Başlarken,

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak yayın hayatına soktuğumuz ve birinci
sayısını yayınladığımız akademik hakemli İletişim Çalışmaları Dergisi – Journal of Communication
Studies okurlarına hoş geldiniz diyoruz. Yayın hayatına başlarken, her bilimsel dergide olduğu gibi
öncelikli hedefimiz, akademik çevrelere iletişim bilimleri, ilgili sanat ve sosyal bilimler alanlarında
nitelikli akademik makaleler sunmak olmuştur. Bu amaçla yola çıktık ve bir taraftan derginin yayını
ile ilgili her türlü bürokratik işlem zorluklarını aşmaya çalışırken, diğer taraftan da zamanla yarışarak
bize ulaşan makaleleri hiçbir etki altında kalmadan titiz bir biçimde editör ve hakem elemelerinden
geçirdik. Bu konuda gelebilecek her eleştiriyi karşılamaya hazırız.
Dergimiz genç bir üniversitenin ilk hakemli dergisi olarak yayın hayatına başladı ve
umduğumuzun üzerinde makale yayını istemiyle karşı karşıya kaldık. Titizlikle oluşturduğumuz yayın
ilkeleri konusunda tarafımıza iletilen özendirici mesajlar bizlere daha iyiye ulaşmak için güç
verecektir. Ayrıca İstanbul Arel Üniversitesinin ilk hakemli bilimsel dergisini çıkartmış olmaktan
İletişim Fakültesi olarak son derece gururluyuz.
Gelişen internet teknolojisi, basım ve dağıtım masraflarının yükselmesi, zamandan tasarruf ve
hızın rekabetteki öneminin artması basın yayın hayatını giderek on-line yayınlar çizgisine
çekmektedir. Tüm dünyada ve ülkemizde on-line akademik dergiler bütün bu belirtilen nedenlerle ve
ulaşım kolaylığı açısından giderek önem kazanmaktadır. Bu durum, basılı akademik dergilerin yakın
gelecekte nostaljik bir klasik olarak mı hatırlanacağı gibi soruları akla getirmektedir. Ancak, şurasını
biliyoruz ki, yazılı kitabın ve derginin modası ve hazzı hiçbir zaman geçmeyecek ve üniversiteler
akademik çalışmalarını, projelerini hem on-line hem de basılı olarak sunmaya devam edecektir.
Diğer taraftan, giderek sayıları, öğretim elemanı gereksinimleri ve küreselleşen dünyada ulusal ve
uluslararası akademik ve kültürlerarası etkinlikleri artan üniversite ve yüksek okullar on-line hakemli
dergilerle, geniş kitlelere çok daha çabuk ulaşarak işlevselliklerini artıracaklardır.
Fakültemizin ilk sayısını çıkarttığı İletişim Çalışmaları Dergisi – Journal of Communication
Studies ‘in Üniversitemiz ve Fakültemizin aydınlık geleceği için yeni bir kilometre taşı olması dileği ile
herkese saygı ve sevgiler.

Prof. Dr. Şermin TEKİNALP
Editör

