
Bugünkü adı ile ODTÜ Restorasyon Lisansüstü Programı, ülkemizde kültür varlıklarının korunması 

konusunda çalışacak uzmanların yetiştirilmesi, bu konuda toplum bilincinin oluşturulması ve 

yaygınlaştırılması, koruma konusunda kurumsal ve pratik süreçlerin bilimsel gereklere uygun olarak 

geliştirilmesinde etkin olarak yer almaya  yönelik bir ‘vizyon’ ile, Tarihi Anıtların Bakım ve Onarımı 

Bölümü olarak çok disiplinli öğretim kadrosuyla 1964 yılında kurulmuş, 1966 yılında öğrenci almaya 

başlamıştır. ODTÜ Tarihi Anıtların Bakım ve Onarımı Bölümü koruma ile ilgili ülke sorunlarını önceden 

tanımlamayı ve onlara ilişkin çözümler üretmeyi vizyonunun bir parçası olarak görmüş ve programını 

oluştururken de bu sorunları çözmeye yönelik hedefler belirlemiştir. Kültür varlıklarının korunması 

konusunda Türkiye’deki ilk, dünyada ise öncü lisansüstü eğitim kurumu olan ODTÜ Restorasyon 

Lisansüstü Programı,  50 yıl önce oluşturduğu geniş vizyonlu eğitim programı ile koruma alanında yeni 

kurulmakta olan ulusal ve uluslararası düzeydeki bir çok lisansüstü programa da temel oluşturmuştur. 

ODTÜ Restorasyon Lisansüstü Programı, kuruluşundan bu yana eğitim programları, araştırma 

merkezleri, ülkenin akademik ortamına sunduğu tezler ve yayınlar, yapmış olduğu araştırma ve 

uygulama projeleri ile; tanımladığı vizyon, misyon ve hedeflere uygun bir program olarak etkinliğini 

ve öncülüğünü sürdürmüştür.  

Kuruluşundan bu yana sürdürdüğü öncü konumuna bağlı olarak, ODTÜ Restorasyon Lisansüstü 

Programı’nın 50. yılında, değişen paradigmalar sonucunda ‘Kültürel Miras’ ve ‘Koruma Bilim ve 

Uygulama Alanı’nın içinde bulunduğu güncel durumu geniş bir çerçevede yeniden tartışmayı, 

değerlendirmeyi ve bundan hareketle Koruma Lisansüstü Eğitimi’nin değişen / değişmesi gereken 

nitelik ve içeriğini ortaya koymayı, önemli bir sorumluluğumuz olarak görmekteyiz.  

Bu doğrultuda, 2014-2015 Akademik Yılı boyunca ‘CONSERVATION IN FLUX: CHANGING PARADIGMS 

IN CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE IN DIFFERENT GEOGRAPHIES & CONTEXT / DEVİNİM 

İÇİNDE KORUMA: KÜLTÜREL MİRAS KORUMANIN FARKLI COĞRAFYALAR VE BAĞLAMLARDA DEĞİŞEN 

PARADİGMALARI’ temalı uluslararası etkinlikler dizisi başlatmış bulunmaktayız. Bu kapsamda, değişen 

paradimaların etkilerini de göz önünde bulundurarak, koruma bilim ve uygulama alanıyla ilgili 

dünyadaki ve Türkiye’deki güncel yaklaşım ve uygulamaları ‘ODTÜ Restorasyon Programı 50. Yıl 

Etkinlikleri’ kapsamında 1 sene boyunca gerçekleştirilecek olan seminerler, tartışmalar, sergiler gibi 

farklı etkinlikler aracılığıyla gündeme getirmeyi, birlikte tartışmayı ve değerlendirmeyi 

hedeflemekteyiz.  

Bu etkinliklerde bizimle birlikte olmanız, hedeflediğimiz akademik tartışma ve paylaşım ortamının çok 

yönlü ve verimli olmasına önemli katkılar sağlayacaktır. 

Katılımınız dileğiyle, 

ODTÜ Restorasyon Programı 50. Yıl Etkinlikleri Organizasyon Komitesi  

 


