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EDİTÖRDEN
Kıymetli okuyucu,
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi’nin 19. Sayısı yazarlarımızın,
hakemlerimizin, yayın kurulumuzun ve süreçte yer alan değerli araştırmacıların üstün gayretleriyle siz
okurlarımızın istifadesine sunulmuştur.
21 Haziran tarihli Yaz sayımızda Türk dili ve edebiyatı, dil eğitimi, bibliyografik çalışmalar,
çeviribilim, doğu ve batı dilleri ve edebiyatları alanlarında çeşitli makaleler hakem sürecinden sonra
yayımlanmaya değer bulunmuştur.
Dergimiz sınır tanımaksızın dünya dilleri ve edebiyatları, folkloru, dil eğitimi, çeviri bilimi üzerine
yazılmış her akademik makaleyi hakem sürecinde kabul gördükten sonra yayımlar.
2020.20 Güz sayısı (21 Eylül) için makale kabulü başlamıştır. Kabul için son tarih 21 Ağustos
2020’dir. Bu sayı için yoğunluk olursa makale kabulünü erken kapayacağız.
Yazarlarımızdan makaleleri için herhangi bir intihal programından intihal raporunu da sisteme
yüklemelerini, sistemde eksik bilgilerini tamamlamalarını rica ederiz.
Dergimizin bir sayısında bir yazarın ancak tek yazarlı bir makalesinin yayımlanabildiğini ve dergimize
makale göndermek isteyen araştırmacıların üye olması gerektiğini de hatırlatmak isteriz. Üyelerimizin
de eksik bilgilerini tamamlamalarını, mevcut bilgilerini güncellemelerini istirham ederiz.
RumeliDE 2020.19 (Haziran/June) 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,
RumeliDE Journal of Language and Literature Research's 19th issue has been presented to
the benefit of our readers thanks to the superior efforts of our authors, referees, editorial board and
valuable researchers involved in the process.
After the referee process, various articles within the fields of Turkish language and literature, language
education, bibliographic studies, translation studies, eastern and western languages and literatures have
been published in our Summer issue dated 21st June.
Our journal publishes every academic article on world languages and literatures, folklore, language
education, and translation studies after being accepted in the referee process.
Acceptance process of articles for the Autumn issue (21 September) numbered 2020.20 has started.
The deadline for submission is 21 August 2020. If there occurs an intensity for this issue, we will close
the acceptance process of the articles in an earlier time.
We ask our authors to upload the plagiarism report of the article to the system retrieved from any
plagiarism program and complete the missing information in the system.
We would like to remind you that only one article of a single author (not with corresponding authors)
can be published in an issue of our journal and that researchers who wish to submit an article should be
a member of the journal. We also ask our members to complete their missing information and update
their existing information on the system.
We would like to thank everyone who made it possible to publish the June issue numbered 2020.19,
in particular the authors and the referees whose valuable contributions have never been undeniable
during the evaluation of the articles. We wish the articles in the journal to be fruitful.
We wish you success and happiness.
RumeliDE General Editors
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