
XXXIV / RumeliDE  Journal of  Language and Literature Studies 2019.S6 (November) 

 

Adres 
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü, Kayalı Kampüsü-Kırklareli/TÜRKİYE 
e-posta: editor@rumelide.com 

Adress 
Kırklareli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of 
Turkish Language and Literature, Kayalı Campus-Kırklareli/TURKEY 
e-mail: editor@rumelide.com 

 

 

 

EDİTÖRDEN 

Kıymetli okuyucu, 

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi’nin 2019.Ö6. Sayısı yazarlarımızın, 
hakemlerimizin, yayın kurulumuzun ve süreçte yer alan değerli araştırmacıların üstün gayretleriyle siz 
okurlarımızın istifadesine sunulmuştur. 

Bu sayı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından 26-28 Eylül 2019 tarihlerinde Bandırma Onyedi 
Eylül Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde gerçekleştirilen Uluslararası Akademik Filoloji Çalışmaları 
Konferansı için özel sayı olarak yayımlandı.  

Konferansta bildiri sunmak üzere Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden 109 katılımcı yer almıştır. 
Ülkemizdeki 57 farklı üniversiteden sunum yapan 96 katılımcının yanı sıra, 8 farklı ülkeden toplam 13 
yabancı katılımcı sunumlarını yapmak üzere konferansımızda bulunmuştur. Konferansta Türkçe, 
İngilizce ve Fransızca dillerinde eş zamanlı sunumlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çağrılı ana konuşmacı 
olarak konferansımıza katılan 7 akademisyenden üçü konuşmalarını Türkçe, ikisi İngilizce, biri 
İtalyanca, biri Fransızca olarak yapmıştır. İtalyanca konuşmanın, İngilizceye ardıl çevirisi yapılmıştır. 

Konferansın düzenleme kuruluna, bilim kuruluna, sekretaryasına, sunumlarını yaparak konferansa 
büyük katkı sağlayan katılımcılarına ve sponsorlarına teşekkür ederiz. 

RumeliDE 2019.Ö6 (Kasım) sayısının yayımlanmasını mümkün kılan herkese, özellikle de 
yazarlarımıza ve makalelerin değerlendirilmesi esnasında değerli katkıları asla inkar edilemez olan 
hakemlerimize teşekkür eder, dergide yer alan yazıların faydalı olmasını dileriz. 

Başarı ve mutluluk dileklerimizle… 

RumeliDE Yayın Editörleri 
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EDITOR’S NOTE  

Dear readers, 

The 2019.Ö6th issue of RumeliDE Journal of Language and Literature Studies has been 
presented to the benefit of our readers with the superior efforts of our authors, referees, editorial board 
and valuable researchers involved in the process. 

This issue was published as a special issue for International Conference on Academic Studies in 
Philology (BICOASP), organized by Bandırma Onyedi Eylül University on 26-28 September 2019 at 
Main Campus of Bandırma Onyedi Eylül University.  

A total of 109 participants attended the conference to present their papers from Turkey and other 
countries around the world. Besides 96 Turkish participants from 57 different universities in Turkey, 13 
foreign participants from 8 different countries around the world also presented papers in the conference. 
Concurrent presentations were delivered in Turkish, English or French. Of the seven plenary speakers 
in the conference, three of them delivered their speeches in Turkish, two in English, one in French and 
one in Italian. The plenary speech in Italian was consecutively translated into English for participants’ 
convenience.  

We would like to show our gratitude to conference organizing committee, scientific committee, 
secretariat, participants and sponsors. 

Finally, we would like to thank all who contributed to the publication process, especially authors and 
referees for the effort and expertise without which it would be impossible to publish RumeliDE 
2019.S6 (November). 

We wish you success and happiness. 

RumeliDE General Editors 

 


