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EDİTÖRDEN 

Kıymetli okuyucu, 

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi’nin 8. Özel Sayısı (Ö8) yazarlarımızın, 

hakemlerimizin, yayın kurulumuzun ve süreçte yer alan değerli araştırmacıların üstün gayretleriyle siz 

okurlarımızın istifadesine sunulmuştur. 

21 Kasım tarihli bu sayımızda 2-5 Eylül 2020 tarihlerinde Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) 

tarafından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde düzenlenen II. Uluslararası Akademik Filoloji 

Çalışmaları Kongresinde sunulan tebliğlerden hakem sürecinden geçenler yer almaktadır. 

Dergimiz sınır tanımaksızın dünya dilleri ve edebiyatları, folkloru, dil eğitimi, çeviri bilimi üzerine 

yazılmış her akademik makaleyi hakem sürecinde kabul gördükten sonra yayımlamaktadır. 

2020.21 Kış sayısı (21 Aralık) için makale kabulü başlamıştır. Kabul için son tarih 21 Kasım 

2020’dir. Bu sayı için yoğunluk olursa makale kabulü erken kapatılacaktır. 

Başta yazarlarımız ve makalelerin değerlendirilme sürecinde katkılarını esirgemeyen hakemlerimiz 

olmak üzere dergimizin yayımlanmasını mümkün kılan herkese 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 8th special issue of RumeliDE Journal of Language and Literature Studies has been 
presented to our readers thanks to the outstanding efforts of our authors, referees, editorial board, and 
researchers involved in the process. 

Published on 21 November 2020, this special issue consists of full texts of presentations delivered at 
the 2nd International Congress on Academic Studies in Philology (BICOASP) organized by Association 
of Thrace Universities (TÜB) at Bandırma Onyedi Eylül University on 2-5 September 2020. The 
articles in this special issue were accepted for publication as a result of regular review and editing 
process in line with the publication principles of our journal. 

Academic articles on world languages and literatures, folklore, language education, and translation 
studies can be published in our journal only after being accepted as a result of review process. 

Manuscript submission for our Winter 2020.21 issue has started. The deadline for submission is 21 
November 2020. However, submission can be closed earlier in case of overflow of manuscripts.  

We would like to thank all who made the publication of this issue possible, in particular the authors for 
their valuable articles and the referees for their contributions to review of the articles. We hope the 
articles in the journal will be inspirational for our readers.  

We wish you success and happiness. 

RumeliDE General Editors 

 


