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EDİTÖRDEN
Kıymetli okuyucu,
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi’nin 13. Sayısını okurlara sunmanın ayrı bir
kıvancı içindeyiz. Bu sayıda I. Uluslararası Dil Konferansı DU-ICOL / YAZMA- 2018 adlı konferansta
sunulan ve hakem sürecinden geçen tebliğler makale yazım kurallarına uygun hale getirilerek
yayımlanmıştır. Süreçten geçemeyen tebliğlere yer verilmemiştir.
Düzce Üniversitesi Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu ve Eğitim Fakültesi Yabancı Diller
Eğitimi Bölümü’nün ortaklaşa düzenledikleri Duzce University International Conference on
Language DU-ICOL / Writing – 2018 başlıklı uluslararası konferans 18-20 Ekim 2018 tarihlerinde
gerçekleştirildi. Konferansın ana teması yabancı dilde yazma üzerine yoğunlaştı. Yabancı dilde yazma
gibi nispeten spesifik bir alanda yapılan bir konferans olmasına rağmen, hem yurtdışından hem de
yurtiçinden çok sayıda nitelikli tebliğ sunuldu. Konferans boyunca farklı ülkelerden ve üniversitelerden
gelen akademisyenler yabancı dilde yazma becerisi üzerine edindikleri tecrübeleri karşılıklı paylaşma
imkanı buldu.
Hem konferans sürecinde hem de konferans sonrasında her zaman ulaşılabilir olan ve büyük bir titizlikle
çalışan akademik kurula ve organizasyon kuruluna teşekkürü borç biliriz.
Tebliğlerini gözden geçirip yayıma hazırlayan katılımcılarımıza, hakemlikleriyle hakemlerimize, yayın
kuruluna ve dergimize katkısı olan herkese teşekkür eder, makalelerin faydalı olmasını dileriz.
Başarı ve mutluluk dileklerimizle…
RumeliDE Yayın Editörleri
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EDITOR’S NOTE
Dear Reader,
We are proud to present the 13th Issue of RumeliDE Journal of Language and Literature
Studies. In this issue, the papers which were submitted at the 1st Duzce University International
Conference on Language DU-ICOL / Writing – 2018 and passed through the arbitration process
were published in accordance with the article writing rules. Papers that cannot pass the process are not
included.

Duzce University International Conference on Language DU-ICOL / Writing – 2018 was held on
18-20 October, 2018 with the collaboration of Duzce University H. E. School of Foreign Languages and
the Department of English Language Teaching. The main theme of the conference was writing in an
additional language. Though the conference was focused on a relatively specific theme like writing in
an additional language, a great number of high quality presentations were given by academicians both
from Turkey and other countries. The participants from different countries and different universities had
the chance to exchange ideas on their experiences on writing skill in an additional language during the
conference. It is hoped that those papers in this issue of the journal will be of benefit to theoreticians
and practitioners in writing skill in an additional language.
We would like to show our gratitude to the scientific committee and the organizing committee for their
meticulous and ambitious work both during and after the conference.
We hope that you find the 13th Issue of RumeliDE Journal of Language and Literature Studies valuable.
Best wishes and thank you in advance for your future contributions to forthcoming issues...
RumeliDE General Editors
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