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Dergimizin 2.say›s›n› ç›karmak, 1.say›y› haz›rlamak kadar heyecan
verici oldu. "‹leti-fl-im- 01", bir ilkti, genç bir fakültenin ilk bilimsel
dergisiydi. Dergiye tüm eme¤i geçenler, ne denli özen gösterseler de, bir
tak›m eksikliklerin olmas› kaç›n›lmazd›. "‹letiflim-01" için, övgüler ald›¤›m›z
kadar, yararl› ve yap›c› elefltirilerde ald›k. Elefltiriler, bizim için yol gösterici
ve çok yararl› oldu. Bu elefltirilerin ›fl›¤›nda haz›rlad›¤›m›z 2.say›m›z›nda
mutlaka eksikleri ve düzeltilmesi gereken yaz›lar› olacakt›r. Zamanla
dergimizin mükemmele do¤ru yolalaca¤›na inan›yoruz.
"‹leti-fl-im-02" de yay›nlanmak üzere, gerçekten özgün, ilginç ve
bilimsel aç›dan de¤er tafl›yan birçok makale gönderildi. Bu makalelerin bir
bölümü için, hakemlerimizin düzeltme, tekrar görme istekleri oldu. Bu tür
de¤erlendirmeler, ek bir süre gerektirdi¤i için bu makalelerin yay›n› bir
sonraki say›ya kald›. Dergimizin yay›n politikas›n›n temel hedefi; bilimsel
gereklilikleri yerine getirmek ve gerçekten nitelikli, özgün çal›flmalar›
yay›nlamakt›r. Bu nedenle, yap›lm›fl olan çal›flmalar› bilimsel aç›dan
kusursuz hale getirmek için yap›lmas› istenen de¤iflikliklerin ve ek
çal›flmalar›n anlay›flla karfl›lanaca¤›na güveniyoruz.
Bir derginin, bilimsel aç›dan de¤er tafl›mas›nda, makaleleri
de¤erlendiren hakemlerin, katk›lar›n› anmam›z gerekiyor. Hakemlerin
yapt›klar› titiz de¤erlendirmelerin , "‹leti-fl-im" için vazgeçilmez bir çal›flma
ve bir tür e¤itim süreci oldu¤unu belirtmeyi görev biliyorum. De¤erli
zamanlar›n› ay›rarak, bilimsel bir derginin daha iyi olmas› için çaba
harcayan ve destek veren hakemlerimize teflekkür ediyorum.
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Dergimiz, alan›na katk› sa¤layan makale çevirilerini ve bilimsel kitap
tan›t›mlar›n› da yay›nlamay› istemektedir. Makale çevirileri için yasal izinlerin
al›nmas› gerekti¤ini hat›rlat›rken, bu tür çal›flmalar›n da, iletiflim alan›nda
çal›flanlar ve genç arkadafllar›m›z için çok yaral› olaca¤›n› belirtelim.
"‹leti-fl-im-02"nin haz›rl›klar› sürerken, fakültemizde, derginin bir tema
belirlenerek ç›kar›lmas› konusu da gündeme getirildi. Belirli bir tema içeren
bilimsel derginin, iletiflim dünyas›na farkl› katk›lar› oldu¤u öne sürüldü. "‹leti-flim” Dergisi bu tür tema önerilerine de aç›kt›r. Fakültemiz ö¤retim elemanlar›,
yazarlar›m›z ve okuyucular›m›zdan gelen öneriler ›fl›¤›nda, gelecek say›lar›m›zda
‹letiflim alan›nda belirli bir tema içeren dergi haz›rlayabiliriz. Bu konudaki görüfl ve
önerilerinizi bekliyoruz. "‹leti-fl-im-02" ile, ilk bafllang›çtan sonraki ikinci ad›m›m›z›
atm›fl olman›n sevincini ve iletiflim bilimine katk› sa¤layan çal›flmalar› yay›nlama
umudunu sizlerle paylafl›yoruz.
Yeni say›m›zda, yeniliklerle buluflmak üzere.
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