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Yeni Yıl, Yeni Hedefler

İletişim Çalışmaları Dergisi başlanıçta belirlemiş olduğu vizyon ve hedefleri 
doğrultusunda 2018 yılına birtakım geleceğe dönük değişikliklerle başladı. 

İletişim Çalışmaları Dergisi değerli hocamız Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU’nun  
editörlüğünde onun birikimleri ve yol göstericiliğinde 2015 yılından bugüne çok 
büyük gelişmeler kaydetti. Hocamız üzerindeki idari iş yükü dolayısıyla 2018 
yılı Şubat ayı itibariyle dergimizin editörlük görevinden ayrıldı, ancak yayın 
kurulunda katkılarını sunmaya devam edecek. Değerli hocamızın yerine editörlük 
sorumluluğunu Dr. Öğr. Üyesi Adem AYTEN üstlendi. Ayrıca Dr. Öğr. Üyesi 
Ayşegül AKAYDIN AYDIN ve Dr. Öğr. Üyesi Umur BEDİR, yayın kurulunun yeni 
üyeleri olarak sorumluluk yüklendiler.  

Dergimiz açısından son derece önemli bizler açısından gurur verici gelişme  
ise uluslararası hakemli bir yayın olabilmek için sürdürülen çalışmalar 
doğrultusunda dergimizin bilimsel kuruluna çeşitli ülkelerden üniversite öğretim 
üyelerinin katılması oldu. Dergimiz bu gelişmeyle birlikte uluslararası hakemli 
bir  dergiye dönüştü. Bundan böyle dergimizde yurtiçinden ve yurtdışından hem 
Türkçe hem de İngilizce bilimsel çalışmalara yer verilecek. 

Üçüncü gelişme ise üniversitemizin stratejik hedefleri doğrultusunda dergimizin 
dergiparka kaydı ve TÜBİTAK tarafından taranana bir dergi olmasına yönelik 
çalışmaların başlatılması oldu. 

Dergimizin Nisan 2018 sayısında ikisi yurtiçinden biri yurtdışından olmak üzere 
üç bilimsel çalışma yer almaktadır. “Türkiye’de Ana Akım Televizyon Kanalları 
Haber Bültenlerinde Çocuk Temsili” başlıklı çalışmada Dr. Öğretim Üyesi Beril 
EKŞİOĞLU SARILAR, Türkiye’deki 4 büyük ana akım televizyon kanalları haber 
bültenlerinde yayınlanan haberlerde çocuk imgesine nasıl yer verildiğin eleştirel 
olarak incelenmiştir.  “Reklam Estetiği ve Mit Üretimi Açısından ‘Marlboro Man’ 
ve ‘Marlboro Country’ Reklam İmgelerinin Göstergebilimsel Çözümlemesi” 
başlıklı çalışmada ise Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SADAKAOĞLU, 1954 yılından 
1999 yılına kadar yürürlükte kalmış “Marlboro Man” adlı reklâm kampanyasında 
kullanılan imgeler, metinler ve kodlama biçimlerinde görülen estetik yapının nasıl 
inşa edildiğine odaklanmaktadır. Yurtdışından bir meslektaşımız Dr. Antonio 
CASTILLO ise sözlü tarih çalışması olarak gerçekleştirdiği “Bir Militan ve Radikal 
Gazetecilik Hikayesi: Revista Punto Final”de Şili’nin ve Latin Amerika’nın  en uzun 
sol yayınlarından birinin tarihini birinci elden tanıklıklarla ortaya koymaktadır. 
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