E-Journal of Intermedia 2015 Güz Sayısına hoş geldiniz. Akademik çalışmaların literatüre
kazandırılmasının yanında, akademisyenlerin ve araştırmacıların var olan çalışmalardan faydalanması
noktasında akademik dergilerin öneminin bilincinde olarak E-Journal of Intermedia Uluslararası
akademik dergisinin üçüncü sayısı yayımlanmıştır. Bu sayı itibariyle dergimiz “AKADEMİK DİZİN”
sisteminde endexlenmeye başlamıştır. Son olarak, dergimizde yer alan çalışmalara erişimin ulusal ve
uluslararası ölçekte arttırılması adına tanınan farklı ulusal ve uluslararası endexlere başvurular
yapılmış olup süreçlerin sonuçlanması beklenmektedir.
Dergimizin üçüncü sayısına 17’nin üzerinde makale başvurusu yapılmıştır. Hakem
değerlendirmeleri sonucunda seçilen iletişimin farklı alanlarını ve unsurlarını ele alan on üç ayrı
makaleye üçüncü sayımızda yer verdik.
Makalelerin ilki “Yeni Türkiye’nin Küresel Sesi TRT World: Fırsatlar ve Güçlükler” başlıklı
çalışmasıyla Prof. Dr. Yusuf Devran’a aittir. Yazar, Türkiye’nin ve de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sesi,
gündemi ve politikalarının dünyaya duyurulması bakımından çok büyük bir açılım olarak gördüğümüz TRT World
gibi önemli bir projenin kendisinden beklenen küresel ölçekte yayın başarısına ulaşması için izlemesi gereken
prensipleri sunmaktadır.

İkinci Makale “The Habits of Online Newspaper Readers in India” başlıklı çalışmasıyla Dr.
Pradeep Tewari aittir. Yazar, Hindistan’daki insanların çevrimiçi gazete okuma alışkanlıklarını ortaya
koymak amacıyla ampirik bir çalışma gerçekleştirmiştir.
Üçüncü Makale “Demokratik Bir Çıkış Yolu Olarak Sivil İtaatsizlik İçin Şiddet Olgusu ve
Hukuksuzluk Paradoksu” başlıklı makalesiyle Doç. Dr. Ahmet Ayhan ve Öğr. Gör. Fatma Çakmak’a
aittir. Yazarlar makalesinde pasif bir direniş olan sivil itaatsizliğin demokrasi ve hukuk arasındaki
paradoksunu ve şiddete karşı, nasıl şiddetten uzak bir direnişin yapılabildiğini incelemişlerdir.
Dördüncü makale, Doç. Dr. Emel POYRAZ ve Kezban Yöndemli’ye aittir. “YEREL
YÖNETİMLERDE YÜKSELEN HALKLA İLİŞKİLER İHTİYACI” başlıklı çalışmalarıyla yazarlar, yerel yönetimlerde
mevcut halkla ilişkilerin ne durumda olduğu tespit ederek; durum analizi yapılmış ve niçin yerel yönetimlerde
halkla ilişkilere ihtiyaç duyulduğunu incelemişlerdir.

Dergimizde yer alan diğer makale “Akademisyenlerin Sosyal Medya Araçlarını Eğitim
Amacıyla Kullanımı: Türkiye ve Baltık Denizi Ülkeleri’ndeki İletişim Fakültelerine Yönelik Bir
Değerlendirme” başlıklı çalışmasıyla Yrd. Doç. Dr. Feride AKIM aittir. Yazar çalışmasında sosyal
medya araçlarının akademisyenler tarafından hangi amaçlarla kullanıldığı; akademisyenlerin, sosyal
medyanın eğitim amacıyla kullanımının sağladığı faydalara ilişkin düşünceleri ortaya koymaktadır.

“SOSYAL MEDYA ALANINDA ÇALIŞANLARIN İŞ İLANLARINA YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ:
LONDRA İSTANBUL ÖRNEĞİ” başlıklı çalışmasında yazarlar Doç. Dr. Mikail Bat ve Doktora Öğrencisi
Melodi Erkan, Birleşik Krallık ve Türkiye’de sosyal medya çalışanlarında aranan özellikleri ortaya
koymaktadır.
Yedinci makale, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr.
Burcu Akkaya Telci’ye aittir. “SİMGELER EVRENİNDE İLETİŞİM: KODLAMA VE KOD AÇIMINDA
TEKNOLOJİK/KÜLTÜREL ETKENLER VE MEDYATİK İLETİŞİM KAZALARI” başlıklı makalelerinde yazar,
insanların doğru iletişim kurabilmesi ve sosyalleştikleri ortamlarda daha rahat bir yaşam sürebilmeleri
için, sık kullanılan simgesel iletişim kodlarını bilmenin ve öğrenmenin gerekliliğini incelemiştir.
Dergimizin bu sayısında Halkla İlişkiler alanından çalışmalar da bulunmaktadır: “DUYGUSAL
TÜKENMİŞLİK VE KURUMSAL ADALET İLİŞKİSİ: ÖZEL BİR HASTANEDE GÖREV YAPAN HEMŞİRELER
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA” başlık çalışmasıyla Yrd. Doç. Dr. Özlem GÜLLÜOĞLU-IŞIK, örgütsel
adaletin alt boyutları ile duygusal tükenmişlik arasındaki muhtemel ilişki esas alınarak kurgulanan
araştırma soruları ve hipotezler analiz etmektedir.
Dergimizde yer alan diğer bir makale Prof. Dr. Nimet Önür, Arş. Gör. Sefer Kalaman ve Okt.
Oktay Çoban’a aittir. “PROFESYONEL HAKEMLİK BİLGİ BİRİKİMİ GELİŞTİRME SÜRECİNDE FUTBOL
HAKEMLERİNİN GELENEKSEL VE SOSYAL MEDYA KULLANIM PRATİKLERİ” başlıklı çalışmalarında
yazarlar: futbol hakemlerinin, meslek bilgilerini geliştirme sürecinde geleneksel ve sosyal medya
kullanımlarını, kullanım eğilimlerini ve yoğunluğunu ortaya çıkarmaktadır.
Dergimizde yer alan onuncu makale “YARATICI ENDÜSTRİLER VE DİJİTAL GELECEK
STRATEJİLERİ” başlıklı makalesiyle Yrd. Doç. Dr. Şafak Erkayhan’a aittir. Yazar çalışmasında, yaratıcı
endüstrileri dijitalleşme, yaratıcılık ve ekonomi bağlamında ele almakta, bu alanda öncü ülkelerin
verilerini ve stratejilerini inceleyerek, Türkiye’de dijital geleceğin stratejik olarak planlanması
gerekliliğine dikkat çekmektedir.

Dergimizde yer alan diğer bir makale, Kadir Has Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Bölümü Öğretim Görevlisi Sarphan Uzunoğlu’na aittir. “BİR POSTMODERN İNTİHARIN ARDINDAN
EKŞİ SÖZLÜK'TE KANAATLERİN OLUŞUMU ve GRUPLARIN BİÇİMLENME SÜREÇLERİ” başlıklı
makalesinde yazar gözetilen fayda, rekabetçi kolaboratif model içerisinde kanaat oluşumunu etkileyen
faktörlerin ortaya çıkarılması ve kanaat değişiminin önündeki engellerin anlaşılmasını amaçlamaktadır.
“KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI İLE DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA VE YAYMA HÜRRİYETİNİN KAPSAM
VE SINIRLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME” başlıklı çalışmasında yazarlar Arş. Gör. Mustafa Temel
ve Arş. Gör. Ömer Faruk Koçak, ifade özgürlüğü kavramının teorik çerçevesine, bu özgürlüğün
sınırları ile birlikte; kitle iletişim araçları üzerinden bireyin suç işlemesi halinde hangi düzenlemelerin
göz önüne alınacağı ya da alınması gerektiği ortaya koymaktadır.
Dergimizde yayınlanan bir diğer makale, “KURUMSAL İLETİŞİMDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI:
TÜRKİYE’DEKİ GSM OPERATÖRLERİNİN FACEBOOK PERFORMANSLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME”
başlıklı çalışmalarıyla Yrd. Doç. Dr. Nural İMİK TANYILDIZI ve Savaş Keskin’e aittir. Yazarlar
makalelerinde, sosyal medyanın kurumsal iletişim açısından kullanım biçimlerini ortaya koyan,
Turkcell, Avea ve Vodafone GSM Operatörlerinin kurumsal Facebook sayfalarındaki kurumsal iletişim

performanslarını konu edinmektedir. Sayfalar üzerinde gerçekleştirilen içerik analiziyle, kurumsal
iletişim uygulamalarının yoğunluğu ve biçimleri karşılaştırmalı olarak tespit etmektedir.
On ikinci makale “DİJİTAL ORTAMDA AKTİVİZM: ONLİNE İMZA KAMPANYALARINA KATILIM
DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ (Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir
Araştırma)” başlıklı çalışmasıyla Berkant Yılmaz, Güher Dündar ve Taala Oskay’a aittir. Yazarlar
çalışmalarında Online imza kampanyalarının aktivizme katılım etkinliğini ölçmektedir.
Dergimizde yer alan son makale, “SOSYAL MEDYA AĞLARINDA ÖRGÜTLENME: DİJİTAL
AKTİVİZMİN TOPLUMSAL DÖNÜŞÜME YANSIMALARI” başlıklı çalışmasıyla Yeliz Gencer’e aittir. Yazar
çalışmasında, Toplumsal dönüşümün itici gücü olan aktivizmin sosyal ağlarda nasıl örgütlendiğini
ortaya koymaktadır.
Dergimizin üçüncü sayısına özgün çalışmalarıyla katkıda bulunan tüm yazarlara, gönderilen
makaleleri büyük bir titizlikle değerlendiren hakemlerimize ve Intermedia Uluslararası Hakemli
İletişim Bilimleri E- Dergisinin yayına hazırlanmasına emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza
teşekkürü bir borç biliyor ve üçüncü sayımızı keyifle okumanızı diliyoruz.
Bir sonraki sayımızda yeniden görüşmek umuduyla…
Sevgi ve Saygılarımızla,
Prof. Dr. Celalettin Aktaş Editör

