
MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI  

Genel Tanıtım 

 

Programın Kısa Geçmişi 

Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama 

Bölümü Mimari Restorasyon Programı’nda 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren eğitim 

verilmektedir. 

 

Kazanılan Derece 

120 AKTS kredilik program başarılı bir şekilde tamamlanıp program yeterlilikleri 

sağlandığında Mimari Restorasyon alanında ön lisans derecesine sahip olunur. 

 

Derecenin Düzeyi 

Ön lisans 

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları 

Mimari Restorasyon Programı’ndan ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin 

programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü 

başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması 

gerekir. 

 

Program Profili 

Mimari Restorasyon Programı; binlerce yıllık bir medeniyet geçmişi olan ülkemizde, taşınmaz 

ve taşınabilir kültür varlıklarının yapısal ve görsel özelliklerini değiştirmeden her türlü olumsuz 

etkenlere karşı korunması, bir onarım veya tamamlama işlemine girişilmeksizin yıpranmanın 

durulması ve yıkılan, harap olan bölümlerin aslına uygun biçimde bilimsel prensiplere uygun 

olarak onarılması işlemini yapan restorasyon teknikerleri yetiştirmeye yönelik eğitim öğretim 

yapılan iki yıllık ön lisans programıdır. 

Teorik ve uygulamalı eğitim-öğretim yapılan Mimari Restorasyon Programı’nda, öğrenciler; 

koruma kavramları, restorasyon ve konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri; ahşap 

ve kargir malzeme özellikleri, yapı teknolojisi ve konstrüksiyonu; temel teknik resim kuralları 

ve bilgisayarda teknik çizim becerisi; geleneksel yapı türleri, geleneksel yapı elemanları 

kavramları, tüm taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan yapı elemanları ve bileşenleri ve bunların işlev, 

gereç ve biçim özellikleri; geleneksel yapıların ve yapı elemanlarının rölövelerinin çıkarılması, 

analizlerinin yapılması, mevcut durumunun saptanması ve restorasyon ve restitüsyon 

projelerinin çizilmesi; geleneksel el sanatları ile ilgili temel bilgilenmenin kazanılması; tarihi 



eserlerin envanterlerinin çıkarılması ve rölövelerinde fotoğraftan yararlanma yöntemleri ve 

restorasyon laboratuvarlarında çalışabilecek teori ve becerinin kazanılmasına yönelik olarak 

eğitilirler. 

 

Mezuniyet Koşulları 

Bir öğrencinin Mimari Restorasyon programından mezun olabilmesi için genel not ortalaması 

4.00 üzerinden en az 2.00 olması, eğitim-öğretim programında yer alan tüm zorunlu dersleri 

başarması, programda öngörülen diğer tüm çalışmaları başarması, toplam 120 AKTS kredilik 

iş yükünü tamamlaması ve ilgili Yönetim Kurulunca mezuniyetine karar verilmiş olması 

gerekmektedir. 

 

Mezunların İstihdam Profilleri 

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan mezunlar, Mimari Restorasyon alanında faaliyet 

gösteren kamu (Kültür ve Turizm Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Merkez 

Laboratuvarı, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü,...) ve özel kuruluşların 

laboratuvar, şantiye ve bürolarında, vakıfların gerçekleştirdiği restorasyon işlerinde, Milli 

Saraylar Daire Başkanlığı’na bağlı müze ve saraylarda veya özel müzelerde, arkeolojik kazı 

ekiplerinde ve şantiyelerde mimarlar yanında teknik eleman olarak istihdam edilmektedir. 

 

Üst Derece Programlarına Geçiş 

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 

tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş sınavından yeterli puan almaları koşuluyla Mimarlık, 

İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, 

Restorasyon ve Konservasyon, Şehir ve Bölge Planlama, El Sanatları, Geleneksel Türk El 

Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları lisans programlarına geçiş yapabilirler. 

 

 

 

 


