
 

From the Editor-in-Chief 

Ayseli Usluata, Prof. Dr. 

 

Global Media Journal—Turkish Edition as an international forum for scientific research 

has been publishing peer reviewed scholarly articles focused on communication for twelve years, 

and the 24th issue Fall 2022 is ready for release. As the Founder and Editor-in-Chief of 

“globalmediajournaltr” who is retiring I would like to go back to Global Media Journal which is 

a peer reviewed international journal published in different languages in different countries. 

  When I was a reviewer board member of the Global Media Journal, Prof. Yahya 

Kamalipour, the Founder and Managing Editor of the Global Media Journal suggested me to 

publish the Turkish Edition, and with the consent of Mr. Bedrettin Dalan, the founder of Yeditepe 

University and Prof. Ahmet Serpil, the Rector, the first issue of the journal was published on-line 

in 2010 as “globalmedia—tr”.   It has been on-line twice a year, since then and the 24th Fall 2022 

issue has been released.  Since I retire, I am sure the young editorial board members will carry on 

with the same paste. 

With the academic articles from our faculty members and from the academics in other 

Turkish universities and in different universities all over the world our journal has been successful 

in bringing multidisciplinary backgrounds together. 

  The success of a scholarly journal’s depends on the submission of high quality manuscripts, 

the excellence of the reviewers of the manuscripts and the dedication of the members of its editorial 

board. 

My heartfelt thanks to our devoted editor who takes her work seriously and has been 

working hard to publish the journal in time, twice a year without delay, to our editorial board 

members, to our excellent international reviewers, to advisory board members and last but not least 

our technical team. 

  



The Fall 2022 issue contains joint or individual scholarly intercultural articles of scholars 

carried out in different parts of the world. You can learn the results of the researches on 

participatory journalism in South Africa from the scholars of the University of Fort Hare in South 

Africa; the threats of mainstream culture on digital activism from academics in Düzce and Malta; 

Robert Burns and the African American poetry from an American academic; influencers during 

the pandemic from academics in Cyprus and Ankara, Turkey and pandemic news on television 

from a Yeditepe University Scholar. 

 I hope you will enjoy reading each article. 

 

 

 

 

Genel Yayın Yönetmeninden 

Prof. Dr.  Ayseli Usluata 

Global Media Journal—Turkish Edition uluslararası bilimsel araştırma forumu olarak on 

yıldır hakem sürecinden geçen iletişim odaklı bilimsel makaleler yayınlamaktadır,  24 nolu Güz 

2022 sayısı da yayına hazırdır.  Emekli olurken  “globalmediajournal—tr”nin  Kurucusu ve Genel 

Yayın Yönetmeni olarak geriye değişik dillerde değişik ülkelerde yayınlanan Global Media 

Journal’a dönmek istiyorum. 

Ben Gobal Media Journal’ın hakem kurulu üyesi iken  Global Media Journal’ın Kurucusu 

ve Genel Yayın Müdürü olan  Prof. Yahya Kamalipour bana Türkiye sayısını çıkarma önerisinde 

bulundu.  Yeditepe Üniversitesi’nin Kurucusu Bedrettin Dalan ve Rektörü Prof. Ahmet Serpil’n 

onayı ile 2010 yılında derginin ilk sayısı “globalmedia—tr” on-line olarak yayınlandı.  O 

zamandan beri yılda iki kez yayınlanmakta, Güz 2022 24üncü sayısı da yayınlandı.  Emekli 

olduğum  ancak genç yayın kurulu üyelerinin aynı hızla devam edeceklerine inanıyorum. 



Dergimiz fakültemiz üyelerinin, Türkiyedeki üniversitelerdeki akademisyenlerin, 

dünyanın heryerindeki üniversitelerinden akademisyenlerin akademik makaleleri ile çok disiplinli 

özgeçmişleri biraraya getirmeyi başardı. 

Bilimsel bir derginin başarısı gönderilen üst düzey  kaliteli makalelere, 

makalelerin  hakemlerinin  üst düzey yeteneklerine ve yayın kurulu üyelerinin işlerine bağlılığına 

dayanır. 

İşini önemseyen, derginin yılda iki kez gecikmeden zamanında yayınlanması için çok 

çalışan, özen gösteren, görevine bağlı editorümüze, yayın kurulu üyelerine, mükemmel 

uluslararası hakemlerimize ve son, ancak çok önemli olarak, teknisyenlerimize yürekten 

teşekkürler. 

GMJ—TR Güz 2022 sayısı  dünyanın değişik yörelerinde gerçekleştirilmiş bireysel ya da 

ortak bilimsel  makaleleri içeriyor. Güney Afrika’da University of Hare akademisyenleri Güney 

Afrika’da katılımcı gazeteciliği,  Düzce ve Malta’dan akademisyenler anaakım kültürün dijital 

aktivizm açısından risklerini irdeliyorlar;  pandemi sürecinde influencerları Kıbrıs ve Ankara’dan 

akademisyenler araştırıyorlar; televizyonda pandemi haberlerini Yeditepe Üniversitesi’nden bir 

akademisyen inceliyor; Amerikalı bir akademisyen ise “Robert Burns ve Afrikalı Amerikan Şiiri: 

Çabalar ve Şarkı” başlığı altında  kültürlerarası bir bilimsel çalışma sunuyor. 

Makalelerin her birini ayrı ayrı  beğenerek okuyacağınızı umuyorum. 

 

 


