
Değerli İletişim ve Sanat Dergisi okurları - yazarları; 

Uluslararası İletişim ve Sanat Dergisinin (İLSAD) 7. Sayısını, 2022 yılının son ayı itibariyle ilginize 

sunmaktan mutluluk duymaktayız. Eski yılı geride bıraktığımız, yeni umutlara ve yeni yıla giriş 

yaptığımız bu heyecan dolu günlerde, insanın doğasına ve özüne dönüşünün en etkili yolunun 

iletişimden geçtiği vurgusuyla yayına çıkmış bulunuyoruz. İletişim olgusu, dünyanın 

varoluşundan bugüne evrimini sürdüren bir kavram olarak; bireyleri birbirilerine ve özellikle 

topluma bağlayan / entegre eden yönüyle, sanatın ve tasarımın vazgeçilmez bir parçası olarak 

önem sarf etmektedir. Dergimiz, iletişim ve sanatı birbirinden ayrılmaz kavramlar olarak 

görmekte; temel prensiplerinden olan etkileşimlilik, disiplinler arasılık, aidiyet, özgür düşünce 

ve özgünleşmenin doğrultusunda, yeni ve yinelenmenin önünü açan yönüyle sizlere keyifli ve 

heyecan verici bir okuma deneyimi sunmayı amaçlamaktadır. Birbirinden özel ve değerli 

akademisyenlerin, akademisyen adaylarının, sanatçıların ve eğitimcilerin, farklı disiplinleri bir 

aradalık içinde deneyimleyerek ve araştırarak bir bilgi birikimine dönüştürme süreci - çıktıları 

sentezlenerek, sizlere İLSAD ışığında sunulmaktadır. İLSAD, sadece bir okuma eyleminin 

yanında; heyecan verici ve merak uyandırıcı – araştırmaya ve yeni deneyimlere sürüklemeye 

yönelik tavrıyla, kendini geliştirmeye ve farklı konu – fikir – disiplinlere açık tüm okuyucuları / 

araştırmacıları bu deneyime davet etmektedir.  

İLSAD bu sayısında, farklı disiplin ve konularda üreten araştırmacı yazarlardan yer alan 9 seçki 

ile yayına çıkmaktadır. Eserleriyle, dergimizin bugününe, geleceğine ve arşivine katkı sağlayan 

tüm katılımcı yazarlar: uzman – deneyimli akademisyen, genç akademisyen, akademisyen 

adayları ve alana katkı sağlamayı hedefleyen araştırmacılar; yayın etiği ve ilkeleri 

doğrultusunda gerçekleştirdikleri araştırmaları ile dergimize yetkinlik ve etkinlik katmışlardır. 

Aynı şekilde, açık erişim ilkelerimiz doğrultusunda; gelecek araştırmalara ışık olmak, 

araştırmacılara kaynak yaratmak dergimizi yaratma yolunda yola çıkışımızın en temel 

gayesidir. Bu doğrultuda yayınlanan eserleri, kaynak gösterme yoluyla çalışmalarınıza alıntı 

gösterebilir, araştırmalarınıza fikir kaynağı edinerek bilgilerinizle sentezleyebilirsiniz. 

Gelenekselden geleni çağdaşla birleştirme ve özdeşleştirme yolundaki iddiamızı sürdürerek, 

her alandan özgür ve özgün yaklaşımlara temsil alanı yaratma hedefimizi her geçen gün 

gerçekleştirmeye devam ediyoruz.  

İLSAD editörü olarak, tüm araştırmacılara, dergi editör yardımcılarına, hakemlerimize ve 

üretici ekibimize emekleri için teşekkür ediyor; dergimizin kalitesine güvendikleri ve yanımızda 



oldukları için minnettar olduğumu söylemek istiyorum. Uluslararası İletişim ve Sanat Dergisi 

yayın ekibi adına, okurlarımıza ve ufkunu açmak isteyen araştırmacılara keyifli okumalar - 

deneyimlemeler diliyor; önümüzdeki sayılarda aynı ilke ve etik anlayışla akademi tarihinde 

emin adımlarla ilerlemeye devam etmeyi hedeflediğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. 

Dergi ekibi adına, ilişkiselliğimizin ve etkileşimliliğimizin hep sürdüğü, araştırmanın 

heyecanının tükenmediği nice günler diliyoruz. 
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