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Dear IJLA readers, 

We would like to say “Hello” to you with the first edition in 2017.  Our journal which has 

been published since 2013 contributes to the field through quality and original essays in a 

wide range of areas such as Turcology, Language Education, History, Educational Sciences 

and Teaching Turkish. It was a great pleasure and a tedious task to be an editor in this 

journal including 32 original essays. We can’t thank enough to the valuable scholars who 

support us with their essays and help us reach our target.  

We would like to express our gratitude for the reviewers who allocate their times by making 

reviews and we also hope their contributions for further editions as well.    

It is not easy to guide young researchers in the early stages of their academic life away, to 

work with the experts on their fields and to provide the reliability and accessibility of 

reviewed journal. I would personally like to thank to Assoc. Prof. Dr. Ahmet AKKAYA and 

Assoc. Prof Ömer Tuğrul KARA who work devotedly in many fields from composition to 

cover design of IJLA in order to make the journal available to you. 

See you in next edition with the unique support of our dear readers, authors and reviewers. 

Take care.   

 

 

Prof. Dr. Funda TOPRAK  

Yıldırım Beyazıt University  

Guest Editor 
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Saygıdeğer IJLA okurları, 

2017 yılının ilk sayısı ile sizlere merhaba diyoruz. 2013 yılından beri hayatta olan dergimiz, 

Türkoloji, Dil Eğitimi, Tarih, Eğitim Bilimleri ve Türkçe Eğitimi gibi çok geniş yelpazedeki 

alanlarda kaliteli ve özgün makaleleriyle alana katkı sağlamaktadır. 32 özgün makale ile 

çıkarılan bu sayıda editörlük yapmak ayrı bir keyif, zor bir görevdi. Bizleri makaleleriyle 

güçlendirip, hedeflerimize taşıyan değerli bilim insanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır.  

Bu sayıda hakemlik yaparak yazılarımızın değerini artıran kıymetli hakemlerimize 

ayırdıkları zaman için minnettarlığımızı ifade eder, katkılarının devamını diğer sayılarda da 

bekleriz. 

Akademik hayatının henüz başındaki genç araştırmacılara yol gösterebilmek, alanının 

uzmanı öncü akademisyenlerle çalışabilmek, hakemli uluslararası bir derginin 

ulaşılabilirliğini ve güvenilirliğini bu ölçüde sağlayabilmek kolay değildir. IJLA’nın 

dizgisinden, kapak tasarımına kadar birçok alanda sizlerle buluşmasını sağlamak için 

özveriyle çalışan Doç. Dr. Ahmet AKKAYA ve Yrd. Doç. Dr. Ömer Tuğrul KARA’ya 

destekleri ve yardımları için hususen teşekkür etmek isterim. 

Sevgili okur, yazar ve hakemlerimizin eşsiz desteği ile bir daha ki sayıda görüşmek üzere 

sevgiyle kalın… 

 

 

Prof. Dr. Funda TOPRAK  

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  


