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İletişim bilimleri alanının alt disiplinlerinde gerçekleştirilen akademik çalışmaları yayımlamak 
üzere yayın hayatına 2015 yılında başlayan İletişim Çalışmaları dergisinin Nisan 2020, cilt 6, 1. 
sayısında sinema, sosyal medyadaki kanaat önderliği, kadın cinayetlerinin sosyal medyada nasıl 
algılandığı, kriz iletişimi bağlamında Nike vaka incelemesi, yerel medyanın ulusal medyaya 
yansımasında yeni medyanın rolünü ele alan toplam beş bilimsel çalışma yer almaktadır. 

2020 yılına ait ilk çalışmamızda, beşinci ve altıncı kuşak Çin sinemasında, film üretimine etki eden 
koşullar betimsel analiz yöntemiyle ortaya konmaktadır.

“İki Aşamalı Akış Kuramı Bağlamında Instagram’daki Ünlü Destekçiler Üzerine Bir Örnek Olay 
Çalışması” başlıklı çalışma ünlü destekçiler’in Instagram mecrasında yeni kanaat önderi işlevini 
üstlenerek, sahip oldukları etkileme gücünün bu yolla reklamverenler tarafından etkili bir şekilde 
değerlendirilip değerlendirilemediğini ele almaktadır.

“Kadın Cinayetlerinin Alternatif Medyadaki Algısı”nı ele alan çalışma, aktif sosyal medya 
kullanıcılarının kadın cinayetleri özelinde alternatif medyadaki tutumlarını ele alırken, toplumsal 
figürlerin yaptıkları paylaşımların etkisinin ne olduğunu, geleneksel medya ile kıyaslandığında 
alternatif medyanın konu özelinde nerede durduğunu ve kadın cinayetlerine yönelik yaptırımlarda 
bu kitlenin ne kadar caydırıcı olduğu üzerine çıkarımlarda bulunmaktadır. 

“Kriz Yönetiminde Kriz İletişiminin Önemi: Nike Örneği” çalışmasında kurumların krizle başa 
çıkabilmeleri için uygulanabilecek kriz iletişim stratejilerine değinilirken, güçlü bir geçmiş 
ve ekonomik yapıya sahip Nike’ın yaşadığı kriz sürecini, kriz iletişim stratejilerini ve etkileri 
değerlendirilmektedir. 

“Yerel Medyanın Ulusal Medyaya Yansımasında Yeni Medyanın Rolü: Gazete Damga Örneği” 
çalışmasında, yerel medyanın sadece basılı yayın imkânlarını değil yeni medya imkânlarını 
da etkin bir şekilde kullanarak, yerel gazetenin ulusal medyaya yansıyan içeriğinin türü, etkisi, 
yayılım derecesi ve yansıma şeklinin günümüz medya dünyasında, yerel medya ile ulusal 
medya etkileşimini tarif etmekte ve bunu yaparken yeni medyanın nasıl etkili olduğuna dikkat 
çekmektedir.

Dergimiz hakkında daha detaylı bilgi almak, öneri ve görüşlerinizi paylaşmak ya da eserlerinizi 
yayınlatmak için gönderimlerinizi lütfen aşağıdaki e-posta adresine iletin. 

Bizlere icd@aydin.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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