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ki, ileti im, kültür ele tirisi ve toplumsal dü ünce alanlar nda üretilen en iyi ele tirel yaz lar yay mlamaya adanm
disiplinleraras akademik bir dergidir. ki, ele tirelli i, akl n s n r ve imkânlar n n ara t r lmas yolunda her türlü dogma
kar tl olarak tan mlar. ki nin kap lar ileti im çal malar na oldu u kadar insan varolu unun ve kültürünün temel bile eni
olan ileti imin içerildi i tüm dü ünce boyutlar na -tüm sosyal bilim disiplinlerine, insan bilimlerine, tüm yöntemlere ve
bunlar n kesi im noktalar ndan do acak aray lara- aç kt r. ki, “hakemli” bir dergidir; dergiye yay mlanmak üzere gönderilen
yaz lar, yazar n kimli ini bilmeyen uzman hakemler taraf ndan de erlendirmeye al n r. ki y lda iki kez, Mart ve Eylül aylar nda
yay mlan r. ki hem bas l , hem e-dergi format nda yay nlanmaktad r. ki nin yay n dilleri Türkçe ve ngilizce dir. ki EBSCOhost
ve ULAKB M veri tabanlar nda taranmaktad r.
c&c is a leading interdisciplinary journal devoted to publishing the best critical work in the fields of communication, cultural
criticism and social thought. The doors of c&c are open to the works in communication studies as much as other social
science disciplines and humanities to the extent that they consist of communication as a major component of human
existence. c&c is a peer-reviewed journal with high ethical standards relating to submittal, review, and publication of
manuscripts.
c&c is published twice a year in March and September. c&c is published both in print & online. Publication languages are
Turkish and English. c&c is covered by EBSCOhost and ULAKBIM.

