Genel Yayın Yönetmeninden
Global Media Journal-- Turkish Edition 2018 Güz sayısını on-line olarak akademisyenlerle,
bilimsel çalışmaları izleyen okuyucularla paylaşmanın sevincini yaşıyoruz. 2018-2019
akademik yılı başlarken 17. sayısı yayınlanan dergimize gönderilen çok sayıdaki özgün bilimsel
çalışmanın seçiminde yazı kurulumuzun ve hakemlerimizin zor anlar yaşadıklarını belirtmek
isteriz.
Global sorunları irdeleyen ve öneriler getiren, değişik ülkelerde gerçekleştirilmiş, ilginç,
düşündüren araştırmaları zevkle okuyacağınızı düşünüyoruz.
Ulaş GEZGİN Asya’da akademik güdüleme kavramını eleştiren bir bakışla inceleyip önerilerde
bulunuyor. Manolo LETHOKA ve Oliver MTAPURI Güney Afrika’daki MBA
programlarını değerlendirmeleri sonucunda değişik alanlardan gelecek adayları yetiştirecek
programları tartışmaya açıyorlar.
Dünyadaki güncel gelişmelerin basında/medyada yansımalarını izleyen araştırmacılar
bulgularını çalışmalarında paylaşıyorlar.
Aysel MORIN Amerika Birleşik Devletlerinde son yıllarda terör haberlerinde hikaye anlatan
örüntülerle tipikleştirme ögelerinin bulunduğunu belirliyor. Haberde söylemle ilgili makalesinde
Emrah BUDAK düşürülen Rus uçağı örneğinde Rusya’da ve Türkiye’deki iki gazetenin
söylemlerini analiz ederek her iki gazetede de barış yanlısı değil savaş yanlısı bir dil
kullanıldığını saptıyor. Yusuf DEVRAN ve Ömer Faruk ÖZCAN Suriye savaşında gazete
muhabirliğinde “iliştirilmiş gazeteciliğe” karşı “araç gazeteciliği” kavramlarının ortaya çıktığını
belirtiyorlar. Erdal DAĞTAŞ ve Ozan YILDIRIM “Kara Cuma” örneğinde tüketimin Türk
basınında yansımalarını inceleyip bulguları değerlendirerek benzerliklerden çok farklılıkların
bulunduğunu saptıyorlar. Özlem AKKAYA Türkiye’de son yıllarda televizyonda farklılaşan
hakim erkeklik temsillerindeki dönüşümü ve bu dönüşümün izler-kitle tarafından alımlanmasını
tartışıyor. Nadirabegim ESKİÇORAPÇI Kırgızistan’daki 2010 genel seçiminin gazetelerdeki
haberlerini çözümlüyor.
Teknoloji ve toplum için yeni buluşlar değişik açılardan irdeleniyor.
İhsan EKEN herkes için erişilebilir iletişim, görme engelli kullanıcıların mobil erişebilirliği
açısından e-devlet uygulamasının analizini yapıyor. Tülay YAZICI “Crowfunding buluşum”
websitesi üzerine incelemesini sunuyor. Burcu KAYA ve Gül ÜNLÜ teknoloji kullanımında
yazılımlarda yanlışlıkların arttığını görerek araştırma yapıyorlar.
Çalışma sunumu: Bahtiyar Ahu ALPASLAN ve Ecemnur DELİBALTA akıllı nesnelerin
kişiselleştirilmiş gerçek zamanlı pazarlamaya yansımalarına ilişkin çalışmalarını sunuyorlar.
Öğrenci Çalışmaları: Murat BİROL müzik ve modanın kültürlerarası araç olarak
kullanılmasını inceliyor. Bekir ÇAKMAK çocuk istismarı haberlerinin Türkiye yazılı basınında
veriliş biçimini anlatıyor.
Hakemlerimize teşekkürlerimizle...
Prof. Dr. Ayseli Usluata

From the Editor-in-Chief
We are delighted to share the Fall 2018 edition of the Global Media Journal-- Turkish Edition
with the academicians and readers who are interested in scientific studies. The 17th edition of
our journal has been on-line following the new academic year of 2018-2019. We have to
admit that both our editorial board members and referees had difficult moments making
decisions among the great number of valuable studies sent to our journal to be published.
We hope you will enjoy reading the original thoughts, the stimulating researches carried out in
different countries questioning global issues and making suggestions
Ulaş GEZGİN after a critical review of the academic motivation of students in Asia offers
suggestions to consider. Manolo LETHOKA & Oliver MTAPURI as a case study review
South African MBA programmes and propose developing programmes to accommodate
candidates from various fields.
The reflections of the current issues of the world are detected through media analysis and
provoking findings are presented.
Aysel MORIN analyzing the USA news coverage of shooting as a case study reveals the
typifying story elements in terror news reporting. Emrah BUDAK studying pro-peace
journalism, takes the case of shooting down the Russian attack aircraft and analyzes a Russian
newspaper and a Turkish newspaper and finds out that both newspapers covered the news using
pro-war journalism. Yusuf DEVRAN & Ömer Faruk ÖZCAN studying the influence of
Syrian war correspondents declare that a new journalism practice “Mediated journalism versus
war correspondence” was explored. Erdal DAĞTAŞ & Ozan YILDIRIM analyze the
reflections of consumerism in the case of “Black Friday” (Kara Cuma) in different newspapers
in Turkey.
Özlem AKKAYA examines the diverging representations of masculinity in the
recently popular Turkish TV genre of crime series and the ways young male audiences receive
and make sense of this transformation.. Nadirabegim ESKIÇORAPÇI analyzes news
coverage of 2010 Kyrgyzstan general elections.
Tecnology and innovative thoughts for the benefit of society are examined from different
perspectives
İhsan EKEN investigates whether people with visual impairment have mobile accessibility;
the study was carried out with the participation of the visually impaired users Analysis of “edevlet” application. Tülay YAZICI examines a Turkish website as an example of “Crowd
funding sites” for mutual cooperation and interaction for innovative thoughts website and field
projects with the content analysis method. Burcu KAYA & Gül ÜNLÜ review writing
mistakes in digital communication.
Presentation to promote the internet of things: Bahtiyar Ahu ALPASLAN & Ecemnur
DELİBALTA present the reflection of the internet of things(IoT) to personalized real-time
marketing.

Student Works
Bekir ÇAKMAK presents the results of his news analysis about child abuse in Turkey.Murat
BİROL reviews the use of music and fashion as cultural instruments.
With our thanks to our Reviewers...
Prof. Dr. Ayseli Usluata

