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Değerli Bilim İnsanları ve Okurlarımız 
   
Tüm ekibimiz tarafından gerçekleştirilen yoğun bir çalışma temposunun sonucunda, JIA JOURNAL 
(IJIIA) dergisi yayın hayatına büyük bir heyecanla başlamış bulunmaktadır. 2016 yılı Kış Dönemi 
Kasım/Aralık 1. Sayımız 10 makaleden oluşmaktadır. Bu sayımızda, müzik, resim, edebiyat, folklor,   
sosyoloji, sinema, tıp, illüstrasyon, teknoloji, çağdaş sanat,    grafik, iktisat, sanat tarihi ve uygarlık 
tarihi alanlara arasında birbirinden ilginç ilişki ve etkileşimlere yer verilmiş olup, ilgili alanların 
literatürüne,   farklı bakış açıları ile ele alınmış yayınlar kazandırılmıştır. Tematik bir tabiata ve 
yapılanmaya sahip olan dergimiz, bu bağlamda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiş olup,  ayrıca genel 
olarak birbirlerinden bağımsız olarak algılanan bilim ve sanatın buluşma ve uzlaşma alanına 
dönüşmüştür.    
 
Yayın hayatına Türkçe ve İngilizce olarak  başlayan dergimiz,  ikinci sayıdan itibaren Almanca olarak 
da hizmet vermeye başlayacaktır. Sürekli  yenilenme,  güncellenme ve  yayın   kalitesini   artırmayı 
kendine ilke edinen  dergimiz;  değerli çalışmalarınızın atıf alabilme imkanını artırmak  adına,  
mümkün olan en kısa zamanda ilgili alan indekslerine dahil olmayı hedeflemektedir.  İlk sayıyı takip 
eden süreçte,   tüm makaleler için geriye dönük   DOİ numarası alınarak,  her bir  makale 
kimliklendirilecektir.  
  
İlk sayımızın bilim ve sanat dünyasına hayırlı olmasını diler, Kurul üyeleri olmalarının yanı sıra, 
derginin kurulumunda çok büyük katkılar sağlayan başta;  Grafik Tasarım ve Web Tasarım 
sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Tarık YAZAR,  Yabancı Dil Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Melih ÇOBAN, 
Sayfa Düzeni ve Mizanpaj sorumlusu, Yrd. Doç. Dr. Lütfi ÖZDEMİR, Teknik Destek Sorumlusu Dr. 
Orhan SEVİNDİK,  bu sayının Editöryal sürecinde oldukça etkin bir rol alan ve çok yüksek katkıları 
bulunan Baş Editör Yardımcısı Dr. Derya ÖZAKBAŞ, Yrd. Doç. Dr. Birce ARSLAN ASMAN ve 
Arş. Gör. Ceren TEKİN KARAGÖZ olmak üzere,    emeği geçen tüm ekibe ve ilk sayıda hakemlik 
yaparak, bu zorlu süreci hızlı ve sağlıklı bir şekilde tamamlamamızı sağlayan değerli bilim insanlarına 
yürekten teşekkür ederim.    
 
Dergimizin temalarını kapsayan değerli çalışmalarınızı bekler, bir sonraki sayımız olan, 2017 yılı Yaz 
Dönemi Haziran/Temmuz 2. Sayımızda tekrar buluşmayı temenni ederim. Saygılarımla.  
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