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Öz 
Batı’da taşınabilir nesnelere yönelik konservasyon ve restorasyon metotları sıklıkla tartışılmakta ve vaka takdimleri eşliğinde 

yeni öneriler ileri sürülmektedir. İleri sürülen bu yeni öneriler nesnenin yapısal bütünlüğünü ve tarihsel arka planını ilgilendirdiği gibi 
uygulama basamaklarında kullanılan ekipmanlara ve çalışma ortamlarına da odaklanabilmektedir. Atölye ve laboratuvarlara işaret 
eden bu çalışma ortamları günümüzde eskiye oranla daha görünür haldedir. Ancak Türkiye özelinde, taşınabilir koleksiyon nesnelerini, 
bilhassa da sanat yapıtlarını mercek altına alan konservasyon/restorasyon mekanları hakkındaki sayısal bilgilerimiz görece 
azınlıktadır. 

Makale kapsamında Türkiye’de müzeler çatısı altında hizmet veren restorasyon atölyelerine yönelik bir araştırmanın 
sonuçlarına yer verilmiştir. Yazarların 2017 yılında tamamladığı sanatta yeterlik tezinden üretilen makalenin ilk bölümünde Türkiye 
müzelerine idari yapılanmaları yönünden yaklaşılmıştır. Grafik esaslı tablolar aracılığıyla sayısal bilgilerin sunulduğu bu bölümü 
takiben mevcut restorasyon atölyelerimizi betimleyen veriler sunulmuştur. Sonuç başlığı altında da genel bir değerlendirme yapılmış, 
eldeki veriler yorumlanmış ve konuya dair öneriler aktarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Güzel Sanatlar, Restorasyon, Restorasyon Atölyeleri, Müzecilik. 
 
Abstract 
Conservation and restoration methods aimed at moveable objects are frequently discussed in the West, and new suggestions 

are offered along with case studies. While these new suggestions involve the structural integrity and historical background of the object, 
it is also seen that the equipment and work environments employed in the application phases are placed under focus. Today, these 
work environments referring to workshops and laboratories are more conspicuous compared to the past. However, in Turkey, our 
quantitative knowledge on conservation / restoration environments that focus on moveable collection objects, and especially works of 
art, is relatively little. 

This article presents the results of a study aimed at restoration workshops serving within the body of museums in Turkey. In 
the first chapter of the article, which was produced from a qualification in proficiency in art thesis completed by the authors in 2017, the 
museums of Turkey were approached from the angle of their administrative organisations. Following this chapter that presents 
quantitative data accompanied by chart-based tables are data describing our existing restoration workshops. In the summary a general 
evaluation was conducted, the data at hand were interpreted, and suggestions on the subject were offered. 

Keywords: Turkey, Fine Arts, Restoration, Restoration Ateliers, Museology. 

 
 

                                                            
*B. Boyraz tarafından A. S. Karaoğlu’nun yürütücülüğünde kaleme alınan 2017 tarihli Türkiye’de Resim Restorasyonu Atölyeleri ve Bir Model 
Önerisi adlı sanatta yeterlik tezinden yola çıkarak hazırlanmıştır. YÖK Tez No: 491700. 
** Doç., Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü, bboyraz@yildiz.edu.tr 
*** Doç., Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, 
sultan.karaoglu@gmail.com 



Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 
Cilt: 12        Sayı: 68      Yıl: 2019  

The Journal of International Social Research 
Volume: 12        Issue: 68        Year: 2019     

 

- 554 - 
 

 
Giriş 
İnsanın etrafındaki nesneleri toplaması ile bir refleks haline dönüşen biriktirme eylemi çağlar 

boyunca gelişim göstermiştir. Başlarda sübjektif yönergelerle şekillenen, çoğul ihtiyaçlardan öte bireysel 
isteklerle yön bulan bu eylem yerleşik hayata geçilip, ticaret ve kamu olgularının belirmesi ile ortak 
paydaları bulunan kitlesel bir harekete dönüşmüştür. Tarihçi/yazar Yuval Noah Harari, İnsanlardan Tanrılara: 
Sapiens adlı kitabında bu konuya temas etmiştir. Metinlerinde sebep-sonuç ilişkisi ile bireyden kitleye 
gelişim sürecini özetleyen yazar, para ve din olgularının toplumları ve modern yaşamı nasıl 
şekillendirdiğinden bahsetmiştir. Bu anlamda söz konusu gelişim periyodunda atadan oğula bırakılanlara 
sıklıkla değinen yazar “birikim” kavramının süreçte önemli bir rol üstlendiğini vurgulamıştır (Harari, 2016, 
120-121). Birikimin, yani “mirasların” sonraki kuşaklar için sadece nesnel bir değer taşımayacağını, zamanla 
belgesel bir özelliğe kavuşacağının da altını çizen bu görüş günümüzde farklı disiplinler ölçeğinde de kabul 
görmektedir. Tıpkı Alpay Özdural ve Okan Üstünkök’ün belirttiği gibi. Yazarlara göre; Toplumsal yapıların 
tarihsel gelişimini belgeleyen somut nesneler bizlere tarih, bilim ve sanat gibi alanlarda yaşanan atılımları 
göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında toplumların geçirmiş olduğu evrim aşamalarını günümüze kadar 
getirerek kanıtlayan eski eserler, her şeyden önce temsil ettikleri uygarlıkların kalıntıları olmaları yönünden 
önem taşımaktadır (Özdural ve Üstünkök, 1972, 72). Ne var ki günümüzde kültürel ve tarihi değeri olan 
taşınmaz eserler için çok sayıda konservasyon ve restorasyon girişimi gerçekleştirilirken, taşınabilir kültür 
varlıkları için atılan adımlar görece azınlıktadır. 

Türkiye Müzelerindeki Restorasyon Atölyeleri Üzerine Bir Değerlendirme adlı bu araştırmada taşınabilir 
kültür varlıklarımızın yapısal sürdürülebilirliği için hayati önem taşıyan restorasyon atölyeleri4 ele 
alınmıştır. Batı müzelerinde son çeyrek yüzyılda iyiden iyiye öne çıkan restorasyon atölyelerinin yurt 
içindeki durumuna odaklanan araştırmanın ilk bölümü ülkemiz müzeleri ile ilgilidir. Müzelerimizin grafik 
ve tablolar ile betimlendiği bu bölüm, araştırmanın zaman dilimi olan “2014 ve 2016” yılları içinde5, Türkiye 
müzeciliğinin idari yapılanmasını tasvir etmek amacıyla hazırlanmıştır. İkinci bölümde restorasyon 
atölyelerimiz mercek altına alınmıştır. Burada müzelerimizi ilgilendiren ve taşınabilir kültür varlıklarımızı 
hedef alan atölyelerimizi tanımak ve sayılarını tespit etmek için toplanan veriler sunulmuştur. Sonuç başlığı 
altında ise veriler değerlendirilmiş, Türkiye’deki müzelerin restorasyon atölyelerine yaklaşımları etüt 
edilmiş, uzmanlarımızın eğitim gereksinimleri ve uygulamaların ilgili yasa ve yönetmelikler ile uyumu 
yorumlamıştır.  

Araştırmanın yönteminden bahsedersek, müzelerimize dair rakamsal veriler ilk olarak Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın ve TUİK’in kendi beyanları üzerinden edinilmiştir. Veri toplama işlemi yazışmalarla6, 
gözlem amaçlı ziyaretlerle (saha araştırmalarıyla) ve mülakatlarla derinleştirilmiştir. Verilerin analizinde 
ilgili kurumların ziyaret edilmesi, atölyelerin incelenmesi ve gözlemlenmesi ile edinilen bilgilerden 
yararlanılmıştır. Tüm bu aşamalarda literatür taraması eşliğinde “betimleme” yöntemi esaslarına bağlı 
kalınmıştır. 

1.İdari Yapılanmaları ve Rakamsal Dağılımları Yönünden Türkiye Müzeleri 
Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ya da bakanlık denetiminde olan müzelerin toplam 

sayısı araştırmanın başlangıcı olan 2014 yılı içinde bakanlık tarafından 192 ünite olarak ifade edilmiş, 2015 ve 
2016 yıllarında ise bu rakam sadece 1 müze artarak 193 olmuştur. Bunlardan 2016 yılı verilerine 
yoğunlaşırsak il müze müdürlüklerine bağlı oldukları şekliyle müze müdürlüğü olan il sayısı bakanlık 
verilerince 70 olarak gösterilmiş, bu iller dâhilindeki müze müdürlüğü sayısı ise 107 olarak belirtilmiştir. 
(Tablo 1 ve 2). 

 
 

 
 

                                                            
4“Atölye” ve “Laboratuvar” terimleri her ne kadar birbirlerine yakın kelimeler olsa da tercih edildikleri disiplinler sebebiyle sıklıkla eş 
anlamlı biçimde kullanılmazlar. Ancak gerek lisansüstü metinde gerekse makale versiyonunda Türk Dil Kurumu’na göre; “Zanaatçıların 
veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer” olarak tanımlanan “atölye” ve daha çok fen bilimlerinde tercih edilen 
“İnceleme ve araştırmaların yapıldığı yer” anlamına gelen “laboratuvar” kelimeleri konuya olan yakınlıkları sebebiyle eş anlamlı 
biçimde kullanılmıştır: atölye/laboratuvar (Türk Dil Kurumu, 2016). 
5 Güncel bilgiler sunma gayesindeki bu araştırmanın 2014 ve 2016 yıllarını kapsama sebebi 2017 yılında sona ermesi gereken lisansüstü 
çalışmaya yönelik süre sınırlamasıdır. Makale metni lisansüstü çalışmanın kabul alıp, erişime açılmasını takiben yayımlanmıştır. 
6 Araştırma çerçevesinde Türkiye’deki restorasyon atölyelerine yönelik sayısal bilgiler edinmek için ilgili bakanlığa bağlı ya da 
denetime tabi olan müzelerimize bilgi formları gönderilmiştir.  
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70 ilimize bağlı olan ve ören yerleri haricinde 

yenilenirken, 29 adedi 2016 öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde (tadilat ve restorasyon çalışmaları için) 
kısmi ya da bütüncül biçimde kapatılmış, sadece 2014 ve 2016 yılları arasında kapalı durumda b
müze sayısı ise 9 olarak tespit edilmiştir. (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2014

 

                                        
7 Örenyerleri araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. 
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Bakanlığın denetimine tabi olan (özel) müzelerimiz ise toplam müzelerimiz içinde daha geniş bir 

paya sahiptir
yılında 216’ya yükselmiş, 
(30.12.2016 tarihi itibarıyla) 224’e ulaşmıştır (www.tui
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onu Ankara (39) ve İzmir (16) takip etmektedir. 19 ilimizde ise sadece birer adet özel müze bulunmaktadır. 
Bu verilerin derlenmesiyle hazırlanan tablolar şu şekildedir (
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Tablo 5. Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Denetimindeki (Özel) Müzelerin İllere Göre Dağılım Sayıları. 2016. Kaynak: 

istanbulkültürturizm.gov.tr [30.12.2016]. 

 
 İL ADI 

DENETİMDEKİ 
(ÖZEL) MÜZE 

SAYISI 
1 İstanbul 51 
2 Ankara 39 
3 İzmir 16 
4 Afyon 2 
5 Amasya 2 

6 Antalya 3 
7 Aydın 5 
8 Balıkesir 7 
9 Bartın 1 

10 Bayburt 1 
11 Bilecik 1 
12 Bursa 12 
13 Çanakkale 8 
14 Diyarbakır 1 
15 Düzce 1 

16 Edirne 5 
17 Erzincan 1 
18 Erzurum 1 
19 Eskişehir 7 
20 Gaziantep 9 

21 Hakkari 1 
22 İçel 2 
23 K.Maraş 1 
24 Karabük 1 

25 Kastamonu 2 
26 Kayseri 1 
27 Kırklareli 2 
28 Kocaeli 2 
29 Konya 3 

30 Kütahya 7 
31 Malatya 3 
32 Mardin 1 
33 Muğla 3 
34 Nevşehir 4 

35 Osmaniye 1 
36 Rize 1 
37 Sakarya 1 
38 Samsun 4 

39 Ş.Urfa 3 
40 Tokat 1 
41 Trabzon 2 
42 Uşak 1 
43 Yalova 3 

44 Zonguldak 1 
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel 

’dir). Bunlar içinde kayıtlı olan “resim” nitelikli eserlerin sayıları ve bu sayıların yüzdelik dilimleri şu 
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’ye 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel 

’dir). Bunlar içinde kayıtlı olan “resim” nitelikli eserlerin sayıları ve bu sayıların yüzdelik dilimleri şu 



 

 

Tablo 8. Türkiye’de 
Koleksiyonunun Eser Sayıları. 

 
Üstteki veriler ülkemizde resim disiplini üzerine yoğunlaşan müze ve koleksiy

Yine TBMM Milli Saraylar
sınırlandırdığı koleksiyon
2016). Yine 
Osmanlı dönemini yansıtan eserler yer almaktadır. (
 

Türkiye’de Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Koleksiyonunun Eser Sayıları. 

Üstteki veriler ülkemizde resim disiplini üzerine yoğunlaşan müze ve koleksiy
TBMM Milli Saraylar

sınırlandırdığı koleksiyon
 saray koleksiyonları için

Osmanlı dönemini yansıtan eserler yer almaktadır. (

Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Resim 

ve Heykel Müzesi
(İstanbul)
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Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Cilt: 12        Sayı: 6

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Koleksiyonunun Eser Sayıları. Kaynak:

Üstteki veriler ülkemizde resim disiplini üzerine yoğunlaşan müze ve koleksiy
TBMM Milli Saraylar, altında bulundurduğu 10 kurum, 3 müze, 2 fabrika ve 11 kategoride 

sınırlandırdığı koleksiyonları eşliğinde Türk resmi adına önemli bir konuma sahiptir (millisaraylar.com, 
saray koleksiyonları için

Osmanlı dönemini yansıtan eserler yer almaktadır. (

Tablo 9.
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Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Çatısı Alt
Kaynak: guzelsanatlar.kulturturizm.gov.tr ve www.kültürvarlıkları.gov [29.12.2016].

Üstteki veriler ülkemizde resim disiplini üzerine yoğunlaşan müze ve koleksiy
, altında bulundurduğu 10 kurum, 3 müze, 2 fabrika ve 11 kategoride 

eşliğinde Türk resmi adına önemli bir konuma sahiptir (millisaraylar.com, 
saray koleksiyonları içinde “tablo” kategorisi de bulunmakta ve bu kategori altında en başta 

Osmanlı dönemini yansıtan eserler yer almaktadır. (

Tablo 9. TBMM Milli Saraylar ve Alt Koleksiyonları. 2016.
Kaynak: millisaraylar.gov.tr [29.12.2016].
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Osmanlı dönemini yansıtan eserler yer almaktadır. (Tablo 9).
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Üstteki veriler ülkemizde resim disiplini üzerine yoğunlaşan müze ve koleksiyonların bir kısmıdır. 
, altında bulundurduğu 10 kurum, 3 müze, 2 fabrika ve 11 kategoride 
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Askeri Müzeleri de unutmamak gerekir. 
İstanbul il sınırları dâhilindedir. Özellikle 
ve mühimmatlara ek olarak yağlıboya eserlere d

 

 
2.Türkiye’de Restorasyon Atölyeleri
Günümüz müzeleri tarihi ve kültürel nesneleri beş temel işlev

koruma çatısı altında konservasyon ve restorasyon işlemlerine 
kurumlarda farklı disiplinler üzerine çalışan pek çok a
ülkemizdeki geç

Araştırmanın bu kısmında Türkiye coğrafyasında 
atölyelerinin
kurumlar olarak öncelikle devlet müzelerimizle, hemen ardından restorasyon ve konservasyon bölge 
laboratuvarlarımızla
Başkanlığı’na bağlı müzelerimizle ve 
gerçekleştirilen bu girişim için ilk olarak bir görüşme/bilgi formu oluşturulmuştur. Bu formda kurum 
görevlilerine/uzmanlarına/yöneticilerine sayısal veri toplamak adına çalıştıkları yapılanmada herhangi bir 
türde restorasyon atölyesi/
aşağıda belirtildiği üzere her bir kurum grubundan gelen geri bildirimler doğrultusunda toplanan verileri 
ifade eden tablo ve grafikler hazırlanmıştır. 

Araştır
odağında yazışmalar ve bilgi formları çerçevesinde, minimal ölçekli olsa dahi toplamda 21 müzemizde 
taşınabilir kültür varlıkları üzerine herhangi bir türde hizmet v
bulunduğu tespit edilmiştir. Yine bunlar içinde İstanbul ve Antalya şehirleri 3 atölye/
sıralamada başı çekerken onları 2’şer atölye/
restorasyon uygulamaları ihtiyacında bağlı oldukları “restorasyon ve konservasyon bölge müdürlükleri” ya 
da diğer atölyeler/
bilgisi edinilmiştir 

                                        
8 Bkz. Araştırma, belgeleme,  sergileme, eğitim, bakım/koruma.
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Araştırma, belgeleme,  sergileme, eğitim, bakım/koruma.
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Kaynak:

Türkiye’de Restorasyon Atölyeleri
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storasyon atölyesi/laboratuvarı
aşağıda belirtildiği üzere her bir kurum grubundan gelen geri bildirimler doğrultusunda toplanan verileri 
ifade eden tablo ve grafikler hazırlanmıştır. 

mamızın ilk hedef grubu 
odağında yazışmalar ve bilgi formları çerçevesinde, minimal ölçekli olsa dahi toplamda 21 müzemizde 
taşınabilir kültür varlıkları üzerine herhangi bir türde hizmet v
bulunduğu tespit edilmiştir. Yine bunlar içinde İstanbul ve Antalya şehirleri 3 atölye/
sıralamada başı çekerken onları 2’şer atölye/

asyon uygulamaları ihtiyacında bağlı oldukları “restorasyon ve konservasyon bölge müdürlükleri” ya 
laboratuvarlar başlığında örnekleri bul
Tablo 11-12): 

                    
Araştırma, belgeleme,  sergileme, eğitim, bakım/koruma.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Cilt: 12        Sayı: 68      Yıl: 2019

Askeri Müzeleri de unutmamak gerekir. 
İstanbul il sınırları dâhilindedir. Özellikle Deniz Müzesi
ve mühimmatlara ek olarak yağlıboya eserlere d

Tablo 10. Genelkurmay Başkanlığı’na Bağlı Müzeler. 2016.
Kaynak: istanbulkültürturizm.gov.tr [29.12.2016].

Türkiye’de Restorasyon Atölyeleri 
Günümüz müzeleri tarihi ve kültürel nesneleri beş temel işlev

koruma çatısı altında konservasyon ve restorasyon işlemlerine 
kurumlarda farklı disiplinler üzerine çalışan pek çok a

oldukça eskiye dayandırılabilmektedir (Bkz. 
Araştırmanın bu kısmında Türkiye coğrafyasında 

sayısal verileri 
ar olarak öncelikle devlet müzelerimizle, hemen ardından restorasyon ve konservasyon bölge 

lerle, resim ve heykel müzelerimizle, özel müzelerimizle, 
’na bağlı müzelerimizle ve T.B.M.M. Milli 

gerçekleştirilen bu girişim için ilk olarak bir görüşme/bilgi formu oluşturulmuştur. Bu formda kurum 
görevlilerine/uzmanlarına/yöneticilerine sayısal veri toplamak adına çalıştıkları yapılanmada herhangi bir 

laboratuvarı olup olmadığı sorulmuştur. 
aşağıda belirtildiği üzere her bir kurum grubundan gelen geri bildirimler doğrultusunda toplanan verileri 
ifade eden tablo ve grafikler hazırlanmıştır.  

mamızın ilk hedef grubu Kültür ve Turizm Bakanlığı
odağında yazışmalar ve bilgi formları çerçevesinde, minimal ölçekli olsa dahi toplamda 21 müzemizde 
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sıralamada başı çekerken onları 2’şer atölye/laboratuvar

asyon uygulamaları ihtiyacında bağlı oldukları “restorasyon ve konservasyon bölge müdürlükleri” ya 
başlığında örnekleri bul

Araştırma, belgeleme,  sergileme, eğitim, bakım/koruma.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 
2019  

Askeri Müzeleri de unutmamak gerekir. Genelkurmay Başkanlığı
Deniz Müzesi ile Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı 

ve mühimmatlara ek olarak yağlıboya eserlere de ev sahipliği yapmaktadır. (

 
Genelkurmay Başkanlığı’na Bağlı Müzeler. 2016.

istanbulkültürturizm.gov.tr [29.12.2016].

Günümüz müzeleri tarihi ve kültürel nesneleri beş temel işlev
koruma çatısı altında konservasyon ve restorasyon işlemlerine 
kurumlarda farklı disiplinler üzerine çalışan pek çok atölye

dayandırılabilmektedir (Bkz. 
Araştırmanın bu kısmında Türkiye coğrafyasında 

 sunmak amaçlanmıştır. İlgili amaç doğrultusunda hedef 
ar olarak öncelikle devlet müzelerimizle, hemen ardından restorasyon ve konservasyon bölge 

lerle, resim ve heykel müzelerimizle, özel müzelerimizle, 
T.B.M.M. Milli Saraylar

gerçekleştirilen bu girişim için ilk olarak bir görüşme/bilgi formu oluşturulmuştur. Bu formda kurum 
görevlilerine/uzmanlarına/yöneticilerine sayısal veri toplamak adına çalıştıkları yapılanmada herhangi bir 

olup olmadığı sorulmuştur. 
aşağıda belirtildiği üzere her bir kurum grubundan gelen geri bildirimler doğrultusunda toplanan verileri 

Kültür ve Turizm Bakanlığı
odağında yazışmalar ve bilgi formları çerçevesinde, minimal ölçekli olsa dahi toplamda 21 müzemizde 
taşınabilir kültür varlıkları üzerine herhangi bir türde hizmet v
bulunduğu tespit edilmiştir. Yine bunlar içinde İstanbul ve Antalya şehirleri 3 atölye/

laboratuvar ile G. Antep ve Nevşehir izlemektedir.
asyon uygulamaları ihtiyacında bağlı oldukları “restorasyon ve konservasyon bölge müdürlükleri” ya 

başlığında örnekleri bulunan konservatör/restöratörler ile

Araştırma, belgeleme,  sergileme, eğitim, bakım/koruma. 
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Genelkurmay Başkanlığı
Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı 

e ev sahipliği yapmaktadır. (

Genelkurmay Başkanlığı’na Bağlı Müzeler. 2016.
istanbulkültürturizm.gov.tr [29.12.2016].

Günümüz müzeleri tarihi ve kültürel nesneleri beş temel işlev8 
koruma çatısı altında konservasyon ve restorasyon işlemlerine değinilmektedir

tölye mevcut olmakla birlikte
dayandırılabilmektedir (Bkz. Kimyahane

Araştırmanın bu kısmında Türkiye coğrafyasında müzelerde konumlandırılan
sunmak amaçlanmıştır. İlgili amaç doğrultusunda hedef 

ar olarak öncelikle devlet müzelerimizle, hemen ardından restorasyon ve konservasyon bölge 
lerle, resim ve heykel müzelerimizle, özel müzelerimizle, 

Saraylar ile iletişim kurulmuştur. 
gerçekleştirilen bu girişim için ilk olarak bir görüşme/bilgi formu oluşturulmuştur. Bu formda kurum 
görevlilerine/uzmanlarına/yöneticilerine sayısal veri toplamak adına çalıştıkları yapılanmada herhangi bir 

olup olmadığı sorulmuştur. Termin süresinin dolmasının ardından 
aşağıda belirtildiği üzere her bir kurum grubundan gelen geri bildirimler doğrultusunda toplanan verileri 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerimizdir. İlgili müzeler 
odağında yazışmalar ve bilgi formları çerçevesinde, minimal ölçekli olsa dahi toplamda 21 müzemizde 
taşınabilir kültür varlıkları üzerine herhangi bir türde hizmet veren restorasyon atölyesi/
bulunduğu tespit edilmiştir. Yine bunlar içinde İstanbul ve Antalya şehirleri 3 atölye/

ile G. Antep ve Nevşehir izlemektedir.
asyon uygulamaları ihtiyacında bağlı oldukları “restorasyon ve konservasyon bölge müdürlükleri” ya 
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başlanmıştır (KUDEB Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarları, 2009, 7). 1985 yılında faaliyete geçen 
bu laboratuar Kültür ve Turizm Bakanlığı Birimleri, arkeolojik kazılar, ören yerleri ve müzelerdeki taşınır ve 
taşınmaz kültür varlıkları ile vakıflar, il özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu kurumlarının yürüttüğü 
projelerdeki taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının koruma ve onarımı için yerinde ve laboratuvar 
ortamında gerekli çalışmaları yapma misyonuna sahiptir. Bu anlamda başlarda maden, mozaik, pişmiş 
toprak ve heykel gibi alanlarda hizmet verilirken, bugün gelişen şartlarla birlikte kurum bünyesinde kimya 
analizleri de yapılabilir hale gelmiştir. Kütüphane ve arşivi de bulunan bu yapıda ayrıca bir adet resim 
restorasyonu laboratuvarı da mevcuttur. Ayrıca bahsettiğimiz bu laboratuvara ek olarak ülkemizde 
toplamda 9 adet daha konservasyon ve restorasyon bölge laboratuvarı müdürlüğü oluşturulmuştur. Bunları 
hedef alan tablomuz da şu şekildedir (Tablo 15):  

 
Türkiye 

Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlükleri 

Bölge Müdürlüğünün Bulunduğu İl Sorumlu Olduğu İller 

1 İstanbul Çanakkale, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, 
Tekirdağ. 

2 Ankara Afyonkarahisar, Ankara, Amasya, Bartın, Bolu, Çankırı, Çorum, 
Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak. 

3 Antalya Antalya, Burdur, Isparta, Karaman, Konya, Mersin. 

4 Bursa Balıkesir, Bilecik, Bursa, Kütahya, Yalova. 

5 Diyarbakır Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, 
Şırnak, Tunceli, Van. 

6 Erzurum Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars. 

7 Gaziantep Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, 
Osmaniye, Şanlıurfa. 

8 İzmir Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla, Uşak. 
9 Nevşehir Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Yozgat. 

10 Trabzon Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon. 

Tablo 15. Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuar Müdürlükleri Tablosu, 2017. 

İlgili müdürlükler haricinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca izin verilen bölgelerde faaliyet gösteren 
Koruma Uygulama ve Denetim Büroları da restorasyon uygulamaları için önem taşımaktadır. Adı geçen 
bürolar taşınmazları hedef alıp, il özel idarelerinde imar ile ilgili daire başkanlığı veya müdürlüklere bağlı 
olarak faaliyet gösterirken, büyükşehir belediyelerinde imar daire başkanlığı, diğer belediyelerde ise imar 
müdürlüğü altında görev yapmaktadırlar (Sert, 2012: 47). Sayılarla ülkemizde belediye başkanlıkları 
bünyesinde toplamda 46 adet K.U.D.E.B. bulunmaktadır.(Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2016). Bunlardan 
İstanbul şehri 8 büroyla ülkemizde en fazla K.U.D.E.B.’e sahip olan il olurken, onu 2’şer büroyla Adana, 
Antalya, Aydın, Manisa, Mersin, Muğla ve Şanlıurfa izlemektedir. 

KUDEB’lerin açılmasında o ilde bulunan kültür ve tabiat eserlerinin sayısı dikkate alınırken, söz 
konusu kurumun illere göre rakamsal dağılımını içeren tablo şu şekildedir (Tablo 16): 
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Tablo 16. K.U.D.E.B.’lerin Türkiye Genelindeki Sayısal Dağılımı, 2017. 

 
KUDEB’leri çerçevelendirdikten sonra diğer atölyelere de değinmek gerekir. Araştırma için yapılan 

görüşmelerde edinilen bilgilerle İstanbul şehrinde bulunan ve üniversiteler çatısı altında yapılanan 
atölyeler/laboratuvarlar da tespit edilmiştir. Bu türden atölyeler/laboratuvarlar genellikle yurt içi ve/veya 
yurt dışından plastik sanatlar, sanat tarihi ve konservasyon/restorasyon eğitimi alan uzmanların idaresinde 
yürütülmektedir. (M.S.G.S.Ü. Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü, İstanbul Üniversitesi, 
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü/Tablo ve Kağıt Laboratuarı ve Yıldız Teknik Üniversitesi, 
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi de uygulamalara imkan verecek alt yapıları nedeniyle bu 
gruba dâhil edilmiştir). 

 

ADANA 
; 2

AMASYA ; 1

ANKARA ; 1

ANTALYA ; 2

AYDIN ; 2

ÇANAKKALE ; 1

DENİZLİ ; 1

DİYARBAKIR; 1

EDİRNE ; 1

ELAZIĞ ; 1

ERZURUM ; 1

ESKİŞEHİR ; 1

GAZİANTEP ; 
1

GİRESUN ; 1

HATAY ; 1

İSTANBUL; 8
İZMİR ; 1

KAHRAMANMARAŞ ; 1

KAYSERİ ; 1

KOCAELİ ; 1

KONYA ; 1

KÜTAHYA; 
1

MANİSA ; 2

MARDİN ; 1

MERSİN ; 2

MUĞLA ; 2

SAMSUN ; 1

SİVAS ; 1

ŞANLIURFA ; 2

ŞIRNAK ; 1

TEKİRDAĞ ; 1
VAN ; 1

Toplam K.U.D.E.B. Sayısı: 46
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Resim 1. M. S. G. S. Ü. Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü. Yapısal Uygulamalar Alanı. Kaynak. Yazarlar Arşivi, 2017. 

 
Sonuç 
Verilerin ardından hâlihazırdaki atölye ve laboratuvarlarımızın durumunu betimleyen sübjektif bir 

görüş kaleme alınabilir. Ancak öncesinde vurgu yapmamız gereken konu müzelerimizin metnin hazırlanma 
süreci olan 2014 ve 2016 yılları arasında hem adet hem de koleksiyon nesnesi bağlamından yaşadığı sayısal 
değişimidir.  

Birinci bölümde sunduğumuz tablolar üzerinden okunabileceği gibi son üç yılda Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na bağlı müzelerimizin sayısı 1 adet artarken, bakanlığın denetimindeki müzelerde 24 adetlik bir 
artış mevcuttur. Rakamları analiz ettiğimizde 2014 yılında her iki yapılanma altındaki müze sayısı9 içinde 
özel müzelerimizin %51’e %49 gibi küçük bir oranla üstünlüğü bulunmaktadır. Fakat araştırmanın son 
aşamalarına geldiğimiz 2016 yılı içinde, yani sadece iki yıllık bir süreçte mevcut oran toplam rakam10 içinde 
%54’den %46’ya kadar yükselmiştir (Tablo 17).   

 
Tablo 17. 2014-2016 Türkiye’de Bakanlığa Bağlı ve Bakanlığın Denetiminde Olan (Özel Müzeler) Müze Sayılarındaki Artışın 

Karşılaştırılması. 2016. Kaynak: istanbulkültürturizm.gov.tr [30.12.2016]. 

Benzer durum koleksiyon nesnelerimiz için de geçerlidir. Tabi güncel durumu hedef alan rakamlar 
henüz beyan edilmediği için tabloda 2016 verilerine yer verilememiştir. Ama elimizdeki iki yıllık bulgu bile 
eser sayısındaki artışın, müze sayısındaki artışla doğru orantılı olduğunu göstermektedir. (Tablo 18). 

                                                            
9 392 adet. 
10 417 adet. 
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Türkiye'de Bakanlığa Bağlı ve Bakanlığın Denetiminde Olan (Özel Müzeler) Müze 
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Tablo 18. 2014 ve 2016 Yılları Arasında Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Bağlı ve Bakanlığın Denetiminde Özel Müzelerin 

Eser Sayısındaki Artış. 2016. Kaynak: istanbulkültürturizm.gov.tr [30.12.2016]. 

 
Verilerden yola çıkarak ülkemiz müzeciliğinde ilerleyen yıllarda da kurum ve koleksiyon nesnesi 

adedinde bir yükselme olacağı öngörüsünde bulunulabilir. Fakat rakamsal dökümlerin bizi ilgilendiren 
kısmı; taşınabilir eserlerimiz için konservasyon ve restorasyon uygulamalarını yapacak atölye sayımızın 
ihtiyaçları karşılamak için yeterli olup olmayacağıdır. Bu soruyu cevaplamak için araştırmamıza dönmek 
gerekir. Bir kez daha belirtmek gerekir ki restorasyon atölyelerine yönelik rakamlar; yazışmalarla, 
ziyaretlerle (saha araştırmalarıyla) ve mülakatlarla toplanmıştır. (Araştırmanın başlangıcında bakanlık ve 
genel müdürlüklerle de yazışmalar yapılmış ve ilgili kurumlarımızda bu yönde sayısal bir kaynak olmadığı 
anlaşılmıştır). Dolayısıyla önceki tablolarda olduğu gibi karşılaştırmalı rakamlar sunmak maalesef ki 
mümkün olamamıştır. Fakat sonraki yıllarda, topladığımız veriler üzerinden restorasyon 
atölyelerimizin/laboratuvarlarımızın müze ve eser sayılarındaki artışla doğru orantıyı yakalayıp 
yakalamayacağına dair çalışmalar yapılabilir, sahip oldukları koşullar kıyaslanabilir.  

Mevzu bahis atölyelerle birlikte araştırma sonunda (2017 yılında) Türkiye’de “genel anlamıyla” 
hizmet veren ya da verme aşamasında olan 8511 atölyenin/laboratuvarın bulunduğu anlaşılmıştır. 
Bunlardan İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı faaliyete geçme süreci devam 
eden ve diğer bölge laboratuvarlarımız için referans konumunda olan bir kurumdur. Ekipmanlarından ve 
bunların kullanım amaçlarından hareketle İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge 
Laboratuvarı’nın bilimsel metotları üst sıralara koyan bir konservasyon – restorasyon anlayışını benimsediği 
rahatlıkla söylenebilir.  

Benzer bir durum başkentte bulunan Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü 
için de geçerlidir. Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne yakın bir lokasyonda yer alan ve çalışmalarını Latif Özen’in 
müdürlüğünde sürdüren kurum restorasyon ve konservasyon teknolojilerinin temini ve kullanımı 
hususunda ileri düzeydedir.  

Aynı skalada yer alan ve ziyaret ettiğimiz Bursa Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuar 
Müdürlüğü ise 2016-2017 sürecinde kuruluş aşamasındadır.  

Ülkemiz restorasyon çalışmaları için önem teşkil eden üniversitelere bakarsak, 2008 yılında kurulan 
K.O.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü henüz öğrenci 
almamıştır. Ancak bölümün kurulmasından hemen sonra ülkemiz müzeciliğini ilgilendiren iki önemli 

                                                            
11Bu sayının 46 adedi K.U.D.E.B’lerdir. 
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Avrupa Birliği 
Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü 
vaziyettedir
kurum teknolojik anlamda Balkan coğrafyasındak
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’ne 
restorasyonu eğitimi ve 

Türkiye 
ayak uydurma
gerekir. 

A. Özdural
yatırım olarak görünmesine rağmen söz konusu yatırımları kaçınılmaz hale getiren sebeplerin, doğrudan 
doğruya ülkenin içinde bulunduğu kalkınma süreci ile ilgili olduğunu belirtmek
1972, 72). Türkiye’nin eski eser onarımı konusunun aslında oldukça uzun bir geçmişi olmasına rağmen, 
1970’li yıllarda hala çözülmemiş sorunları olduğunun altını çizen yazarlar, sorunların temel sebebi olarak 
örgütsüzlüğü ve personel (yetişmiş eleman) eksikliğini gös

A. Sultan
Eserleri Restorasyonu 
Türkiye’de sanat eseri koruma konusunda üniversitelerin rol üstlenmesi gerektiğini savunan metinde, güzel 
sanatlar fakültelerinde sanat eseri koruma odaklı bölümlerin bulunmasının gerekliliği 
vurgulanmıştır (Karaoğlu, 1996,
Avrupa Birliği'ne Giriş Sürecinde Türkiye'de Güzel Sanatlar Fakültelerinde Koruma Eğitiminin Gerekliliği ve Önemi
isimli bildiride

Açıklığa kavuşturmak gerekir ki resim restorasyonuna dair eğitim müfredatları Batı’da yoğun ve 
uzun sürelidir. Yine bu müfredatlar dâhilinde öğrenciler saha araştırmaları hususunda etkin olurken, eğitim 
kurumları ve müzeler arasında da çok sayıda iş birliği
artacağını, donanımlarının da güncellenmeye devam edeceğini ön gördüğümüz resim restorasyonu 
atölyeleri için 
yetiştirme platformları kurulması, akademilerle ve yurt dışı araştırma merkezleriyle yapılan protokollerin 
arttırılması lehte olacaktır.
hususundaki kurumsal bütçe payları ile harcırahların
Avrupa eğitim kurumlarındaki programlarla karşılıklı personel/öğrenci değişimlerinin gerçekleştirilmesi 
müzecilikteki mevcut konumumuza pozitif katkılar sağlayacak adımlardır.

 

 
Resim 2. A.B. 
Müzeleri Projesi 

İki Kurumun Öğretim Elemanları ve Araştırmacıları 2012 Yılında Karşılıklı Olarak Kurumsal Ziyaretler Gerçekleştirmiş, Müzecil
İçerikli Workshoplara Dâhil Olmuşlardır. Görsel O Tarihlerde Fransa’da Bulunan Türk Öğretim Elemanlarını Göstermektedir. 

 

                                        
12 Hariçte kalan ve saha araştırması gerçekleştirdiğimiz diğer kurumlar ise altını çizdiğimiz gibi görüntüleme ve analiz ekipman
barındırmakta ya da dışarıdan temin edebilmektedir. 
13 Bkz.: Karaoğlu, A. S. (1996). 
Egitimi Sempozyumu. Zonguldak: s. 115
14Cengiz Çetin’in, 1984’de ki 
vurgulamaktadır: “… bu toplantıda bir korumacının yukarıda belirtilen mesleki etkinlikleri (önleyici koruma ve etkin koruma) 
yapabilmesi için alacağı teorik eğitimin konu başlıkları belirlenmiş ve söz konusu eğitimin üniversite bünyesinde verilen ve tercihen 
mezuniyet tezini de içeren bir diploma programı olması gereklili

Avrupa Birliği projesi hayata geçirilmiş, hatta 
Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü 
vaziyettedir. Bu özelliğiyle Türkiye’nin en geniş restorasyon uygulamaları alanlarından birine sahip olan 
kurum teknolojik anlamda Balkan coğrafyasındak
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’ne 
restorasyonu eğitimi ve 

Türkiye genelinde istihdam edilen uzmanlarımızın günden güne güncellenen bilim ve teknolojiye 
ayak uydurma konusundaki gereksinimlerine 

Özdural ve O.
yatırım olarak görünmesine rağmen söz konusu yatırımları kaçınılmaz hale getiren sebeplerin, doğrudan 
doğruya ülkenin içinde bulunduğu kalkınma süreci ile ilgili olduğunu belirtmek

Türkiye’nin eski eser onarımı konusunun aslında oldukça uzun bir geçmişi olmasına rağmen, 
1970’li yıllarda hala çözülmemiş sorunları olduğunun altını çizen yazarlar, sorunların temel sebebi olarak 
örgütsüzlüğü ve personel (yetişmiş eleman) eksikliğini gös

A. Sultan Karaoğlu
Eserleri Restorasyonu Eğitimi

iye’de sanat eseri koruma konusunda üniversitelerin rol üstlenmesi gerektiğini savunan metinde, güzel 
sanatlar fakültelerinde sanat eseri koruma odaklı bölümlerin bulunmasının gerekliliği 
vurgulanmıştır (Karaoğlu, 1996,
Avrupa Birliği'ne Giriş Sürecinde Türkiye'de Güzel Sanatlar Fakültelerinde Koruma Eğitiminin Gerekliliği ve Önemi
isimli bildiride de konu etraflıca ele alınmıştır. 

çıklığa kavuşturmak gerekir ki resim restorasyonuna dair eğitim müfredatları Batı’da yoğun ve 
uzun sürelidir. Yine bu müfredatlar dâhilinde öğrenciler saha araştırmaları hususunda etkin olurken, eğitim 
kurumları ve müzeler arasında da çok sayıda iş birliği
artacağını, donanımlarının da güncellenmeye devam edeceğini ön gördüğümüz resim restorasyonu 
atölyeleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı

platformları kurulması, akademilerle ve yurt dışı araştırma merkezleriyle yapılan protokollerin 
arttırılması lehte olacaktır.
hususundaki kurumsal bütçe payları ile harcırahların
Avrupa eğitim kurumlarındaki programlarla karşılıklı personel/öğrenci değişimlerinin gerçekleştirilmesi 
müzecilikteki mevcut konumumuza pozitif katkılar sağlayacak adımlardır.

A.B. - Türkiye Kültürlerarası Diyalog 
Müzeleri Projesi Kapsamında Türkiye’den 

İki Kurumun Öğretim Elemanları ve Araştırmacıları 2012 Yılında Karşılıklı Olarak Kurumsal Ziyaretler Gerçekleştirmiş, Müzecil
İçerikli Workshoplara Dâhil Olmuşlardır. Görsel O Tarihlerde Fransa’da Bulunan Türk Öğretim Elemanlarını Göstermektedir. 

                                                           
Hariçte kalan ve saha araştırması gerçekleştirdiğimiz diğer kurumlar ise altını çizdiğimiz gibi görüntüleme ve analiz ekipman

barındırmakta ya da dışarıdan temin edebilmektedir. 
Bkz.: Karaoğlu, A. S. (1996). 

Egitimi Sempozyumu. Zonguldak: s. 115
’in, 1984’de ki ICOM

vurgulamaktadır: “… bu toplantıda bir korumacının yukarıda belirtilen mesleki etkinlikleri (önleyici koruma ve etkin koruma) 
için alacağı teorik eğitimin konu başlıkları belirlenmiş ve söz konusu eğitimin üniversite bünyesinde verilen ve tercihen 

mezuniyet tezini de içeren bir diploma programı olması gereklili
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Cilt: 12        Sayı: 6

projesi hayata geçirilmiş, hatta 
Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü 

. Bu özelliğiyle Türkiye’nin en geniş restorasyon uygulamaları alanlarından birine sahip olan 
kurum teknolojik anlamda Balkan coğrafyasındak
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’ne 
restorasyonu eğitimi ve ilgili uygulamaları

genelinde istihdam edilen uzmanlarımızın günden güne güncellenen bilim ve teknolojiye 
konusundaki gereksinimlerine 

O. Üstünkök; Türkiye’de eski eserlerin onar
yatırım olarak görünmesine rağmen söz konusu yatırımları kaçınılmaz hale getiren sebeplerin, doğrudan 
doğruya ülkenin içinde bulunduğu kalkınma süreci ile ilgili olduğunu belirtmek

Türkiye’nin eski eser onarımı konusunun aslında oldukça uzun bir geçmişi olmasına rağmen, 
1970’li yıllarda hala çözülmemiş sorunları olduğunun altını çizen yazarlar, sorunların temel sebebi olarak 
örgütsüzlüğü ve personel (yetişmiş eleman) eksikliğini gös

Karaoğlu tarafından kaleme alınan 1996 tarihli 
Eğitimi Üzerine Öneriler

iye’de sanat eseri koruma konusunda üniversitelerin rol üstlenmesi gerektiğini savunan metinde, güzel 
sanatlar fakültelerinde sanat eseri koruma odaklı bölümlerin bulunmasının gerekliliği 
vurgulanmıştır (Karaoğlu, 1996, 118
Avrupa Birliği'ne Giriş Sürecinde Türkiye'de Güzel Sanatlar Fakültelerinde Koruma Eğitiminin Gerekliliği ve Önemi

de konu etraflıca ele alınmıştır. 
çıklığa kavuşturmak gerekir ki resim restorasyonuna dair eğitim müfredatları Batı’da yoğun ve 

uzun sürelidir. Yine bu müfredatlar dâhilinde öğrenciler saha araştırmaları hususunda etkin olurken, eğitim 
kurumları ve müzeler arasında da çok sayıda iş birliği
artacağını, donanımlarının da güncellenmeye devam edeceğini ön gördüğümüz resim restorasyonu 

Kültür ve Turizm Bakanlığı
platformları kurulması, akademilerle ve yurt dışı araştırma merkezleriyle yapılan protokollerin 

arttırılması lehte olacaktır.14 Hatta mevcut 
hususundaki kurumsal bütçe payları ile harcırahların
Avrupa eğitim kurumlarındaki programlarla karşılıklı personel/öğrenci değişimlerinin gerçekleştirilmesi 
müzecilikteki mevcut konumumuza pozitif katkılar sağlayacak adımlardır.

Türkiye Kültürlerarası Diyalog 
Kapsamında Türkiye’den Kocaeli Üniversitesi 

İki Kurumun Öğretim Elemanları ve Araştırmacıları 2012 Yılında Karşılıklı Olarak Kurumsal Ziyaretler Gerçekleştirmiş, Müzecil
İçerikli Workshoplara Dâhil Olmuşlardır. Görsel O Tarihlerde Fransa’da Bulunan Türk Öğretim Elemanlarını Göstermektedir. 

                    
Hariçte kalan ve saha araştırması gerçekleştirdiğimiz diğer kurumlar ise altını çizdiğimiz gibi görüntüleme ve analiz ekipman

barındırmakta ya da dışarıdan temin edebilmektedir. 
Bkz.: Karaoğlu, A. S. (1996). Restorasyon Ilkeleri Doğrultusunda Sanat Eserleri Restorasyonu Egitimi Üzerine Öneriler.

Egitimi Sempozyumu. Zonguldak: s. 115-119.
ICOM toplantısına yönelik ifadeleri koruma olgusunun akademik girişimler ışığında gelişmesinin önemini 

vurgulamaktadır: “… bu toplantıda bir korumacının yukarıda belirtilen mesleki etkinlikleri (önleyici koruma ve etkin koruma) 
için alacağı teorik eğitimin konu başlıkları belirlenmiş ve söz konusu eğitimin üniversite bünyesinde verilen ve tercihen 

mezuniyet tezini de içeren bir diploma programı olması gereklili

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
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projesi hayata geçirilmiş, hatta 
Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü ise üniversitenin Bomonti kampüsünde 800m

. Bu özelliğiyle Türkiye’nin en geniş restorasyon uygulamaları alanlarından birine sahip olan 
kurum teknolojik anlamda Balkan coğrafyasındak
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’ne 

uygulamalarımız adına 
genelinde istihdam edilen uzmanlarımızın günden güne güncellenen bilim ve teknolojiye 

konusundaki gereksinimlerine ve yetişmiş eleman 

; Türkiye’de eski eserlerin onar
yatırım olarak görünmesine rağmen söz konusu yatırımları kaçınılmaz hale getiren sebeplerin, doğrudan 
doğruya ülkenin içinde bulunduğu kalkınma süreci ile ilgili olduğunu belirtmek

Türkiye’nin eski eser onarımı konusunun aslında oldukça uzun bir geçmişi olmasına rağmen, 
1970’li yıllarda hala çözülmemiş sorunları olduğunun altını çizen yazarlar, sorunların temel sebebi olarak 
örgütsüzlüğü ve personel (yetişmiş eleman) eksikliğini gös

tarafından kaleme alınan 1996 tarihli 
Üzerine Öneriler isimli bildiride ise daha önemli bir noktaya temas edilmiştir.

iye’de sanat eseri koruma konusunda üniversitelerin rol üstlenmesi gerektiğini savunan metinde, güzel 
sanatlar fakültelerinde sanat eseri koruma odaklı bölümlerin bulunmasının gerekliliği 

118-119). Yine 
Avrupa Birliği'ne Giriş Sürecinde Türkiye'de Güzel Sanatlar Fakültelerinde Koruma Eğitiminin Gerekliliği ve Önemi

de konu etraflıca ele alınmıştır.  
çıklığa kavuşturmak gerekir ki resim restorasyonuna dair eğitim müfredatları Batı’da yoğun ve 

uzun sürelidir. Yine bu müfredatlar dâhilinde öğrenciler saha araştırmaları hususunda etkin olurken, eğitim 
kurumları ve müzeler arasında da çok sayıda iş birliği
artacağını, donanımlarının da güncellenmeye devam edeceğini ön gördüğümüz resim restorasyonu 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurumu (Y.Ö.K.) 
platformları kurulması, akademilerle ve yurt dışı araştırma merkezleriyle yapılan protokollerin 

Hatta mevcut konservatör ve 
hususundaki kurumsal bütçe payları ile harcırahların
Avrupa eğitim kurumlarındaki programlarla karşılıklı personel/öğrenci değişimlerinin gerçekleştirilmesi 
müzecilikteki mevcut konumumuza pozitif katkılar sağlayacak adımlardır.

Türkiye Kültürlerarası Diyalog – Müzeler Hibe Programı
Kocaeli Üniversitesi 

İki Kurumun Öğretim Elemanları ve Araştırmacıları 2012 Yılında Karşılıklı Olarak Kurumsal Ziyaretler Gerçekleştirmiş, Müzecil
İçerikli Workshoplara Dâhil Olmuşlardır. Görsel O Tarihlerde Fransa’da Bulunan Türk Öğretim Elemanlarını Göstermektedir. 

Yazarlar

Hariçte kalan ve saha araştırması gerçekleştirdiğimiz diğer kurumlar ise altını çizdiğimiz gibi görüntüleme ve analiz ekipman
barındırmakta ya da dışarıdan temin edebilmektedir.  

Restorasyon Ilkeleri Doğrultusunda Sanat Eserleri Restorasyonu Egitimi Üzerine Öneriler.
119. 

toplantısına yönelik ifadeleri koruma olgusunun akademik girişimler ışığında gelişmesinin önemini 
vurgulamaktadır: “… bu toplantıda bir korumacının yukarıda belirtilen mesleki etkinlikleri (önleyici koruma ve etkin koruma) 

için alacağı teorik eğitimin konu başlıkları belirlenmiş ve söz konusu eğitimin üniversite bünyesinde verilen ve tercihen 
mezuniyet tezini de içeren bir diploma programı olması gereklili

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 
2019  

projesi hayata geçirilmiş, hatta bu projeler tamamlanmıştır
ise üniversitenin Bomonti kampüsünde 800m

. Bu özelliğiyle Türkiye’nin en geniş restorasyon uygulamaları alanlarından birine sahip olan 
kurum teknolojik anlamda Balkan coğrafyasındaki türdeşlerinden dahi öndedir.
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’ne 

adına son derece 
genelinde istihdam edilen uzmanlarımızın günden güne güncellenen bilim ve teknolojiye 

ve yetişmiş eleman 

; Türkiye’de eski eserlerin onar
yatırım olarak görünmesine rağmen söz konusu yatırımları kaçınılmaz hale getiren sebeplerin, doğrudan 
doğruya ülkenin içinde bulunduğu kalkınma süreci ile ilgili olduğunu belirtmek

Türkiye’nin eski eser onarımı konusunun aslında oldukça uzun bir geçmişi olmasına rağmen, 
1970’li yıllarda hala çözülmemiş sorunları olduğunun altını çizen yazarlar, sorunların temel sebebi olarak 
örgütsüzlüğü ve personel (yetişmiş eleman) eksikliğini göstermiştir (Özdural & Üstünkök, 1972

tarafından kaleme alınan 1996 tarihli 
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Son olarak şunu belirtmek gerekir ki, 1983 tarihli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu daha 
çok taşınmazlara odaklanmış ve restorasyon konusuna kısmi biçimde yer vermiş olabilir.15 Fakat ondan bir 
yıl sonra hazırlanan Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik’te müze olarak hizmet vermesine izin 
verilen kurumların kendi bünyelerinde bir restorasyon atölyesinin yer almasının gerekliliği açıkça 
belirtilmiştir (Bkz. İlgili yönetmelik, Madde 6). Bu anlamda denetime tabi olan (özel) müzelerin 
koleksiyonlarının bakım ve korumalarını yapmaları için restorasyon atölyelerine sahip olması bir 
zorunluluktur. Fakat sayılardan anlaşılacağı üzere ülkemiz (özel) müzelerinin dikkate değer bir kısmında bu 
gibi atölyeler ya oluşturulamamış ya da oluşturulmalarına karşın faaliyete geçememiştir. 
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15 Kanunda günümüz restorasyon teknolojilerinin kullanımından kaynaklanan problemler ya da güncel ekipmanlar içinde sertifika 
gerektirenlerin hangi uzmanlarca kullanılması gibi konular henüz muğlaktır. 


