Değerli okurlar,

Dear valuable researchers,

Journal of Computer and Education
Research-JCER olarak 2016 yılının ilk
sayısını (Cilt: 6, Sayı: 7) akademik camianın
hizmetine sunmuş bulunuyoruz.

We are honored to publish the first issue
of Journal of Computer and Education
Research (JCER) in 2016 (Volume: 6, Issue:
7)

Bu
sayıda
hakem
incelemeleri
tamamlanmış bulunan altı özgün makale
ile karşınızdayız. JCER olarak çalışmalarını
dergimize yollayan yazarlara teşekkür
ederiz. Aday makaleleri inceleme işini
üstlenerek
özenli
eleştirileri
ve
değerlendirmeleriyle makalelere değer
katan hakemlerimize de ayrıca teşekkür
ederiz. Bu sayının hazırlanmasına ve
makalelerin
niteliğinin
arttırılmasına
katkıda bulunan Yayın Kurulu üyelerimize
ve derginin teknik takip ve düzenlemeleri
için teknik ekibimize de teşekkür ederiz.

In this issue of our journal, there are six
original articles. In the meantime, I should
remind you that the JCER journal is
indexed in “Index Copernicus, Directory of
Open Access Journals (DOAJ), Cite Factor,
OAJI, NewJour, Research Bible, Academia
Social Sciences Index (ASOS), Turkish
Education Index, Academic Index, Google
Scholar, SCIPIO, Academic Keys and
Scientific Indexing Service”. In addition,
the articles published in JCER have been
given DOI number as well.

Bu vesileyle, dergimizin “Index Copernicus,
Directory of Open Access Journals (DOAJ),
Cite Factor, OAJI, NewJour, Research Bible,
Academia Social Sciences Index (ASOS),
Turkish Education Index, Academic Index,
Google Scholar, SCIPIO, Academic Keys
and Scientific Indexing Service” gibi
dizinler
tarafından
tarandığını
ve
çalışmalarımıza DOI numarası verildiğini
hatırlatmak isteriz.
Bu
yeni
sayıyı
okuyucuların
değerlendirmelerine sunarken bütün
araştırmacılarımıza teşekkür eder bir
sonraki sayımızda buluşmak üzere
hepinize içten saygılarımı sunarım.

Finally, I would like to thank to writers for
submitting their research articles for
review process to be published in JCER. I
also would like to thank to referees who
have generously devoted their time to the
evaluation of articles submitted to Journal
of Computer and Education ResearchJCER.
I look forward to seeing you in the next
issue of the Journal of Computer and
Education Research. I present my sincere
regards.
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