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DAĞITIM YERLERİNE

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 2020 yılında kurulan Sanat ve Tasarım 
Araştırmaları Dergisi (STAR), alanyazına nitelikli katkılar sunmayı hedeflemiş olup araştırma ve 
derleme makalelerini elektronik ortamda bilim ve sanat dünyası ile paylaşmaktadır.

Ekte yer alan STAR Dergisi tanıtım metninin Üniversitenizin ilgili birimlerine duyurulması 
hususunda;

Gereğine arz ederim.

Prof. Dr. Hasan USLU
Rektör
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Değerli Akademisyenler ve Araştırmacılar, 

STAR - Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi tarafından 2020 yılında kurulmuş olan bir yayın organıdır. Alanyazına nitelikli katkılar sunmayı 
hedeflemiş olan araştırma ve derleme makalelerini, elektronik ortamda bilim ve sanat dünyası ile hızlı 
ve ücretsiz olarak paylaşmayı misyon edinmiştir.   

STAR - Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi; plastik sanatlar, grafik sanatlar/görsel iletişim, güncel 
sanatlar, tekstil ve moda tasarımı, sanat tarihi, sanat eğitimi, sanat ve tasarım kuramları, geleneksel 
sanatlar, müzik, mimarlık ve yapı tasarımı ile disiplinler arası sanat araştırmaları gibi sanat ve tasarım 
alanlarında Türkçe ve İngilizce yayınlar kabul etmektedir. Dergiye gönderilen yayınlar, Türkiye'nin 
çeşitli üniversitelerinde görev yapan konularında uzman hakemler tarafından incelenerek, 
yayınlanabilir bulunduğu takdirde dergimize kabul edilmektedir.  Dergimize gönderilen yayınlar kör 
hakemlik yöntemiyle en az iki hakem tarafından elektronik makale değerlendirme ve takip sistemi 
içerisinde değerlendirilmektedir. Makale göndermek isteyen yazarlarımız, dergi sayfamızı 
(https://dergipark.org.tr/tr/pub/stardergisi) ziyaret ederek çalışmalarını gönderebilirler. 2021 yılı 
itibariyle yalnızca DergiPark sistemi üzerinden aday makaleler kabul edilmektedir. Dergi editörlüğüne 
gönderilen makaleler hızlı, doğru ve bilimsel bir hakem değerlendirme sürecinden geçirilmekte ve 
kabul edilmesi halinde çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır. STAR - Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi 
Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki sayı ile yayınlanmakta ve çeşitli uluslararası dizinlerde 
taranmaktadır. 

Siz değerli araştırmacıların ve akademisyenlerin katkıları, her zaman olduğu gibi, hedeflenen amaca 
ulaşmada en büyük desteğimizdir. Sizleri dergimizin internet sayfasını incelemeye, ilgilendiğiniz 
makaleleri okumaya, dergimize makalelerinizle katkıda bulunmaya ve çevrenize duyurmaya davet 
ediyoruz.  
 
Dergimize olan desteğiniz için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. 
Saygılarımızla. 
 
STAR - Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu adına, 
 
 
 
 
           Dr. Öğr. Üyesi Kerim LAÇİNBAY                                            Prof. Dr. Semiha AKÇAÖZOĞLU 

              Baş Editör                                                                                               Dekan V. 
 

  
                                                                                                       

 

 
 
 

STAR – Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

star@ohu.edu.tr 
 


