
Tablo 4. Güzel Sanatlar Temel Alanı 
Not: Bu tablo ile ilgili koşullar (41, 42, 43), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer 
almaktadır. 

Kod Sanat - Bilim Alanı Koşul No 
401 Müzik                                                          42 
402 Sahne Sanatları 43 
404 Plastik Sanatlar 41 
406 Tasarım 41 
411 Geleneksel Türk Sanatları 41 

 
Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 4. maddesinin 2/c hükmü  

“Doktora, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık veya sanatta yeterlik derecesi iktisap edildikten sonra, 
doçentlik başvurusunda bulunulacak bilim alanında öngörülen asgari kriterlere uygun özgün bilimsel 

yayın ve diğer çalışmaların yapılmış olması şarttır.” 
 yanı sıra aşağıdaki koşullar aranır. 

 
 
Koşul No Başvuru Koşulları 

41 

Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü çalışma(lar)dan 
üretilmemiş olmak koşuluyla aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur: 
 
1) Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla en az iki kişisel 
etkinlikte (sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) bulunmak, 
 
2) Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla karma ortak etkinliklere 
(sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) katılmak, 
 
3) Sempozyum, festival, workshop, bienal gibi etkinliklere eserleriyle katılmak, 
 
4) Bir kitap veya en az iki makale yayımlamak, 
 
5) Sempozyum, kongre ve panel gibi bilimsel/sanatsal bir toplantıya bildiri ile 
katılmak. 
 
Aday, Tablo 4’ten 1 (bir) sanat alanını, Anahtar Sözcük tablolarından ise 
en fazla 2 (iki) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir. 

42 

Kompozisyon 
 
1) Senfonik müzik, opera, bale müziği, Türk sanat müziği, müzikli oyun, oda  müziği, 
ses ve enstrüman için çeşitli türlerde (konçerto, sonat, lied, v.b.) solo/eşlikli özgün 
eser yaratmış olmak; ayrıca, herhangi bir enstrümanı, icra tekniğini geliştirmek üzere 
metotlaştırmış, yararlılığı beş uzman (prof., devlet sanatçısı, eğitim bilimci, editör v.b.) 
tarafından onanmış etüt, egzersiz v.b. bir eğitim müziği dizini yaratmış veya derlemiş 
olmak. 
 
2) Eserlerini yukarıda belirtilen yaratı formlarından en az üçünde çeşitlendirerek en az 
10 (on) ürün vermiş olmak [Bu eserlere ait yazılı materyal, 3 saatlik canlı veya stüdyo 
ses kayıtları, varsa opera, bale müzikleri için işitsel, görsel kayıtlar, eserler herhangi bir 
radyoda, T.V. de yayınlanmış ya da herhangi bir yayınevi tarafından yayımlanmış ise 
ilgili kurumdan alınmış örnekler ile birlikte uluslararası sanatçı, kurum, kuruluş 
tarafından icra edilmiş eserler ve bunlarla ilgili bilgi ve belgelerin tümü jüriye sunulacak 
dosyada verilecektir. Ayrıca, bu eserler hakkında yayımlanmış kritikler, varsa ödüller ile 
eserlerin her biri hakkında yaratı içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik, v.b.) ve 
kişisel yorumlar hakkında sunuş raporları da jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer 
alacaktır. 
 
Müzikoloji: Basılmış kitap, kitap bölümü veya hakemli dergilerde makale  yayımlamış 
olmak.  
 
Müzik Teorileri: Müzik teorisi ve analizi ile ilgili (solfej, armoni, form bilgisi, 
kontrpuan, v.b. gibi) alanlarda yayınevlerince basılmış bir kitap veya iki makale 
yazmış olmak, ayrıca uzmanlarca onanmış, basılmış ya da basıma hazır eğitim içerikli 
en az üç çalışma sunmak. 
 



 
Müzik Teknolojileri: Alanındaki özgün yapımlarından bir örnek sunmak ve bu 
yapımların tarihi gelişimi, özellikleri, getirilen yenilikler hakkında (yapımsal, teknolojik, 
düşünsel, estetik, v.b.) sunuşta bulunmak, geleneksel veya yenilikçi katkılar yönünde 
bilgi sunmak. 
 
Yorumculuk: Başvurduğu sanat dalının (ses, şeflik) değişik dönemlerine ait seçkin 
eserlerinden oluşan solo ve/veya orkestra eşlikli en az iki saatlik müzik kaydını, Türk 
Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği alanlarında değişik dönemlere ait klasik üslup 
ve/veya yenilikçi tutarlı teknik ve yorumları kabul edilebilir düzeyde olan en az iki 
saatlik canlı müzik kaydını, şeflik sanat dalında ise en az dört saatlik senfonik müzik 
kaydını sunmak (Dalında bulunabildiği takdirde an az 60 dakikası Türk bestecilere 
ayrılacaktır) [Herhangi bir radyo veya T.V. de yayınlanmış resital ve/veya konserler ile 
yurtiçinde ve yurt dışında seçkin kurumlarda vermiş olduğu resital ve/veya konserler 
ile ilgili yayımlanmış kritikler, varsa ödülleri ile ilgili kurumlardan alınmış, görsel, işitsel 
veya yazılı belgeler jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır. Ayrıca, 
seslendirilen 
eserlerin her biri için yaratı ve yorum içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik v.b.) 
hakkındaki sunuş raporu da jüri üyelerine sunulacaktır. 
 
Türk Sanat Müziği /Türk Halk Müziği 
 
1) Geleneksel müzik teorisi ve analizi ile ilgili basılmış kitap ve yayımlanmış makalesi 
olmak. 
2) Yorumculuk alanında geleneksel müzik dalının değişik dönemlerine/yörelerine ait 
eserlerden oluşan geleneksel icra ve yorum tekniklerini ve/veya yenilikçi tutarlı teknik 
ve yorumları, en az iki saatlik canlı veya stüdyo solo kayıtlarıyla belgelemek 
Seslendirilen eserlerin her biri için yaratı ve yorum içerikleri (tarihsel, düşünsel, 
estetik, teknik v.b.) hakkında sunuş raporları jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer 
alacaktır. 
3) Her iki alanda herhangi bir enstrümanın icra tekniğini geliştirmek üzere 
metotlaştırılmış, yararlılığı beş uzman (prof., devlet sanatçısı, eğitim bilimci, editör 
v.b.) tarafından onanmış eğitim müziği dizini yaratmış veya derlemiş olmak.  
 
Aday, Tablo 4’ten 1 (bir) sanat alanını, Anahtar Sözcük tablolarından ise 
en fazla 2 (iki) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir. 

43 

 
Tiyatro Kuramı 
 
1) Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş özgün 
bilimsel bir eser yayımlamak,  
2) Bir oyun-gösteri çalışmasında yorum, tasarım, araştırma, yazım v.b. alanlarda 
üretken bir görev almak ve tiyatronun yaygınlaşması için çalışmalar yapmak.  
 
Oyunculuk-Reji 
 
1) Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş özgün 
bir eser hazırlamak,  
2) Oyunculuk dalı için değişik türlerde önemli rolleri oynamak ve bunları görüntü 
kayıtlarıyla belgelemek. Oynadığı rollerden en az dördünün kuramsal çalışmalarını 
yapmak (yazar ve dönemi, rol analizi, rol çalışma yöntemi, oyun ve rol yorumu 
üzerine) 
3) Reji dalı için önemli ve saygın tiyatrolarda oyunlar sahnelemek, sahnelenen 
oyunlardan en az ikisinin görüntü kayıtlarıyla birlikte reji defterini hazırlamak.  
 
Yorum-Dramatik Yazarlık 
 
1) Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş özgün 
bir eser hazırlamak  
2) Sahne, TV, radyo, sinema gibi dallarda en az iki adet dramatik nitelikli metin 
yazmak. Bu metinleri basılı hale getirmek ve gösteriye sunmak.  
3) Bir oyun, film, gösteri ve benzeri çalışmalarda araştırma, yorum, tasarım v.b. 
üretken görev almak  
4) Oyun metinleri ve senaryo incelemeleri, eleştiri ve tanıtım yazıları yazmak.  
 



 
Sahne Tasarımı 
 
1) Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş, özgün 
bir eser hazırlamak  
2) Sahne TV oyunu, gösteri gibi alanlarda tasarım çalışmaları yapmak, bu 
çalışmalardan en az dördünün belgelerini hazırlayıp sunmak  
3) Bir oyun, film, gösteri ve benzeri çalışmalarda araştırma, yorum, tasarım v.b. 
üretken görev almak.  
 
Opera Şarkıcılığı ve Rejisörlüğü 
 
Başvurulan sanat dalının değişik dönemlerine ait seçkin eserlerinden oluşan en az iki 
saatlik görsel ve/veya işitsel canlı veya stüdyo kaydını sunmak (Herhangi bir radyo 
veya T.V. de yayınlanmış resital, gösteri veya seçkin kurumlarda yapılmış en az dört 
sahne etkinliği ile ilgili yayımlanmış kritikler, varsa ödülleri ile ilgili kurumlardan alınmış 
görsel, işitsel veya yazılı belgeler jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır)  
 
Dans ve Koreografi 
 
1) Seçkin kurumlarda solist olarak en az üç eserde önemli rol almış olmak ve bunları 
ilgili kurumlardan alınmış görsel kayıtlarla belgelendirmek,  
2) Koreografi alanında bir eser yayımlamak,  
3) Koreografisini yaptığı en az üç eseri sahnelemek ve bunları canlı veya stüdyo 
kayıtları ile belgelemek (Eserlerin her biri için yaratı içerikleri hakkında sunuş raporu 
jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır), 
4) Türk Halk Oyunları alanında, festival v.b. etkinliklerde yapımcı, yorumcu, eğitici, 
koreografi düzenleyici olarak yer almak ve bunlardan en az üç eserin görsel kayıtlarını 
belgelemek (Eserlerin her biri için yaratı içerikleri hakkında sunuş raporu jüri üyelerine 
sunulacak dosyada yer alacaktır). 
 
Aday, Tablo 4’ten 1 (bir) sanat alanını, Anahtar Sözcük tablolarından ise en fazla 2 
(iki) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir. 

 
 
 
1. Kısaltmalar : 
 

• SCI-Expanded : Science Citation Index-Expanded 
• SSCI : Social Sciences Citation Index 
• AHCI : Art and Humanities Index 
• IM : Index Meducus 
• DI : Dental Index 
• EI : Engineering Index 
• CMCI : CompuMath Citation Index 
 

2. Tanımlar: 
 
Ulusal hakemli dergi : Editörü ve en az beş değişik üniversitenin öğretim üyelerinden oluşmuş 
danışmanlar grubu olan, bilimsel/sanatsal özgün araştırma makaleleri yayımlayan, yılda en az iki 
kez yayımlanan ve son beş yılda düzenli olarak basılıp dağıtımı yapılmış, üniversite 
kütüphanelerinde erişilebilir olan dergi. 
 
Başlıca yazar : Aşağıda belirtilen makalelerde aday başlıca yazar olarak tanımlanır: 
 
a) Tek yazarlı makale, 
b) Danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış makale, 
 


