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ÖZ
Bu araĢtırmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının yabancı öğrenci sorunlarına
ilgilerinin çeĢitli değiĢkenler açısından incelenmesidir. Nicel yöntemlerden tarama modelinde
yürütülen araĢtırmada veri toplama aracı olarak Polatcan, Bozkırlı ve Er (2018) tarafından 5’li
likert tipinde geliĢtirilen “Yabancı Uyruklu Öğrenci Sorunları Ġlgi Ölçeği” kullanılmıĢtır. Ölçek
kültürel sorunlara ilgi 7 madde, sosyoekonomik sorunlara ilgi 6 madde, ders dıĢı sorunlara ilgi 5
madde ve ders içi sorunlara ilgi 3 madde olmak üzere 4 faktör ve 21 maddeden oluĢmaktadır.
AraĢtırmanın evrenini, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalınde öğrenim gören 167 Türkçe öğretmeni adayı oluĢturmaktadır.
AraĢtırmanın örneklemini ise ölçeği gönüllü olarak dolduran 126 Türkçe öğretmeni adayı
oluĢturmaktadır. Örneklem oluĢturulurken uygun örneklem yöntemi kullanılmıĢtır. Türkçe
öğretmeni adaylarının yabancı öğrenci sorunlarına ilgi düzeyi ortalamalarının 3,67 olduğu
görülmüĢtür. Elde edilen verilerin analizinde istatistik paket programının kullanıldığı
araĢtırmanın sonucunda Türkçe öğretmeni adaylarının yabancı uyruklu öğrenci sorunlarına
yüksek düzeyde ilgi duydukları; fakat ilgilerinin cinsiyet, sınıf düzeyi ile yabancı uyruklu
arkadaĢa sahip olup / olmama durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde
farklılaĢmadığı tespit edilmiĢtir. Türkçe öğretmeni adaylarından yabancı öğrenci sorunlarına
ilgileri yabancı dil bilme değiĢkenine göre istatistiksel olarak farklılaĢmamaktadır. Buna karĢın
öğretmen adaylarından yabancı dil bilenlerin yabancı dil bilmeyenlere göre öğrenci sorunlarıyla
daha fazla ilgili oldukları tespit edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe öğretimi, yabancı öğrenci sorunları, ilgi.
THE EVALUATION OF TURKISH LESSON TEACHER CANDIDATES’ INTERESTS OF
FOREIGN STUDENT PROBLEMS
ABSTRACT
The aim of this research is to examine the interest of prospective Turkish teachers on
foreign student problems in terms of various variables. In the research conducted in the model
of scanning through quantitative methods, “Foreign Students Problems Interest Scale”
developed as a 5-point Likert-type by Polatcan, Bozkırlı and Er (2018) was used as the data
collection tool. The scale consists of a total of 4 factors and 21 items -7 items of interest to
cultural problems, 6 items of interest to socioeconomic problems, 5 items of interest to
extracurricular problems, and 3 items of interest to in-class problems. The population of the
research consisted of 167 prospective Turkish teachers studying at the Department of Turkish
Education at the Faculty of Education at Sinop University in the academic year 2018-2019. Its
sample is composed of 126 prospective Turkish teachers who voluntarily filled the scale. The
appropriate sampling method was used when creating the sample. The average level of interest
of prospective Turkish teachers on the foreign student problems was 3,67. In the analysis of the
data obtained by the statistical package program, it was determined that the prospective Turkish
teachers were highly interested in foreign student problems and their interests did not differ
significantly according to their gender, class level and having / not having foreign friends. The
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interest of the prospective Turkish teachers on foreign student problems do not statistically differ
according to the variable of knowing foreign languages. On the other hand, it was determined
that the teachers who knew foreign languages were more interested in student problems than
those who did not know foreign languages.
Keywords: Teaching Turkish language to foreigners, foreign student problems, interest.

1. Giriş
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili son çeyrek yüzyılda baĢ
döndürücü hızda yenilikler / geliĢimler yaĢanmıĢtır. Bu geliĢim dil öğrenmenin
amacından uygulanan yöntemlere, ortam düzenlemesinden baĢvuru kaynaklarına
değin geniĢ bir alanı kaplamakatadır. 20. yüzyılın sonlarına kadar dil öğretiminde temel
kitaplar kullanılırken son dönemde temel kitapların yanı sıra çalıĢma kitapları, sözlükler,
resimli sözlükler, hikâye kitapları, folklorik kitaplar vb. dil geliĢimini geliĢtirecek birçok
araç gereç kullanılmaktadır (Göçer, Tabak ve CoĢkun 2012). Söz konusu anlayıĢ
farklılığının pek çok sebebi bulunmaktadır. Bunlar: Ġnsanların yeni yerler görme isteği,
teknolojik geliĢmelerin etkisi, refah seviyesinin artması vb. olarak sıralanabilir.
GeliĢmelerin yanı sıra Avrupa Dil Portfolyosu’ndaki çokkültürlülük ve
kültürlerarasılık kavramlarının etkisiyle Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dil ile
kültür arasındaki bağ ilgi görmektedir. Kültür kavramının yabancılara Türkçe
öğretiminde öneminin anlaĢıldığını gösteren pek çok çalıĢma bulunmaktadır (BölükbaĢ
ve Keskin 2010; Demir ve Açık 2011; Er 2015; Güleç ve Ġnce 2013; Kalfa 2013; Kutlu
2015; Melanlıoğlu 2008; Özdemir 2013). “Türkçe öğrenen her yabancının âdet, inanıĢ,
gündelik yaĢamdaki etkinlikler gibi Türk kültürüyle ilgili unsurlarla tanıĢması yani
yaĢayarak dili öğrenmesi dil edinimini kolaylaĢtırıp hızlandıracaktır” (Polatcan, Bozkırlı
ve Er 2018).
Dil öğretimi mekanik olarak gerçekleĢebilecek bir süreç değildir. Bu süreçte
“çeĢitli toplumların dünyaya bakıĢ açıları, düĢünme ve değer sistemleri, bir toplumun ya
da bir toplumun bireylerinin çeĢitli etkinlikleri, davranıĢları” (Yılmaz 2015: 258) dil
öğrenimini etkiler ve dil öğretiminde sorunların yaĢanmasına neden olabilir. Bu
nedenlerin yanı sıra dilin yapısal özellikleri (Özyürek 2009), öğrencilerin dil öğrenimine
gereken önemi vermemeleri (Yıldız ve Çakır 2016), “kelime hazinesi eksikliği, Türkçe
yazma, anlama, dilbilgisi eksikliği, iki dili karıĢık konuĢma, Türk alfabesine hakim
olamama, telaffuz sorunu, pratik yapma sorunu, özgüven eksikliği, öğrendiklerini
kullanmama ve uygulayamama” (Özerol 2016: 61), entegrasyon ve oryantasyon
sorunları (Demirkan ve BaĢkan 2016), akademisyen, öğretim elemanı veya okutman
temininde yaĢanan sıkıntılar (Özyer ve Karakaya Özyer 2016), eĢgüdüm sorunu, içerik
ve yöntem sorunu (Mutlu ve Ayrancı 2017), “öğretim ortamı (öğretim programları,
öğrenme süreci ve öğretim elemanları, ders kitapları ve materyalleri) ile ilgili sorunlar,
Türkçenin dil özelliklerinden kaynaklanan sorunlar, çevresel ve kurumsal sorunlar”
(KarataĢ DemirtaĢ ve KarataĢ DemirtaĢ 2016: 177), yabancı öğrencilerin Türkçe
öğrenirken yaĢadıkları sorunlardır. Okutmanların bilgi ve deneyim eksikliği (Copland,
Garton ve Burns 2014), disiplin sorunları ve ebeveynlerin ilgisizliği (Widodo ve Dewi
2019) Ġngilizcenin öğretilmesindeki engellerden bazıları olarak gösterilebilir.
Yabancı dil öğretiminde etkisi son dönemde fark edilen diğer bir konu ise
öğretimin hedef kitleye göre yapılmasıdır. Etkili dil öğretiminin yapılabilmesi için
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hazırlanan eğitsel materyallerin eğitim öğretim sürecinde kullanılacak yöntem ve
tekniklerin öğrenenlerin; ana dillerini, lehçelerini, yaĢlarını, öğrenme stillerini,
tutumlarını ve motivasyonlarını dikkate alarak hazırlamak gerekmektedir (Alyılmaz
2010; Alyılmaz 2018). “BaĢlangıç seviyesinde bulunan, biri emekli olmuĢ diğeri okula
yeni baĢlamıĢ iki öğrencinin aralarındaki farklar düĢünüldüğünde, aynı kitaplardan
faydalanabilmeleri için kendilerine ait bir Ģeyler bulmaları göz ardı edilemeyeceğinden
kitapların büyük bir özenle hazırlanması gerektiği unutulmamalıdır” (Arslan ve Durukan
2014: 249).
Mekân, dil, din, kültür, iklim vb. değiĢiklerden dolayı farklı bir ülkede yabancı dil
öğrenen her insanın sorunlar yaĢaması doğal olarak karĢılanabilir. Öğrenenlerin
karĢılaĢtıkları birçok problemi aĢabilmeleri için öğretmenlerin / okutmanların rehberliği
göz ardı edilemeyecek önemli bir husustur. Kısa bir süre sonra yabancılara Türkçe
öğretecek olan -bir kısmı da olsa- Türkçe öğretmeni adaylarının, yabancı öğrenci
sorunlarına ilgi düzeylerini etkileyen değiĢkenlerin belirlenmesinin alana katkı
sağlayacağı düĢünülmektedir. Bu nedenle çalıĢmada, Türkçe öğretmeni adaylarının
yabancı öğrenci sorunlarına ilgi düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır.
ÇalıĢmanın amacına ulaĢmak için aĢağıdaki sorulara cevap aranmıĢtır:
 Türkçe öğretmeni adaylarının yabancı öğrenci sorunlarına ilgileri ne
düzeydedir?
 Türkçe öğretmeni adaylarının
cinsiyetlerine göre değiĢmekte midir?

yabancı

öğrenci

sorunlarına

ilgileri

 Türkçe öğretmeni adaylarının yabancı öğrenci sorunlarına ilgileri sınıf
düzeylerine göre değiĢmekte midir?
 Türkçe öğretmeni adaylarının yabancı öğrenci sorunlarına ilgileri bildikleri dil
sayılarına göre değiĢmekte midir?
 Türkçe öğretmeni adaylarının yabancı öğrenci sorunlarına ilgileri yabancı
uyruklu arkadaĢa sahip olmaya / olmamaya göre değiĢmekte midir?
2. Yöntem
Bu araĢtırma nicel araĢtırma yöntemlerinden tarama modeli ile yapılmıĢtır.
Tarama modeli, geçmiĢte ve / veya hâlen var olan durumun olduğu gibi betimlenmesini
amaçlayan araĢtırma yaklaĢımıdır (Karasar 2012). Bu çalıĢma kapsamında yabancılara
Türkçe öğretimi ile ilgili etkinliklik yapmadan sadece öğretmen adaylarının yabancı
öğrencilerin sorunlarına ilgilerinin ortaya çıkarılması amaçlandığından tarama modeli
seçilmiĢtir. Bu kapsamda öğretmen adaylarına ölçek uygulanmıĢtır.
Evren ve Örneklem
AraĢtırmanın evrenini 2018-2019 eğitim öğretim yılında Sinop Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim gören 167 Türkçe öğretmeni
adayı oluĢturmaktadır. Örneklemini ise ölçeği gönüllü olarak dolduran 126 Türkçe
öğretmeni adayı oluĢturmaktadır. Örneklem oluĢturulurken uygun örneklem yöntemi
kullanılmıĢtır. Uygun örneklem yöntemi, araĢtırmacının kolayca ulaĢabileceği

153

Dr. Öğr. Üye. Faruk POLATCAN

örneklemden verileri toplayabilmesidir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve
Demirel 2016).
Verileri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması
AraĢtırmada veri toplama aracı olarak Polatcan, Bozkırlı ve Er (2018) tarafından
geliĢtirilen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sorunlarına Ġlgi Ölçeği kullanılmıĢtır. Ölçek,
kültürel sorunlara ilgi 7 madde, sosyoekonomik sorunlara ilgi 6 madde, ders dıĢı
sorunlara ilgi 5 madde ve ders içi sorunlara ilgi 3 madde olmak üzere 4 faktör ve 21
maddeden oluĢmaktadır. Ölçek, “Tamamen katılmıyorum (1)” ve “Tamamen
katılıyorum (5)” arasında 5’li likert tip olarak derecelendirilmiĢir. Ölçekte alınan en
düĢük ortalama puan 1, en yüksek ortalama puan ise 5’tir. Ortalama puan 5’e
yaklaĢtıkça öğretmen adaylarının yabancı sorunlarına ilgi düzeyleri yükselmektedir.
Ölçekteki maddelerin tamamı olumlu ifadelerden oluĢmaktadır. Yapılan analizlerde
uyum indekslerinin ve güvenirlik düzeyinin kabul edilebilir olduğu belirlenmiĢtir. Bu
çalıĢmanın güvenirliğini belirleyebilmek için Cronbach Alpha katsayısına bakılmıĢtır.
Elde edilen veriden çalıĢmanın güvenirlik katsayısının 0,86 olduğu belirlenmiĢtir. KayıĢ
(2004) Crobach Alpha katsayısının 0,80 ve üzeri olmasının araĢtırma güveniliği
açısından oldukça yeterli olacağını vurgulamıĢtır. Bu nedenle çalıĢmanın
güvenilirliğinin yüksek olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra ölçeğe cinsiyet, sınıf, bilinen
yabancı dil sayısı, yabancı uyruklu arkadaĢa sahip olup / olmamayı içeren demografik
sorular eklenerek Türkçe öğretmeni adaylarının ilgi düzeylerini nelerin etkilediği /
etkilemediği belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.
Veri Analizi
ÇalıĢmada araĢtırma sorularına uygun olarak çeĢitli veri analiz teknikleri
kullanılmıĢtır. Bu veri analiz teknikleri sorularına göre Tablo 1’de sunulmuĢtur.
Tablo 1. AraĢtırma Sorularına Göre Kullanılan Veri Analizi Teknikleri
Araştırma Soruları

Veri Analiz
Teknikleri

Türkçe öğretmeni adaylarının yabancı öğrenci
Betimsel Analiz
sorunlarına ilgileri ne düzeydedir?
Türkçe öğretmeni adaylarının yabancı öğrenci
sorunlarına
ilgileri
cinsiyetlerine
göre Bağımsız t-Testi
değiĢmekte midir?
Türkçe öğretmeni adaylarının yabancı öğrenci
Tek Yönlü Anova
sorunlarına ilgileri sınıf düzeylerine göre
Testi
değiĢmekte midir?
Türkçe öğretmeni adaylarının yabancı öğrenci
Tek Yönlü Anova
sorunlarına ilgileri bildikleri dil sayılarına göre
Testi
değiĢmekte midir?
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Türkçe öğretmeni adaylarının yabancı öğrenci
sorunlarına ilgileri yabancı uyruklu arkadaĢa
Bağımsız t-Testi
sahip olmaya / olmamaya göre değiĢmkte
midir?
3. Bulgular
Bu bölümde araĢtırma soruları çerçevesinde elde edilen verilerin analizi
sonucunda elde edilen bulgular yer almaktadır. Bulgular araĢtırma soruları
doğrultusunda dikkatlere sunulmuĢtur.
Öğretmen Adaylarının Yabancı Öğrenci Sorunlarına Ġlgi Düzeyleri
Türkçe öğretmeni adaylarının yabancı öğrenci sorunlarına ilgi düzeylerinin
belirlenmesi amacıyla yapılan betimsel analiz sonucunda elde edilen veriler Tablo 2’de
yer almaktadır.
Tablo 2. Türkçe öğretmeni adaylarının yabancı öğrenci sorunlarına ilgi düzeyi
ortalamaları

Öğrenci sorunlarına ilgi düzeyi

N

Min

Maks

X

ss

126

1

5

3,67

14,13

Tablo 2 incelendiğinde Türkçe öğretmeni adaylarının yabancı öğrenci
sorunlarına ilgi ortalamaları 3,67 olarak bulunmuĢtur. Bu veri sayesinde Türkçe
öğretmeni adaylarının yabancı öğrencilerin sorunlarıyla yüksek oranda ilgili oldukları
söylenebilir.
Cinsiyete Değişkenine Göre Yabancı Öğrenci Sorunlarına Ġlgi Düzeyi
Türkçe öğretmeni adaylarının yabancı öğrenci sorunlarına ilgi düzeylerinin
cinsiyet değiĢkenine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek amacıyla yapılan test
sonucunda elde edilen veriler analiz edilerek Tablo 3’te sunulmuĢtur.
Tablo 3. Cinsiyete göre yabancı öğrenci sorunlarına ilgi düzeyi
Gruplar

N

X

ss

Kadın

78

78,45

12,94

Erkek

48

75,16

15,80

t

p

1,27

0,20

p<0,05
Cinsiyet değiĢkeninin yabancı öğrenci sorunlarına ilgi düzeyi üzerindeki etkisinin
belirlenmesi amacıyla yapılan bağımsız t-testi sonucunda kadınlar ile erkekler arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç çıkmamıĢtır. Anlamlı fark olmamasına karĢın
kadınlar erkeklere göre yabancı öğrenci sorunlarıyla daha fazla ilgili oldukları
değerlendirilebilir.
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Sınıf Değişkenine Göre Yabancı Öğrenci Sorunlarına Ġlgi Düzeyi
Türkçe öğretmeni adaylarının yabancı öğrenci sorunlarına ilgi düzeylerinin sınıf
değiĢkenine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek amacıyla yapılan test
sonucunda elde edilen veriler analiz edilerek Tablo 4’te sunulmuĢtur.
Tablo 4. Sınıf değiĢkenine göre yabancı öğrenci sorunlarına ilgi düzeyi
Sınıf Düzeyi

N

X

ss

1. Sınıf

39

75,08

14,82

2. Sınıf

32

75,15

13,42

3. Sınıf

27

77,47

13,76

4. Sınıf

28

82,23

13,73

F

p

1,73

0,16

p<0.05
Sınıf düzeyi değiĢkeninin yabancı öğrenci sorunlarına ilgileri üzerindeki etkisinin
belirlenmesi amacıyla yapılan tek yönlü anova sonucuna örneklemin sınıflar arasında
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık oluĢturmadığı görülmüĢtür. Sonuçlaradan
istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olmamasına karĢın sınıf düzeyi yükseldikçe
öğretmen adaylarının yabancı öğrenci sorunlarına ilgi düzeyleri artmaktadır.
Bilinen Yabancı Dil Sayısı Değişkenine Göre Yabancı Öğrenci Sorunlarına
Ġlgi Düzeyi
Türkçe öğretmeni adaylarının yabancı öğrenci sorunlarına ilgi düzeylerinin
bilinen yabancı dil değiĢkenine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek amacıyla
yapılan test sonucunda elde edilen veriler analiz edilerek Tablo 5’te sunulmuĢtur.
Tablo 5. Bilinen yabancı dil sayısına göre yabancı öğrenci sorunlarına ilgi
düzeyi
Dil Sayısı

N

X

ss

Bilmiyorum

56

73,90

14,72

1 Dil

59

79,90

13,63

2 Dil

11

79,50

10,76

F

p

2,83

0,06

p<0,05
Bilinen yabancı dil sayısı değiĢkeninin yabancı öğrenci sorunlarına ilgileri
üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılan tek yönlü anova sonucuna
örneklemin sınıflar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık oluĢturmadığı
görülmüĢtür. Buna rağmen sonucun anlamlılık değerine çok yakın olması nedeniyle
ortalamalara bakılmıĢtır. Ortalamalardan (Bilmiyorum: 73,90; 1 dil: 79,90; 2 dil: 79,50)

156

Dr. Öğr. Üye. Faruk POLATCAN

yabancı dil bilen öğretmen adaylarının yabanacı dil bilmeyenlere göre yabancı öğrenci
sorunlarına daha ilgili oldukları saptanmıĢtır.
Yabancı Uyruklu Arkadaşa Sahip Olup / Olmama Değişkenine Göre
Yabancı Öğrenci Sorunlarına Ġlgi Düzeyi
Türkçe öğretmeni adaylarının yabancı öğrenci sorunlarına ilgilerinin yabancı
uyruklu arkadaĢa sahip olup / olmama değiĢkenine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını
belirlemek amacıyla yapılan test sonucunda elde edilen veriler analiz edilerek Tablo
6’da sunulmuĢtur.
Tablo 6. Yabancı uyruklu arkadaĢa sahip olup / olmamaya göre yabancı
öğrenci sorunlarına ilgi düzeyi
Gruplar

N

X

ss

Evet

61

77,1456

14,98037

Hayır

65

77,2545

t

p

-0,04

0,96

13,41022

p<0,05
Yabancı uyruklu arkadaĢa sahip olup / olmama değiĢkeninin yabancı öğrenci
sorunlarına ilgileri üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılan bağımsız t-testi
sonucunda yabancı uyruklu arkadaĢa sahip olanlar ile yabancı uyruklu arkadaĢa sahip
olmayanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç çıkmamıĢtır.
Sonuç ve Öneriler
Bu araĢtırmada Sinop Üniversitesinde öğrenim gören Türkçe öğretmeni
adaylarının yabancı öğrenci sorunlarına ilgi düzeyleri cinsiyet, sınıf düzeyi, bilinen
yabancı dil sayısı ve yabancı arkadaĢa sahip olma / olmama değiĢkenine göre
değerlendirilmiĢtir.
AraĢtırmanın verileri analiz edilirken öncelikle Türkçe öğretmeni adaylarının
yabancı öğrenci sorunlarına ilgi düzeyleri tespit edilmiĢtir. Elde edilen verilerden yola
çıkarak Türkçe öğretmeni adaylarının yabancı öğrenci sorunlarıyla ilgili oldukları
söylenebilir. Türkçe öğretmeni adaylarının yabancı öğrenci sorunlarına ilgi düzeyi
ortalamalarının 3.67 olduğu görülmüĢtür. Yabancı öğrenci sorunlarına ilgi düzeylerinin
5’li likert tipinde bir ölçekten ortalamanın maksimum 5 olacağı düĢünüldüğünde Türkçe
öğretmeni adaylarının yabancı öğrenci sorunlarıyla yüksek düzeyde ilgili oldukları
düĢünülebilir. Literatürde öğretmenlerin / öğretmen adaylarının yabancı öğrenci
sorunlarına iliĢkin çalıĢma bulunmadığından baĢka araĢtırma sonuçlarıyla karĢılaĢtırma
yapılamamaktadır. Buna karĢın yabancı öğrenci sorunlarıyla ilgili çok sayıda çalıĢma
bulunmaktadır. Bu çalıĢmalarda dil özelliklerinden kaynak kitap eksikliğine,
okutmanların yetersizliklerinden ortamın uygunsuzluğuna değin birçok konuda sorun
tespit edilmiĢtir.
Yabancı öğrencilerin büyük bir çoğunluğu alfabe, telaffuz, yazma vb. dil
kaynaklı sorunlar yaĢamaktadırlar. Okutmanların hızlı konuĢmaları ve geçim sıkıntısı
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yabancı öğrencilerin yaĢadığı dıĢ kaynaklı sorunlar olarak gösterilebilir (Biçer, Çoban
ve Bakır 2014; Yağcı 2017).
Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler süreç içerisinde sesletim, biçim bilgisi ve
tümce yapısındaki farklılıklar nedeniyle sorunlarla karĢılaĢmaktadırlar. Bu sorunların
yanı sıra her kültürden öğrenci aynı sınıf ortamında öğrenim görmektedir. Kültürlerin,
farklılıkların ve geleneklerin farkında olmayan öğretim elemanları sınıfta sorunlara
neden olabilmektedirler. Öğretim elemanı seçiminde bu konuya da dikkat edilmelidir
(CandaĢ Karababa 2009).
Türk soylulara Türkiye Türkçesi öğretiminde sesletim, yapı ve kelimelerin anlam
çevrelerinden kaynaklanan farklılıklar öğrencilerin sorunlar yaĢamalarına neden
olmaktadır (Demir 2014).
Aksanlı konuĢma, deyim ve atasözlerinin kullanımı, sözcük varlığının
yetersizliği, konuĢanın ses tonunun düĢük olması veya hızlı konuĢması öğrencilerin
dinlerken sorun yaĢamlarına neden olur (Kaldırım ve Degeç 2017).
Yabancı öğrenciler kelime hazinesi eksikliği nedeniyle konuĢma ve dinleme dil
becerilerinde kısmen, duygu ve düĢüncelerin anlatımında yazma dil becerisinde büyük
oranda sorun yaĢamaktadırlar (Maden ve ĠĢcan 2011).
AraĢtırmada Türkçe öğretmeni adaylarının yabancı öğrenci sorunlarına
ilgilerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, bilinen yabancı dil sayısı ve yabancı arkadaĢa sahip
olup / olmama durumuna göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiĢtir.
Bu sonuçlar ıĢığında aĢağıdaki önerilerde bulunulabilir:
 Literatürde yabancı dil olarak Türkçe öğreten okutmanların öğrenci
sorunlarına ilgi durumlarını tespit eden herhangi bir çalıĢma bulunmamaktadır. Konuyla
ilgili nitel ve nicel çalıĢmalar yapılabilir.
 Söz konusu araĢtırmanın sonuçlarından yola çıkarak Türkçe öğretmeni
adaylarının yabancı öğrenci sorunlarına ilgi durumları nitel araĢtırma yöntemiyle daha
ayrıntılı bir Ģekilde incelenebilir.
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