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Dear Readers, 

It has been almost 4 years since the International Journal of Language Academy Magazine 

began its publication life. During this process, we have brought many issues together with 

our valuable readers. We are taking the pride and joy of bringing the second edition of the 

year 2017 to you as "Turkısh Education-Teaching Special Issue".  Thanks to pioneering, 

disciplined and self-sacrificing works and articles of our distinguished and respected 

scientists, the success our magazine cannot be denied  in the international area. In this special 

issue of our magazine, there are 22 original articles on Turkish teaching. In this context, we 

thank to the valuable scientists who contributed to our magazine with their articles, to the 

scientific and referee delegations, to the readers of our magazine, specially  Dr. Ahmet 

AKKAYA, and the "fellow honors" of the International Journal of Language Academy 

Magazine. We hope that the articles will be useful for teaching Turkic languages and 

contribute to the field of Turkishness. 

 
                                            Guest Editors           

     

   Dr. Fahri TEMİZYÜREK  

Emrah BOYLU 
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Editörden, 
 
Değerli Okuyucular, International Journal of Language Academy 
Dergisini’nin yayın hayatına başlamasının üzerinden yaklaşık 5 yıl geçti. Bu 
süreç içerisinde birçok sayımızı siz değerli okuyucularımızla buluşturduk. 
2017 yılının ikinci sayısını ise “Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Özel Sayısı” 
olarak sizlerle buluşturmanın gurur ve sevincini yaşamaktayız. Dergimizin, 
seçkin ve saygın bilim adamlarımızın makaleleri, hakemlerimizin ve dergi 
yönetiminin ilkeli, disiplinli ve özverili çalışmaları sayesinde bugün gelinen 
noktada uluslararası alanda sağladığı başarı takdire şayandır.  Dergimizin 
bu özel sayısında Türkçe öğretimi üzerine yazılmış 22 özgün makale 
bulunmaktadır. Bu bağlamda makaleleriyle dergimize katkı sağlayan değerli 
bilim insanlarına, bilim ve hakem heyetine, dergimizin okurlarına, başta 
Doç. Dr. Ahmet AKKAYA olmak üzere International Journal of Language 
Academy Dergisini’nin “vefakâr ve cefakâr emektaşları”na teşekkür eder; 
makalelerin Türkçenin öğretimi alanına yararlı olmasını ve Türklük bilimi 
alanına katkı sağlamasını dileriz. 

 

 

   Dr. Fahri TEMİZYÜREK  

Emrah BOYLU 

 
 


