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Üniversitemiz bünyesinde yayımlanan Aydın Sanat Dergisi, sanat alanında yapılan araştırma, 
inceleme ve proje çalışmalarının sonuçlarını paylaşmak; sanat alanında akademik çalışma yapan öğretim elemanı, 
araştırmacı ve sanatçılara yayın olanağı sunmak; sanat ve tasarıma ait, sosyolojik, felsefi, teknik ve eğitsel 
sorunların tartışılmasına zemin oluşturma amacını gütmektedir. Aydın Sanat Dergisinin 2019 Aralık ayında (Cilt – 
5/ Sayı 10) ikinci sayısını Dergipark üzerinden yayımlamıştır.

Aydın Sanat Dergisi; Haziran ve Aralık olmak üzere yılda 2 kez basılı ve elektronik 
olarak yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Çeşitli bilimsel araştırma yöntemlerinin 
uygulandığı makaleler kabul edilmekte ve Aydın Sanat Dergisi editör kurulu, ulusal ve 
uluslararası uzmanlar tarafından değerlendirilmektedir. Hakemler tarafından kabul edilen bütün 
makaleler ücretsiz olarak yayımlanmaktadır. Aydın Sanat Dergisi; çift taraflı kör hakemlik 
sürecini kullanmaktadır ve inceleme sürecinin tüm basamaklarında yazarlar hakem isimlerini, 
hakemler de yazar isimlerini bilmemektedir. Açık erişim politikası kapsamında akademik 
dünyaya hizmet vermekte olan Aydın Sanat Dergisi makale kabul ve yayım sürecinde 
yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makale kabul sürecinde TÜBİTAK-Ulakbim 
tarafından sağlanan DergiPark çevrimiçi sistemi kullanılarak tüm yayın süreci takip 
edilmektedir. DergiPark tarafından sağlanan altyapı sayesinde Aydın Sanat Dergisi 
bünyesindeki makaleler ulusal ve uluslararası erişime açık hale gelerek farklı kitlelerin 
ulaşmasına olanak sağlanmaktadır.

Sosyal Bilimleri temel alan Aydın Sanat Dergisinde; Plastik Sanatlar, Uygulamalı 
Sanatlar, Görüntü Sanatları, Sahne Sanatları, Müzik, Sanat Yönetimi ve Yaratıcı Endüstriler 
gibi sanat ve tasarıma ilişkin çalışma alanlarını ve buna yakın sosyal bilimlerdeki ilgili 
alanlarda, bilimsel çalışmalar kapsamında eserler kabul edilmekte ve yayınlanmaktadır.

Açık erişimi Aydın Sanat Dergisi için Sosyoloji, Sanat Tarihi, Halkbilim, Felsefe, Arkeoloji ve 
Müzecilik, Edebiyat Araştırmaları, Dil Bilimi, Mimarlık ve Tasarım, Eğitim Bilimleri, İletişim Bilimleri, 
Antropoloji gibi Sosyal ve Beşeri Bilimlerin diğer alanlarından sanatı ve sanata ilişkin kültürel ve 
toplumsal problemler ve sosyal bilimler konularındaki görüşlerinizi tartışmak üzere özgün araştırma ve 
derleme makaleler, Haziran 2021 sayısı (Cilt:7-Sayı:1) için 1 Eylül 2020 tarihine kadar kabul edilmekte 
olup, üniversiteniz akademik personeline duyurulması hususunda gereğini arz ederim.
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