
 

 

 

Değerli Okuyucular, 

Yayına başladığı ilk günden itibaren sosyal bilimler alanına katkıda bulunan, kaliteli yayınları siz 

okuyucularımıza ulaştırarak yeni ve farklı araştırmaları bir araya getirmek amacında olan dergimizin 

yeni sayısını sizlerle buluşturmaktan dolayı oldukça mutluyuz. ÇUKAR olarak amacımız 

okuyucularımıza ileriki çalışmalarında ilham olacak ve onları alanda yeni bilgileri keşfetmeye motive 

edecek çalışmaları ulaştırmaktır.  

Bu sayımızda yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Türkçe eğitimi, arkeoloji, dil bilim ve edebiyat 

alanında altı yeni ve özgün çalışma yayımlanmıştır. Değerli çalışmalarını bizlerle paylaşıp ufkumuzu 

açan ve siz okuyucularımıza yenilikleri ulaştıran yazarlarımıza içtenlikte teşekkür ediyoruz.  

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 

editörlerimize, önemli değerlendirmeleriyle dergimize katkıda bulunan hakemlerimize, dergimizin 

yayın ve danışma kurulundaki tüm üyelere yürekten teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz.  

ÇUKAR yaz sayısında yer alan makalelerle ilgili geri bildirimlerinize her zaman açık olduğumuzu ve 

çekinmeden bizlerle tüm sorularınızı, merak ettiklerinizi paylaşmanızı dört gözle bekliyoruz. Dergimiz 

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

paylaşmanızı rica ediyoruz.   

Saygılarımızla, 

              Saygılarımızla 

                            ÇUKAR Editör Kurulu 



 

 

 

Dear Çukar 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.  As ÇUKAR, we aim to deliver studies 

that will inspire our readers in their future studies and motivate them to discover new information in the 

field. 

This issue covers six new and original studies published in teaching Turkish as a foreign language, 

Turkish education, archeology, linguistics, and literature. We sincerely thank our writers who shared 

their valuable works with us, opened our horizons, and brought innovations to our readers. 

Our journal, which has regional and national recognition, reaches more and more people each day. 

ÇUKAR is indexed in essential databases such as “Index Copernicus, SOBIAD, Research Bible, 

Scientific Indexing Services, Academia.edu, ISAM, Linguist List, Erich Plus, Refseek, JOURNAL 

FACTOR, WCOSJ, FATCAT”. Also, we continue to work hard to gain a more acknowledged place in 

academia. 

We want to express our sincere gratitude to our editors, who work meticulously and ensure that our 

journal reaches you, and to our referees who contributed to our journal with their important evaluations, 

lastly, to all members of our journal's editorial and advisory board. 

We are looking forward to hearing your feedback on the articles in the summer issue of ÇUKAR. Shall 

you have any questions please do not hesitate to reach us. We kindly ask you to share your suggestions, 

opinions, and requests regarding our journal with us at cukardergisi@gmail.com. 

Regards, 

 

Journal of Çukurova Researches  

Editorial Board 

 


