
Editörden
Aydın TÖMER Dil Dergisinin altıncı yıl, ikinci sayısını 6(2), siz değerli araştırmacı ve 
okuyucularımızla buluşturmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Bu sayımızda beş makale 
yer almaktadır. “Uzaktan Eğitim Sürecinde İkinci/Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders 
Kitaplarına Yönelik Öğretici Görüşleri” isimli çalışmada ikinci/yabancı dil olarak Türkçe 
öğretimi ders kitaplarının uzaktan eğitim sürecinde kullanılabilirliğine ilişkin öğretici görüşleri 
incelenmiş ve hem basılı/pdf kitapların hem de z-kitapların çevrim içi öğrenme sürecinde 
işlevsel olmayan özellikleri ortaya konulmuştur. “2018 Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Başvuru 
Metninin Program Geliştirme Ölçütleri Açısından Değerlendirilmesi” çalışmasında ise 
araştırmacılar, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Başvuru Metnini hedef, içerik, öğrenme-öğretme 
süreci, ölçme ve değerlendirme ögeleri bağlamında incelemişlerdir. İçerik olarak “A1 öncesi”, 
“Genç Öğrenenler” ve “İşaret Dili” olarak yeni tanımlayıcıların getirildiği tespit edilmiştir. 
“Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Afrikalı Öğrencilerin Utangaçlık ve Sosyalleşememe 
Sorunu” çalışmasında Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Afrikalı öğrencilerin utangaçlık 
ve buna bağlı olarak sosyalleşememe sorunlarını belirlemek ve çözüm önerileri sunmaya 
odaklanan yazar, Afrikalı öğrencilerin Türkçe konuşurken utandıkları ve hata yapmaktan 
korktukları için Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenirken utangaçlıklarının dil öğrenimlerini 
etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Kilis’teki ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin öğrenciler 
arasındaki kültürel etkileşim hakkındaki görüşlerini incelemek amacıyla yapılan “Çok 
Kültürlü Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Kültürel Etkileşim Hakkındaki Görüşleri” 
isimli çalışmada araştırmacılar Kilis’te öğrenim gören göçmen öğrencilerin kültürel etkileşim 
sürecinde akademik başarılarının etkilendiği, ders kitaplarında zengin kültürel içeriğe yer 
verilmesine rağmen öğrenci seviyesinin üzerinde olduğu, derslerde yerel kültürün öğrenilmesi 
için çaba gösterildiği, öğrencilerin kültürel ögelerini birbiriyle paylaştıkları ve göçmen 
öğrencilerin Türk kültürüne yönelik olumlu bir yaklaşıma sahip oldukları tespit edilmiştir. 
“Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisinin Eğitimi Üzerine Değerlendirme” isimli 
çalışmada ise ilgili alanda yazma becerisinin eğitimiyle ilgili yazılan tezler (66 adet) belirlenen 
ölçütler bağlamında incelenmiş ve en fazla tezin 2019 yılında yazıldığı, en fazla tez yazılan 
üniversitenin Gazi Üniversitesi olduğu, tezlerin en fazla Türkçe eğitimi ana bilim dalında 
ve eğitim bilimleri enstitüsünde yazıldığı tespit edilmiştir. Tezlerde en fazla nitel ve karma 
yöntemlerin kullanıldığı, en fazla doküman incelemesi deseninin kullanıldığı ve veri toplama 
aracı olarak da en çok dokümanların kullanıldığı belirlenmiştir.
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