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Doksanlı yıllardan başlamak üzere özellikle günümüzde hızlı bir şekilde 
gelişen dijital teknoloji hayatın her alanına giriyor ve her gün farklı 
gelişmeler meydana geliyor. On yıl önce tahmin edemeyeceğimiz bir cihaz 
dijital teknolojiyle birlikte ucuzlayıp hayatımıza giriyor. Bu gelişmeler 
doğal olarak iletişimin boyutlarını ve sınırlarını da değişiyor, geliştiriyor. 
Bu değişimler ve gelişimler iletişim bilimlerinin sınırlarını da zorluyor 
ve başka disiplinlerle birlikte çalışmasını gerektiriyor. Doğaldır ki böyle 
bir durumda yeni araştırma alanları ya da bilinen iletişim başlıklarının 
altında yeni başlıklar açılıyor.  

Dergimiz bu anlamda bu boşluğu doldurarak, ulusal veya uluslarası 
indekslerde taranacak bir dergi olma hedefinde; kapsam açısından 
iletişim bilimleri disiplini ve bu disiplinin ve alt-disiplinlere hitap 
edecek şekilde hareket ediyor. Başta gazetecilik, halkla ilişkiler, sinema, 
televizyon olmak üzere; pazarlama iletişimi, reklam çalışmaları radyo 
televizyon programcılığı, radyo televizyon haberciliği, görsel iletişim 
tasarımı, yeni (dijital) medya, siyasal iletişim, kültürlerarası iletişim 
konularında iletişim bilimleri ve iletişim çalışmaları üzerine çalışan genç 
ve deneyimli araştırmacıların bilimsel nitelikli makalelerini yayımlamak 
ve deneyimli araştırmacıların; uluslararası bilimsel toplantılarda yabancı 
dilde sundukları bildirilerinin yurtiçinde daha geniş araştırmacı kitlesi 
tarafından erişilebilmesini sağlamak amacını güdüyor.

Çünkü ulusal ya da uluslararası sempozyum kongre ve bu gibi bilimsel 
toplantılarda sunulan bildiriler sınırlı sayıda akademisyen ve araştırmacı 
tarafından izleniyor ya da biliniyor. Hele ki uluslararası bilimsel 
toplantılarda İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak sunulan bildiriler 
hiçbir zaman Türkçe olarak yayımlanma şansı bulamıyor. Her ne kadar 
birçoğu bildiri kitapçıklarında özet ya da tam metin olarak yayımlansa da 
gerçek hedefine ulaşamıyor. 



Dergimiz yukarıda özelliklerini belirtilen yazılar dışında iletişim bilimleri 
kapsamında yazılan alanına katkı sağlayan özgün nitelikte araştırma 
makalelerine, daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu 
konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan derleme makalelerine, 
alanında katkısı olduğu düşünülen yabancı dilde yazılmış özgün 
makalelerin Türkçe çevirilerine, iletişim bilimleri kapsamında yayımlanan 
bilimsel kitaplara ait makale formatındaki değerlendirme yazılarına ve 
iletişim alanında yayımlanan kitap eleştirilerine de yer veriyor.  
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