
 
Sanat Tarihi  
Bölümü 
 
Öğretim Dili           : Türkçe 
Öğretim Süresi : 4 
Hazırlık Programı : Yok 
 
Sanat Tarihi Bölümünün temel amacı, 
İnsanlığın varlığından günümüze kadar üretilmiş 
olan sanat eserlerini, kronolojik gelişme ve 
yöresel boyutlarıyla inceleyen uzmanları 
yetiştirmek amacıyla eğitim veren bir bölümdür. 
Bu bağlamda, Sanat Tarihçisi olacak bir kişiden, 
sanata ve sosyal bilimlere ilgili olmaları, ayrıca 
bu alanlara yatkın olmaları beklenir. Bir Sanat 
Tarihçisinin aldığı eğitimle birlikte estetik 
duygusu gelişen, sanata yönelen, ayrıntıların 
farkına varabilen, eleştirel yorum gücüne sahip 
bireyler haline gelmesi doğal bir sonuçtur. 
Objektif bir bakış açısıyla hem teknik hem de 
estetik anlamında değerlendirme yapabilmeleri 
aldığı eğitimin getirdiği bir beceridir. Sanat 
Tarihi eğitimi gören bir kişinin uyarıcılar 
arasındaki farkları algılayabilmesi, analitik 
düşünme gücü yüksek kişiler olmasını 
sağlamaktadır. 

 
 
Sanat Tarihi Bölümünün misyonu,  
Programın misyonu, bir kültür merkezi olarak 
Anadolu’nun genelde kültür ve sanatıyla özelde 
ise arkeolojik değerlerinin öğretilmesi ve 
araştırılmasıdır. Öğrencilere, öğrenim hayatları 
süresince arkeolojik kazı ve yüzey 
araştırmalarına katılmalarına ve farklı müzelerde 
staj yapmalarına olanak sağlanmaktadır. Bu 
olanaklar sayesinde öğrencilerimizin araştırma 
odaklı bir misyon benimsemesi birincil hedeftir. 
 
Sanat Tarihi Bölümünün vizyonu, 
Yaşadığımız coğrafyanın tarihsel, sanatsal ve 
kültürel açıdan tanınması ve tanıtılması bölümün 
başlıca vizyonudur. Anadolu başta olmak üzere, 
farklı medeniyetlerin sanat eserleri ve kültür 
varlıklarının incelenip araştırılarak tanıtılması 
önceliklidir. Sanat Tarihi programı kültürel 

ögelerin ve sanat eserlerinin değerlendirilmesi 
ve toplum hayatındaki yerinin  
sağlamlaştırılmasını hedeflemektedir. 

 
 
Sanat Tarihi Bölümü mezunlarının iş 

alanları ile ilgili olarak 
şu değerlendirmeler 
yapılabilir: 
Bölüm mezunları, Kültür ve 
Turizm Bakanlığına bağlı 
müzelerde, Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını koruma 
kurullarında, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünde, Yerel 
yönetim kurumlarında ve 

farklı kamu kuruluşlarında, belediyeler ve İl Özel 
İdaresi bünyesindeki KUDEB’lerde Bayındırlık 
projelerinde, özel müzelerde, akademisyen 
olarak üniversitelerimizde, formasyon eğitimi 
alarak öğretmenlik mesleğinde ve serbest olarak 
özel sektöre bağlı bir çok kurumda çalışma 
imkanı bulabilmekte, turizm alanında rehberlik 
yapabilmektedir.  
 
Bölüm Mezunlarının Başlıca Çalışma 
Alanları; 

 Kültür ve Turizm Bakanlığına, yerel 
yönetimlere, özel kişi ve kuruluşlara bağlı 
müzeler, 

 İl Özel İdaresi  

 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulları, 

 Vakıflar Bölge Müdürlükleri, 

 Kütüphane ve Arşivler, 

 Yazılı ve Sözlü Basın 

 Turizm ile ilgili alanlar, 

 Yerel yönetimlerin veya özel sektörün sanat 
ve kültür ile ilgili birimleri. 

 KUDEB (Koruma Uygulama ve Denetim 
Büroları)  

2021 YKS Taban Puanı : 254,50966 

2021 YKS Tavan Puanı : 380,71577 

Başarı Sıralaması                 : 319,506 

Puan Türü   : SÖZ 
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