
 

 
Sanat ve Tasarım Doktora Programı 
  
 
Başvuru Dosyasının  İçeriği: 
 
1) Adayların sanatsal çalışmalarını ve CV´lerini içeren bir dosya. 
Adaylardan sınav öncesinde dosya teslimi istenecek aynı zamanda mülakat esnasında 
çalışmalarını içeren CD´de power point ve/veya PDF formatında hazırlanmış bir sunum 
yapmaları istenmektedir. Sunumda ve dosyada yer alan çalışmaların künye bilgileri (isim, 
tarih, teknik, ölçü, süre..vs) yer almalıdır.  
 
2) Adayların   Sanat ve Tasarım Doktora programına katılma  nedenlerini açıklayan kısa 
bir metin hazırlaması gerekmektedir. 
 
3)  Ön Araştırma Raporu  
Çalışılmak istenen alanın genel tanımı ve çalışma önerisi. 
İlgilenilen araştırma ve sanatsal problemlerin dünya genelinde nasıl ele alındığını raporlayan 
bir geçmiş bilgisi ve buna bağlı olarak saptamaları referanslayan geniş bir literatür taraması. 
Tamamlanacak olan eser çalışması uygulamasının ulusal ve uluslararası alanda 
gerçekleşme potansiyelinin araştırma olarak sunulması. 
 
Örnek Ön Araştırma Raporu: http://www.sts.yildiz.edu.tr/mainimd/PhD.pdf linkinde yer 
almaktadır. 
 
4) Yüksek Lisans tezinin bir kopyası.  
 
 

 Doç. Dr. Lütfü KAPLANOĞLU 
 Sanat ve Tasarım Doktora Programı Yürütücüsü 
lkaplanoglu@gmail.com 
 
  
 

 

 

TESLİM KOŞULLARI  

Mülakat dosyaları 25 Mayıs-05 Haziran 2015 Saat 15:002’e kadar imza karşılığı 
Ali Şan DÖNDAR’a teslim edilecektir. 

Teslim yeri: YTÜ Davutpaşa Kampüsü Sanat ve Tasarım Fakültesi  
 Dekanlığı Davutpaşa Mahallesi, Davutpaşa Caddesi 34220 
 Esenler-İSTANBUL 

İletişim: Şef Ali Şan Döndar  0 212 383 50 01-20 

 

 

 
 

http://www.sts.yildiz.edu.tr/mainimd/PhD.pdf
mailto:lkaplanoglu@gmail.com


İNTERAKTİF MEDYA TASARIMI YÜKSEK LİSANS  PROGRAMI 

MÜLAKAT DOSYASI İÇERİĞİ 

Adayın; 

1. Özgeçmişi 

2. Daha önce yapmış olduğu İnteraktif Medya Tasarımı alanında veya  ilişkili alanlarda 

çalışmaları tanıtıcı bilgi 

3. Spesifik olarak ilgilenilen çalışma alanındaki araştırmaların dünya genelinde nasıl ele 

alındığını raporlayan en az 500 kelimelik bir geçmiş derleme ve buna bağlı olarak 

saptamaları referanslayan literatür taraması 

4. Olası yüksek lisans tezinden üretilecek bir makalenin, ulusal/uluslararası 

hakemli/indeksli dergilerde yayımlanma potansiyeli (hangi dergilerde 

yayımlanabileceği)  

5.  

Doç. Dr. Lütfü KAPLANOĞLU 

 Sanat ve Tasarım Doktora Programı Yürütücüsü 

lkaplanoglu@gmail.com 

 

 

TESLİM KOŞULLARI  

Mülakat dosyaları 25 Mayıs-05 Haziran 2015 Saat 15:002’e kadar imza karşılığı 
Ali Şan DÖNDAR’a teslim edilecektir. 

Teslim yeri: YTÜ Davutpaşa Kampüsü Sanat ve Tasarım Fakültesi  
 Dekanlığı Davutpaşa Mahallesi, Davutpaşa Caddesi 34220 
 Esenler-İSTANBUL 

İletişim: Şef Ali Şan Döndar  0 212 383 50 01-20 
 

  



 

Sanatta Yeterlik 
  

Dosyanın içeriği: 
 

 
1)Adayların sanatsal çalışmalarını ve CV´lerini (Yer alınan kataloglar, sergi, konser, gösteri vs. listesi, 

alınan burslar, misafir sanatçı programı davetleri) içeren bir dosya. 

 
Adaylardan sınav öncesinde dosya teslimi istenecek aynı zamanda mülakat esnasında çalışmalarını 

içeren CD´de power point ve/veya PDF formatında hazırlanmış bir sunum yapmaları istenmektedir. 
Sunumda ve dosyada yer alan çalışmaların künye bilgileri (isim, tarih, teknik, ölçü, süre..vs) yer 

almalıdır.  

 
 

2)Adayların   sanatta yeterlik programına katılma  nedenlerini açıklayan kısa bir metin hazırlaması 
gerekmektedir. 

 
3) Ön Araştırma Raporu 

  

Çalışılmak istenen alanın genel tanımı ve çalışma önerisi. 
İlgilenilen araştırma ve sanatsal problemlerin dünya genelinde nasıl ele alındığını raporlayan bir geçmiş 

bilgisi ve buna bağlı olarak saptamaları referanslayan geniş bir literatür taraması. 
 

Tamamlanacak olan eser çalışması uygulamasının (sergi, konser, sahne uygulamaları, tasarım vs.) 

ulusal ve uluslararası alanda gerçekleşme potansiyelinin araştırma olarak sunulması. 
 

4)Yüksek Lisans tezinin bir kopyası.  
 

 
    

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şah MALTAŞ 

Sanatta Yeterlik Program Yürütücüsü 

mmaltas@hotmail.com 

 

 

TESLİM KOŞULLARI  

Mülakat dosyaları 25 Mayıs-05 Haziran 2015 Saat 15:002’e kadar imza karşılığı Ali Şan 

DÖNDAR’a teslim edilecektir. 

Teslim yeri: YTÜ Davutpaşa Kampüsü Sanat ve Tasarım Fakültesi  

Dekanlığı Davutpaşa Mahallesi, Davutpaşa Caddesi 34220 

Esenler-İSTANBUL 

İletişim: Şef Ali Şan Döndar  0 212 383 50 01-20 

 

mailto:mmaltas@hotmail.com


Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı 

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI  

Dosya İçeriği ve Teslimi 

Özgeçmiş (CV) 

Ön Araştırma Raporu 

Çalışılmak istenen alanın genel tanımı ve çalışma önerisi. 

İlgilenilen araştırma ve sanatsal problemlerin dünya genelinde nasıl ele alındığını raporlayan 

bir geçmiş bilgisi ve buna bağlı olarak saptamaları referanslayan geniş bir literatür taraması. 

Tamamlanacak olan eser çalışması uygulamasının (sergi, konser, sahne uygulamaları, tasarım 

vs.) ulusal ve uluslararası alanda gerçekleşme potansiyelinin araştırma olarak sunulması. 

 

Adaylardan, yapılacak çalışma ve/veya araştırma konusu ile ilişkili olarak ulusal ve/veya 

uluslararası dergilerden yayın taraması istenmektedir. (varsa, kitap vb. yayınlar da 

eklenebilir.) Süreli yayın taramasında; öncelikli olarak indeksli dergilerin (Alan indeksli 

,SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Art and Humanities Citation Index vb.) yer 

alması beklenmektedir. 

 

Tamamlanacak yüksek lisans tezinin alan indeksli dergilerde yayınlanma potansiyeli 

bilgilerini içermelidir. 

(Varsa) Özgün çalışmaların ve/veya araştırmaların kopyalarını içeren A4 formatında 

hazırlanmalıdır. (Örneğin resim, heykel, fotoğraf vb. için renkli fotokopi, ses ve görüntü 

kayıtlarının kopyası [VHS Video/ CD /DVD]; dans, performans vb. için görüntü kaydı 

kopyası [VHS Video/ CD /DVD]. Dosyada adayın çalışma ve/veya araştırmalarından en fazla 

15 adet örnek yer almalı. 

Adaylardan sınav öncesinde dosya teslimi istenecek aynı zamanda mülakat esnasında 

çalışmalarını içeren CD´de power point ve/veya PDF formatında hazırlanmış bir sunum 

yapmaları istenmektedir. Sunumda ve dosyada yer alan çalışmaların künye bilgileri (isim, 

tarih, teknik, ölçü, süre..vs) yer almalıdır. 

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet NUHOĞLU 

Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Program Yürütücüsü 

mehmetnuhoglu@hotmail.com 

0505 750 16 91 

 

TESLİM KOŞULLARI  

Mülakat dosyaları 25 Mayıs-05 Haziran 2015 Saat 15:002’e kadar imza karşılığı Ali Şan 

DÖNDAR’a teslim edilecektir. 

Teslim yeri: YTÜ Davutpaşa Kampüsü Sanat ve Tasarım Fakültesi  

Dekanlığı Davutpaşa Mahallesi, Davutpaşa Caddesi 34220 

Esenler-İSTANBUL 

İletişim:Şef Ali Şan Döndar  0 212 383 50 01-20 

mailto:mehmetnuhoglu@hotmail.com


MÜZECİLİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

2015-2016 GİRİŞ SINAVLARI  BAŞVURU DOSYASI İÇERİĞİ 

Adayın; 

1. Özgeçmişi ve varsa yayınları  

 

2. İlgilendiği/üzerinde çalışma yapmayı planladığı müzecilik alanının ya da probleminin 

tanımlanması. 

 

3. İlgilendiği müzecilik alanının ya da probleminin:  

 Ulusal ya da uluslar arası kitap içinde makale 

 Ulusal ya da uluslararası hakemli/indeksli dergilerde yayınlanmış makale 

 Ulusal ya da uluslararası kitap  

içinde nasıl ele alındığını değerlendiren (amaç, problem, sınırlılıklar, yöntem, elde edilen 

sonuçlar vb) en az 500 kelimelik metin. 

En az bir makale, kitap ya da kitap bölümü incelemesi yapılmalıdır. 

Makale taraması için: 

 TÜBİTAK ULAKBİM Veri Tabanları, Social Science Citation Index, Arts and 

Humanities Citation Index, Web of Science, EBSCOhost Veri Tabanları, 

Scopus, J-store,vb. veri tabanlarından tarama yapılabilir.  

 YTÜ Kütüphaneleri’nin (Davutpaşa Merkez ve Yıldız/Şevket Sabancı) 

yayınlarından ve kütüphanenin elektronik kaynakları tarama sisteminden 

faydalanılabilir.  

 

 

tezcan@yildiz.edu.tr 

 

 

TESLİM KOŞULLARI  

Mülakat dosyaları 25 Mayıs-05 Haziran 2015 Saat 15:002’e kadar imza karşılığı Ali Şan 

DÖNDAR’a teslim edilecektir. 

Teslim yeri:YTÜ Davutpaşa Kampüsü Sanat ve Tasarım Fakültesi  

Dekanlığı Davutpaşa Mahallesi, Davutpaşa Caddesi 34220 

Esenler-İSTANBUL 

İletişim: Şef Ali Şan Döndar  0 212 383 50 01-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tezcan@yildiz.edu.tr


MÜZİK VE SAHNE SANATLARI DOKTORA PROGRAMI 

Dosya İçeriği ve Teslimi 

Özgeçmiş (CV) 

Ön Araştırma Raporu 

Çalışılmak istenen alanın genel tanımı ve çalışma önerisi. 

İlgilenilen araştırma ve sanatsal problemlerin dünya genelinde nasıl ele alındığını raporlayan 

bir geçmiş bilgisi ve buna bağlı olarak saptamaları referanslayan geniş bir literatür taraması. 

Tamamlanacak olan eser çalışması uygulamasının (sergi, konser, sahne uygulamaları, tasarım 

vs.) ulusal ve uluslararası alanda gerçekleşme potansiyelinin araştırma olarak sunulması. 

 

Adaylardan, yapılacak çalışma ve/veya araştırma konusu ile ilişkili olarak ulusal ve/veya 

uluslararası dergilerden yayın taraması istenmektedir. (varsa, kitap vb. yayınlar da 

eklenebilir.) Süreli yayın taramasında; öncelikli olarak indeksli dergilerin (Alan indeksli 

,SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Art and Humanities Citation Index vb.) yer 

alması beklenmektedir. 

 

Tamamlanacak yüksek lisans tezinin alan indeksli dergilerde yayınlanma potansiyeli 

bilgilerini içermelidir. 

(Varsa) Özgün çalışmaların ve/veya araştırmaların kopyalarını içeren A4 formatında 

hazırlanmalıdır. (Örneğin resim, heykel, fotoğraf vb. için renkli fotokopi, ses ve görüntü 

kayıtlarının kopyası [VHS Video/ CD /DVD]; dans, performans vb. için görüntü kaydı 

kopyası [VHS Video/ CD /DVD]. Dosyada adayın çalışma ve/veya araştırmalarından en fazla 

15 adet örnek yer almalı. 

Adaylardan sınav öncesinde dosya teslimi istenecek aynı zamanda mülakat esnasında 

çalışmalarını içeren CD´de power point ve/veya PDF formatında hazırlanmış bir sunum 

yapmaları istenmektedir. Sunumda ve dosyada yer alan çalışmaların künye bilgileri (isim, 

tarih, teknik, ölçü, süre..vs) yer almalıdır. 

 

Prof. Dr. Turan SAĞER 

Sanat ve Tasarım Doktora Program Yürütücüsü 

tsager@yildiz.edu.tr 

0532 614 30 50 

 

TESLİM KOŞULLARI  

Mülakat dosyaları 25 Mayıs-05 Haziran 2015 Saat 15:002’e kadar imza karşılığı Ali Şan 

DÖNDAR’a teslim edilecektir. 

Teslim yeri: YTÜ Davutpaşa Kampüsü Sanat ve Tasarım Fakültesi  

Dekanlığı Davutpaşa Mahallesi, Davutpaşa Caddesi 34220 

Esenler-İSTANBUL 

İletişim:Şef Ali Şan Döndar  0 212 383 50 01-20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÜZİK VE SAHNE SANATLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

Dosya İçeriği ve Teslimi 

Özgeçmiş (CV) 

Ön Araştırma Raporu 

Çalışılmak istenen alanın genel tanımı ve çalışma önerisi. 

İlgilenilen araştırma ve sanatsal problemlerin dünya genelinde nasıl ele alındığını raporlayan 

bir geçmiş bilgisi ve buna bağlı olarak saptamaları referanslayan geniş bir literatür taraması. 

Tamamlanacak olan eser çalışması uygulamasının (sergi, konser, sahne uygulamaları, tasarım 

vs.) ulusal ve uluslararası alanda gerçekleşme potansiyelinin araştırma olarak sunulması. 

 

Adaylardan, yapılacak çalışma ve/veya araştırma konusu ile ilişkili olarak ulusal ve/veya 

uluslararası dergilerden yayın taraması istenmektedir. (varsa, kitap vb. yayınlar da 

eklenebilir.) Süreli yayın taramasında; öncelikli olarak indeksli dergilerin (Alan indeksli 

,SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Art and Humanities Citation Index vb.) yer 

alması beklenmektedir. 

 

Tamamlanacak yüksek lisans tezinin alan indeksli dergilerde yayınlanma potansiyeli 

bilgilerini içermelidir. 

(Varsa) Özgün çalışmaların ve/veya araştırmaların kopyalarını içeren A4 formatında 

hazırlanmalıdır. (Örneğin resim, heykel, fotoğraf vb. için renkli fotokopi, ses ve görüntü 

kayıtlarının kopyası [VHS Video/ CD /DVD]; dans, performans vb. için görüntü kaydı 

kopyası [VHS Video/ CD /DVD]. Dosyada adayın çalışma ve/veya araştırmalarından en fazla 

15 adet örnek yer almalı. 

Adaylardan sınav öncesinde dosya teslimi istenecek aynı zamanda mülakat esnasında 

çalışmalarını içeren CD´de power point ve/veya PDF formatında hazırlanmış bir sunum 

yapmaları istenmektedir. Sunumda ve dosyada yer alan çalışmaların künye bilgileri (isim, 

tarih, teknik, ölçü, süre..vs) yer almalıdır. 

 

Prof. Dr. Turan SAĞER 

Sanat ve Tasarım Doktora Program Yürütücüsü 

tsager@yildiz.edu.tr 

0532 614 30 50 

 

TESLİM KOŞULLARI  

Mülakat dosyaları 25 Mayıs-05 Haziran 2015 Saat 15:002’e kadar imza karşılığı Ali Şan 

DÖNDAR’a teslim edilecektir. 

Teslim yeri: YTÜ Davutpaşa Kampüsü Sanat ve Tasarım Fakültesi  

Dekanlığı Davutpaşa Mahallesi, Davutpaşa Caddesi 34220 

Esenler-İSTANBUL 

İletişim:Şef Ali Şan Döndar  0 212 383 50 01-20  


