
 

 

Değerli Okuyucular, 

Kurulduğu günden beri amacı sosyal bilimler alanına kaliteli yayınlarla siz değerli araştırmacılara farklı 

bakış açıları sağlamak olan dergimizin yeni sayısıyla sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz.   

Yeni sayımızda bizi nitelikli araştırmalarıyla buluşturan tüm yazarlarımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz. 

Bu sayımızda yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Türkçe eğitimi, eğitim bilimleri, çeviri dilbilim, halk 

kültürü ve edebiyat alanlarında on özgün makale yer almaktadır. 

Bölgesel ve ulusal olarak tanınırlığı olan dergimizin artık uluslararası bir nitelik kazandığını da sizlere 

duyurmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. ÇUKAR olarak “Index Copernicus, SOBIAD, 

ResarchBib, Scientific Indexing Services, Academia.edu, İSAM, Linguist List, Erih Plus, Refseek, 

Journal Factor, WCOSJ, fatcat” gibi birçok önemli veri tabanları ve indekslerde taranmaktayız ve 

tanınırlığımızı arttırmak için çalışmalara devam ediyoruz.   

Her yayın öncesi durmaksızın çalışan yayın kurulumuza, önemli değerlendirmelerde bulunan 

hakemlerimize, bizi takip eden tüm okurlarımıza yürekten teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz.  

ÇUKAR’ın “Bahar” sayısında yer alan makalelerle ilgili geri bildirimlerinize her zaman açık 

olduğumuzu unutmadan 2021 yaz sayısına sosyal bilimlerle ilgili makalelerinizi dört gözle bekliyoruz. 

Dergimiz ile ilgili var olan tüm öneri, görüş ve isteklerinizi cukardergisi@gmail.com adresinden bizimle 

paylaşmanızı rica ediyoruz.  

 

 

              Saygılarımızla 

                            ÇUKAR Editör Kurulu 
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Dear Readers, 

We are pleased to introduce you to our journal's latest issue, which aims to present various perspectives 

to researchers with the newest prolific studies in social sciences. 

We sincerely thank all our authors who contributed with their research to our newest issue. The latest 

issue covers ten unique articles from scientific fields, such as teaching Turkish as a foreign language, 

Turkish education, educational sciences, translation linguistics, folk culture, and literature. 

We are delighted to announce that our journal, locally and nationally acknowledged, has now gained an 

international character. ÇUKAR now is part of essential databases such as " Index Copernicus, 

SOBIAD, ResarchBib, Scientific Indexing Services, Academia.edu, İSAM, Linguist List, Erih Plus, 

Refseek, Journal Factor, WCOSJ, fatcat ". Also, we continue to work hard to gain a more acknowledged 

place in academia. 

Finally, we want to thank our editorial board members, who work non-relentlessly, our referees for 

critical evaluations, and all our readers. 

We look forward to your articles on social sciences in the summer of 2021.  Shall you have any feedback 

or suggestion, please do not hesitate to write us on cukardergisi@gmail.com. We are looking forward 

to hearing from you and hope to see you among us in the next issue. 

 

We wish you the best of times with health and love. 

Sincerely 

 

Journal of Çukurova Researches  

Editorial Board 

 


