazırlamış ve 
dört kara, bir deniz taburu kurmuş, üstün başarılar elde etmiş ve kendisine Paşa unvanı verilmiştir. O dönem Fatih’te hizmet verdiği 
itfaiye binasının restorasyon aşaması sürecinde kapatılan müze, İtfaiye Müzesi olarak Mayıs 2013 tarihinde ziyaretçilere açılarak 
Beşiktaş ilçesi Kılıç Ali Paşa Su Sarnıcı’ndaki yeni yerine taşınarak hizmet vermeye başlamıştır.

Dünyadaki en önemli itfaiye müzeleri arasında yer alan müzenin koleksiyonunda mahalle tulumbacılarından günümüz itfaiyecilerine 
ait dönem kıyafetleri, en eski yangın söndürme araçlarından çeşitli tulumbalar, atlı tulumba arabası, yangın önleme fıçıları, Beyazıt 
Kulesi’nde kullanılan işaret sepetleri, telefon santralleri, motorlu yangın söndürme araçları sergilenmektedir. Bunların yanı sıra 
döneme ait yangın temalı resimler ve fotoğraflar da yer alır. 
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İÇİNDEKİLER

ESER ADI

KONT ODON SZCHENYI PAŞA

TULUMBACILAR

TATAVLA

ADLİYE

GALATA                                                                                                                                                
        

RESSAMI

?

İTFAİYE ŞOFÖRÜ ALİ

İTFAİYE ŞOFÖRÜ ALİ

?

İTFAİYE ŞOFÖRÜ ALİ

ENVANTER NO

722-809

727-814

810-723

811-724

813-726

SAYFA

10

26

42

58

74

Giriş 

Sunuş 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, İtfaiye Müzesi’ne ait 5 adet tablonun; birbirinden farklı bozulma 
ve hasarları nedeniyle, kurum tarafından restorasyon ve konservasyonuna karar verilmiştir. Hazırlanan raporlarda, tanımlanan 
yöntemlere bağlı kalınarak, İtfaiye Müzesi bünyesinde düzenlenen çalışma alanında, tabloların restorasyon ve konservasyonları 
gerçekleştirilmiştir.
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1) Eserin Künyesi (tablonun adı, envanter no, ressamı, yapım yılı, yapım tekniği, ölçüleri, niteliği)
2) Eser Hakkında Bilgi 
3) Restorasyon & Konservasyon Tespit ve Uygulamaları
4) Eserin Ön-Arka Yüzey Tespit ve Uygulamaları
5) Eserin Ön Yüzey Mikroskop Görüntüleri
6) Eserin Arka Yüzey Mikroskop Görüntüleri
7) Restorasyon & Konservasyon Öncesi ve Sonrası Ön Yüz Fotoğrafı
8) Restorasyon & Konservasyon Öncesi ve Sonrası Arka Yüz Fotoğrafı
9) Restorasyon & Konservasyon Öncesi ve Sonrası UV (ultraviyole) Fotoğrafı
10) Restorasyon & Konservasyon Öncesi ve Sonrası IR (kızılötesi) Fotoğrafı

İÇERİK

1 2 3 4 5

109876

TABLONUN ADI: Tulumbacılar
ENVANTER NO: 727-814
RESSAMI: Ali
YAPIM YILI-DÖNEMİ:  19. yy
YAPIM TEKNİĞİ: Tuval Üzeri Yağlı Boya
ÖLÇÜLERİ: 85,3 x 134,5 cm
NİTELİĞİ: Eser imzalıdır.

ENVANTER NO: 727-814 / TULUMBACILAR

Tuval üzeri yağlı boya olan resim , tarihi yangını konu alan bir dönem resmidir. Epik bir hava içinde Galata köprüsü üzerinde 
itfaiyeciler, dönem giysileriyle koştururken sağda solda insanlar onları izlemektedir. Arkadan camilerle  birlikte Eminönü 
silüeti görülür. RESTORASYON & KONSERVASYON 

TESPİT VE UYGULAMALARI
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TABLONUN ADI: Kont Odön Szchenyi Paşa 
ENVANTER NO: 722-809
RESSAMI: (?)
YAPIM YILI-DÖNEMİ:  1890
YAPIM TEKNİĞİ: Kağıt Üzeri Baskı
ÖLÇÜLERİ: 62,5 x 88,5 cm
NİTELİĞİ: Eser imzalıdır.
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ENVANTER NO: 722-809 / KONT ODON SZCHENYI PAŞA

Kağıt üzeri sepia baskı olan resim, Kont Odön’ ün portresidir. Dönemin forması içinde, madalyalarıyla Kont Odön, 
vakur bir ifadeyle ileri doğru bakmaktadır.



12

RESTORASYON & KONSERVASYON 
TESPİT VE UYGULAMALARI
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TESPİT:

•Eser, kağıt üzeri baskı-sepia 
mürekkeptir, destek olarak arka yüzüne 
tuval bezi monte edilmiştir. İmzalıdır.
•Yüzeyi oldukça kirlidir.
•Vernik ince, homojen değildir. Yoğun 
sararma mevcuttur.
•Boya tabakası incedir, opaklaşma ve 
renk değişimleri görülmektedir.
•Yüzeyde yırtıklar, malzemeyle birlikte 
boya kaybı, köşe bölümlerde aşınmalar, 
açılmalar mevcuttur.
•Arka yüze, destek olarak tuval bezi 
monte edilmiştir. Tuval bezi ince, sık 
dokuma pamuktur. Yüzeyi kirlidir, 
büyük bir yırtık mevcut olup, etiketle 
kapatılmıştır.
•Şase; dört köşe geçme çamdır. Yüzeyi 
kirlidir. Aşınmalar, çivi izleri, birkaç 
çatlak mevcuttur.
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•Çerçeve; altın varaklı, düz profil, 
çamdır. Askı sitemi kanca ve teldir. Köşe 
bölümlerde, kaplamalarda dökülmeler, 
varakta kararmalar, arka yüzde 
aşınmalar, çivi ve biyolojik ajan delikleri, 
boya lekeleri mevcuttur.

UYGULAMA:

Gerekli tespit ve incelemeleri yapılan 
esere, durumunun gerektirdiği şekilde; 
temizlik, sağlamlaştırma ve rötuş 
uygulamaları yapılmıştır. 
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Restorasyon ve konservasyon öncesi ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon öncesi IR çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası IR çekim
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TABLONUN ADI: Tulumbacılar
ENVANTER NO: 727-814
RESSAMI: İtfaiye Şoförü Ali
YAPIM YILI-DÖNEMİ:  19-20. yy
YAPIM TEKNİĞİ: Tuval Üzeri Yağlı Boya
ÖLÇÜLERİ: 85,3 x 134,5 cm
NİTELİĞİ: Eser imzalıdır.
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ENVANTER NO: 727-814 / TULUMBACILAR

Tuval üzeri yağlı boya olan resim , tarihi yangını konu alan bir dönem resmidir. Epik bir hava içinde Galata köprüsü 
üzerinde itfaiyeciler, dönem giysileriyle koştururken, sağda solda insanlar onları izlemektedir. Arkadan camilerle  
birlikte Eminönü silüeti görülür.
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RESTORASYON & KONSERVASYON 
TESPİT VE UYGULAMALARI
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TESPİT:

•Eser, tuval üzeri yağlı boyadır. İmzalıdır.
•Vernik ince, homojendir.
•Boya tabakası ince, tutunumu zayıftır.
•Astar açık krem renkte, ince, onarım 
gören yerlerde beyazdır.
•Resmin geneli oldukça kötü durumdadır. 
Yüzeyde çok sayıda boya ve astar 
kayıpları, yine yoğun olmak üzere derin 
ve kılcal çatlaklar mevcuttur.
•Özellikle gökyüzü bölümünde 
yoğun rötuş görülmektedir. Boyanın 
döküldüğü alanlar,  direkt plastik boya ile 
boyanmıştır.
•Kanvas orta sıklıkta dokunmuş ketendir. 
Gerginliği iyi değildir. Sol üst köşede 
volanlanma görülmektedir. Arka yüzde 
yoğun şekilde toz ve lekelenmeler, bir 
adet yırtık, kanvas eteklerinde yırtık ve 
aşınmalar mevcuttur.
•Şase, geçme, çamdır. Budaklıdır. Yoğun 
yüzey kiri, eğilme, etiket kalıntıları, 
yazılar mevcuttur.
•Çerçevesizdir.
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UYGULAMA:

Gerekli tespit ve incelemeleri yapılan 
esere, durumunun gerektirdiği şekilde; 
temizlik, sağlamlaştırma, rötuş ve 
vernik uygulamaları yapılmıştır. 
Şasesi yenilenmiştir. Resmin çerçevesi 
olmadığından yeni çerçeve yaptırılmıştır.
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Restorasyon ve konservasyon öncesi ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası ön yüz



36

Restorasyon ve konservasyon öncesi arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon öncesi IR çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası IR çekim
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TABLONUN ADI: Tatavla Yangını
ENVANTER NO: 810-723
RESSAMI: İtfaiye Şoförü Ali
YAPIM YILI-DÖNEMİ:  1929
YAPIM TEKNİĞİ: Duralit Üzeri Yağlı Boya
ÖLÇÜLERİ: 40 x 50 cm   
NİTELİĞİ: Eser imzalıdır.
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ENVANTER NO: 810-723 / TATAVLA YANGINI

Duralit üzeri yağlı boya olan resim, tematiktir. Gece karanlığında yanan bir ev ve itfaiyeciler, alevler arasında 
betimlenmiştir.
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RESTORASYON & KONSERVASYON 
TESPİT VE UYGULAMALARI

RESTORASYON & KONSERVASYON 
TESPİT VE UYGULAMALARI
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TESPİT:

•Eser, duralit üzeri yağlı boyadır, 
imzalıdır.
•Yüzey oldukça kirlidir.
•Vernik homojen değildir.
•Boya tabakası orta kalınlıkta, bazı 
bölümlerde kalın tuşelidir. Tutunumu yer 
yer zayıftır.
•Astar, kirli beyaz renkte, ince, tutunumu 
iyidir.
•Resim rötuş görmüştür. Yüzeyde küçük 
dökülme ve aşınmalar görülmektedir.
•Üst bölümde bir adet asma halkası 
mevcuttur.
•Arka yüzeyi boyalıdır, yüzey kiri, 
yapıştırıcı kalıntıları, aşınmalar, ayrıca 
tebeşir, kurşun kalem, tükenmez kalem, 
mürekkep yazıları görülmektedir.
•Çerçeve; yaldızlı, plastik paspartuludur. 
Yenidir. Askı sitemi asma halkası ve teldir.
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UYGULAMA:

Gerekli tespit ve incelemeleri yapılan 
esere, durumunun gerektirdiği şekilde; 
temizlik, sağlamlaştırma, rötuş ve vernik 
uygulamaları yapılmıştır. 
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Restorasyon ve konservasyon öncesi ön yüz



51

Restorasyon ve konservasyon sonrası ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası UV çekim



56

Restorasyon ve konservasyon öncesi IR çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası IR çekim
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TABLONUN ADI: Adliye
ENVANTER NO: 811-724
RESSAMI: (?)
YAPIM YILI-DÖNEMİ:  1933 (?)
YAPIM TEKNİĞİ: Kağıt Üzeri Yağlı Boya
ÖLÇÜLERİ: 22,5 x 35,3 cm
NİTELİĞİ: Eser imzalıdır.
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ENVANTER NO: 811-724 / ADLİYE

Kağıt üzeri yağlı boya olan resim, bir manzara resmi olup belgeleme niteliği taşımaktadır. Resimde 1933 yılı 3-4 
Aralık gecesi çıkan yangında Darülfünun binası alevler içinde görülmektedir. Ressam, yangını denizin ortasından 
bakarak, alevler içinde tarihi yarımada silüetiyle birlikte resmetmiştir.
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RESTORASYON & KONSERVASYON 
TESPİT VE UYGULAMALARI
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TESPİT:

•Eser, kağıt üzeri yağlı boyadır, duralite 
yapıştırılmıştır.
•Yüzeyi oldukça kirlidir.
•Vernik ince, homojendir.
•Boya tabakası orta kalınlıkta, tutunumu 
yer yer zayıftır.
•Astar, koyu krem renkte, tutunumu bazı 
bölümlerde zayıftır.
•Kayıplar, özellikle alt bölümlerde 
malzeme kaybıyla birlikte görülmektedir. 
Bu alanlarda astar kayıpları da mevcuttur. 
Boya dökülen bölümler koyu renk boya 
ile rötuşlanarak kapatılmıştır.
•Duralit üzerine yapıştırılan kağıt-
resimde, kağıdın iyi yapışmamasından 
kaynaklanan hava kabarcıkları mevcuttur.
•Arka yüzeyde kurşun ve tükenmez 
kalem ile yazılmış yazılar, yapışkan- kağıt 
kalıntıları, lekelenmeler mevcuttur.
•Çerçeve; yaldızlı, plastik paspartuludur. 
Yenidir. Askı sitemi asma halkası ve teldir.
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UYGULAMA:

Gerekli tespit ve incelemeleri yapılan 
esere, durumunun gerektirdiği şekilde; 
temizlik, sağlamlaştırma, rötuş ve vernik 
uygulamaları yapılmıştır. 
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Restorasyon ve konservasyon öncesi ön yüz



67

Restorasyon ve konservasyon sonrası ön yüz



68

Restorasyon ve konservasyon öncesi arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon öncesi IR çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası IR çekim
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TABLONUN ADI: Galata Yangını
ENVANTER NO: 813-726
RESSAMI: İtfaiye Şoförü Ali(?)
YAPIM YILI-DÖNEMİ:  1935
YAPIM TEKNİĞİ: Tuval Üzeri Yağlı Boya
ÖLÇÜLERİ: 49 x 65 cm
NİTELİĞİ: Eser imzalıdır.
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ENVANTER NO: 813-726 / GALATA YANGINI

Tuval üzeri yağlı boya olan resim, bir manzara resmi olup belgeleme niteliği taşımaktadır. Tabloda, gecenin 
karanlığında alevler arasında aydınlanmış Galata kulesi civarında çıkan bir yangın anı resmedilmiştir.
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RESTORASYON & KONSERVASYON 
TESPİT VE UYGULAMALARI
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TESPİT:

•Eser, tuval üzeri yağlı boyadır. İmzalıdır.
•Yüzeyi oldukça kirlidir.
•Vernik, homojen değildir. Opaklaşma 
mevcuttur.
•Boya tabakası orta, yer yer ince olup 
tutunumu genel olarak iyidir.
•Astar krem, tutunumu iyidir.
•Yüzeyde küçük alanlarda ve çerçeve 
altında kalan bölümlerde dökülmeler, 
aşınmalar mevcuttur.
•Kanvas sık dokuma ketendir. Gerginliği 
genel olarak iyidir. Boya dökülmesi 
olan bir alanda liflerde kabarma, 
genişleme, ayrılma türü deformasyonlar 
görülmektedir. Arka yüzeyde  yoğun 
kir, tükenmez kalemle yazılmış yazılar, 
yapıştırıcı kalıntıları mevcuttur.
•Şase; çam, geçme ve budaklıdır. 
Yüzeyinde aşınmalar ve yazılar 
görülmektedir.
•Çerçeve; yaldızlı, plastik paspartuludur. 
Yenidir. Yüzeyi kirlidir.
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UYGULAMA:

Gerekli tespit ve incelemeleri yapılan 
esere, durumunun gerektirdiği şekilde; 
temizlik, sağlamlaştırma, rötuş ve vernik 
uygulamaları yapılmıştır. 
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Restorasyon ve konservasyon öncesi ön yüz



83

Restorasyon ve konservasyon sonrası ön yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon sonrası arka yüz
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Restorasyon ve konservasyon öncesi UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası UV çekim
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Restorasyon ve konservasyon öncesi IR çekim
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Restorasyon ve konservasyon sonrası IR çekim
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