
 

 

 

 

Değerli Okuyucular,  

Yayın hayatımızın başlangıcından itibaren sosyal bilimler alanına farklı bakış açılarıyla katkı 

sağlayan çalışmaları sizlere ulaştırma amacına sahip dergimizin yeni sayısında sizlerle yeniden 

bir araya gelmekten mutluyuz. 

ÇUKAR alanındaki yeniliklerle birlikte daha ileriye uzanmaya çalışan çalışmaları, sizlerle 

buluşturma amacından sapmadan yayın hayatına devam etmektedir. Yeni sayımız eğitim 

bilimleri, çocuk edebiyatı, coğrafya, mimari, edebiyat, tarih, yabancı dil olarak Türkçe eğitimi, 

siyaset bilimleri gibi farklı alanlardan özgün on beş makaleyi içermektedir. Değerli 

çalışmalarıyla bize daha ilerisini araştırmak için yol gösteren araştırmacılarımıza içtenlikle 

teşekkür ederiz.  

Hem bölgesel hem de ulusal bir tanınırlığa sahip olan dergimiz gün geçtikçe daha fazla kişiye 

ulaşmaktadır. ÇUKAR olarak “Index Copernicus, SOBIAD, Reserach Bible, Scientific 

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

FACTOR, WCOSJ, FATCAT” gibi birçok önemli veri tabanı ve indekste taranmaktayız ve 

tanınırlığımızı arttırmak için çalışmalara devam ediyoruz. Hep olduğu gibi yorulmak bilmeden 

çalışan ve dergimizin eksiksiz olarak sizlere ulaşmasını sağlayan editör kurulumuz ve teknik 

ekibimize, önemli değerlendirmeleriyle dergimize katkıda bulunan hakemlerimize teşekkür 

etmeyi bir borç biliyoruz.  

ÇUKAR 2021 yılının son sayısında yer alan makalelerle ilgili geri bildirimlerinize her zaman 

açığız. Değerli okuyucularımız; tüm sorularınızı, merak ettiklerinizi bizimle paylaşmanızı dört 

gözle bekliyoruz. Dergimiz ile ilgili öneri, görüş ve isteklerinizi cukardergisi@gmail.com 

adresinden bizimle paylaşabilirsiniz.  

 

 

 

Saygılarımızla 

ÇUKAR Editör Kurulu 

 

 

 



 

 

 

 

Dear Readers, 

We are happy to meet you again in the new issue of our journal, which aims to bring you studies 

that have contributed to the field of social sciences from different perspectives since the 

beginning of our publication life. 

ÇUKAR continues its publication life without deviating from its aim of bringing you together 

with its efforts to reach further with the innovations in its field. Our new issue includes fifteen 

original articles from different fields such as educational sciences, children's literature, 

geography, architecture, literature, history, teaching Turkish as a foreign language, and political 

sciences. We sincerely thank our authors who have guided us with their valuable work to 

investigate further. 

With both regional and national reputation, our journal reaches more and more people day by 

day. As ÇUKAR, we are indexed in many critical databases and indexes such as "Index 

Copernicus, SOBIAD, Research Bible, Scientific Indexing Services, Academia.edu, ISAM, 

Linguist List, Erich Plus, Refseek, JOURNAL FACTOR, WCOSJ, FATCAT," and we continue 

to work to increase our recognition. Finally, we would like to thank our editorial board and 

technical team, who continually work relentlessly and ensure that our journal reaches you, and 

our referees who contributed to our journal with their integral evaluations. 

We are always open to hearing your feedback on the articles in the latest issue of ÇUKAR 2021. 

Dear readers, We look forward to sharing your questions and curiosity with us. Shall you have 

any suggestions, opinions, or requests about our journal, please reach us at 

cukardergisi@gmail.com. 

 

 

 

With all our respect, 

ÇUKAR Editorial Board 
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