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MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI 

  

Genel Bilgi 

Mimari Restorasyon, taşınmaz kültürel varlığın yasal mevzuata uygun, tarihsel, bilimsel ve doğru yöntemlerle 

korunmasını ve onarılmasını sağlayarak gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan bir meslek dalıdır. 

“Bilgiyi Beceri ile Birleştiren Üniversite” sloganı ile sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi hedefleyen Sakarya 

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Mimari restorasyon programında öğrenciler 3+1 Modeli ile öğrenim görürler. 

Bu model ile henüz öğrenim hayatında iken 3. veya 4. yarıyılda bir dönem işyeri uygulaması ile işyerinde 

uygulama eğitimi alırlar. Mimari Restorasyon Programı, 5. seviye mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı 

amaçlayan iki yıllık bir ön lisans programıdır. TYT puanı ile öğrenci almaktadır. Programın eğitim dili Türkçe' 

dir. Örgün öğretim yapılmaktadır. Mimari Restorasyon Programı; teorik ve uygulamalı eğitim kapsamında 

öğrencilere, koruma taşınmaz kültürel varlığın restore edilerek gelecek kuşaklara nitelikli bir biçimde 

aktarılmasını hedef alan bütün restorasyon ve konservasyon çalışmalarına bilimsel niteliklerle donanmış teknik 

eleman yetiştirme amacı doğrultusunda eğitim verilmektedir. 

Üniversitemiz ve ilimizde restorasyon, konservasyon çalışmalarının yapılabilmesi için uygulama alanlar mevcut 
olup, öğrencilerimiz almış oldukları teorik bilgileri pratiğe dönüştürebilmektedir. 

Çalışma Alanları 

Kültür ve Turizm, Çevre ve Şehircilik bakanlıklarına bağlı birimler/ Milli Saraylar/ Vakıflar Genel Müdürlüğü/ 

Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarları/ Müzeler/ Belediyeler/ Arkeolojik kazılar/ İnşaat ve Mimarlık 

bürolarında teknik eleman (Mimari restorasyon teknikeri veya Restoratör) olarak istihdam edilmektedir. Ayrıca 

serbest girişimci olarak kendi bürolarını açabilmektedir.  Restoratör, Arkeolog, Sanat Tarihçi, Mimar ve İnşaat 

Mühendisi vb. gibi meslek gruplarıyla birlikte çalışmaktadır. 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri 

Mimarlık/ İç Mimarlık/ Çini, Eski Çini Onarımları/ El Sanatları/ Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği/ 
Geleneksel Türk El Sanatları/ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım/ Şehir ve Bölge Planlama/ Tezhip. 

Çap ve Yan Dal İmkanları 

İnşaat teknolojisi/ İç mekan tasarımı/ Mobilya ve dekorasyon  

Programın Bulunduğu Meslek Yüksek Okullar 
 Geyve Meslek Yüksek Okulu - gmyo.subu.edu.tr 
Ders Planları ve İçerikleri 

Eğitim Bilgi Sistemi (EBS) üzerinden ders planları ve içeriklere ulaşabilirsiniz: ebs.sabis.subu.edu.tr 
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