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Dear Readers, 
The International Journal of Language Academy (IJLA), published four times a year, presents 
articles with high impact factor in the fields of language and linguistics, language education, 
Turcology, Turkish education, history and educational sciences and makes important 
contributions to these fields. I am pleased to be the editor of 20th edition of our journal. In this 
issue, there are 28 original articles that received positive evaluation reports from our referees. I 

am confident that the scientific contribution of these articles published in the fields of 
Linguistics, language teaching, Turkish language, Turkish literature and Turkish language 
education to the wider academic world will be high. 
I would like to extend my sincere thanks and appreciation; to the academics who contributed to 
this issue as authors and referees; to Assist. Prof. Dr. Onur ER acting as the assistant editor; to 
Assoc. Prof. Dr. Ahmet AKKAYA and Assist. Prof. Dr. Ömer Tuğrul KARA for their persistent 
contribution to make IJLA a credible and high quality journal; and finally to our colleagues who 
prepared the cover, typeset and layout of our journal and published it online on the public 
internet. 
With my best regards, 
 

Faruk Yıldırım 
Çukurova University 

 
 

 
Sayın Okurlarımız,  
Yılda dört kez yayımlanan International Journal of Language Academy  (IJLA); dil, dil bilimi, dil 
eğitimi, Türkoloji, Türkçe eğitimi, tarih ve eğitim bilimleri alanlarında kaliteli ve etki değeri 
yüksek makaleler yayımlamakta ve sözü geçen alanlara önemli katkılar sunmaktadır.  
Dergimizin 20. sayısına editörlük yapmaktan memnuniyet duyuyorum.  Bu sayıda, 
hakemlerimizden olumlu rapor alan 28 özgün makale yer almaktadır. Dil bilimi, dil eğitimi, Türk 
dili, Türk edebiyatı ve Türkçe eğitimi alanlarındaki bu makalelerin bilimsel etkisinin yüksek 
olacağına inancım tamdır. 
 
Bu sayıda yazar ve hakem olarak dergimize katkı sunan akademisyenlere,  yardımcı editörlük 
görevini üstlenen Yrd. Doç. Dr. Onur ER’e, IJLA’nın güvenilir ve nitelikli bir yayın olarak bu 
günlere gelmesini sağlayan Doç. Dr. Ahmet AKKAYA ve Yrd. Doç. Dr. Ömer Tuğrul KARA’ya, 
dergimizin kapağını hazırlayan, dizgisini ve mizanpajını yapan, genel ağda çevrimiçi 
yayımlanmasını gerçekleştiren çalışma arkadaşlarımıza teşekkür etmeyi zevkli bir görev 
sayıyorum.  
Yeni sayımızda görüşmek üzere esen kalın. 
 

Faruk Yıldırım 
Çukurova Üniversitesi 


