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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mütercim-Tercümanlık 

Bölümü bünyesinde 2020 yılında kurulan Dünya Dilleri, Edebiyatları ve Çeviri Çalışmaları 

Dergisi’nin (DEDÇED) ikinci sayısını beş özgün çalışma ve bir çeviri makale ile okurlarıyla 

buluşturmuş olmanın gururunu yaşamaktayız. Dil, edebiyat ve çeviri alanlarında ulusal ve uluslararası 

düzeyde bilimsel ve nitelikli çalışmaları yayımlayarak bilim dünyasına ve akademik hayata yeni bir 

soluk getirmeyi amaçlayan dergimizin ikinci sayısına makalelerini göndererek katkıda bulunan 

yazarlarımıza, vakit ayırıp makaleleri değerlendiren yayın kurulumuza, danışma kurulumuza ve bilim 

kurulumuza teşekkürü borç biliriz.  

Dergimizin birinci cilt ikinci sayısında, bir makale dilbilim, bir makale uygulamalı dilbilim, bir 

makale çeviribilim, iki makale de Türk Dili ve Edebiyatı üzerinedir. Beş özgün makalenin yanı sıra, 

göstergebilim üzerine bir çeviri makale ve terimcesi yer almaktadır.  

Dergimizin kuruluş aşamasında ve yayın hayatına başlamasında her zaman desteğini gösteren ve 

bundan sonraki sayılarımız için bizi teşvik eden Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR’e 

teşekkür ederiz. 

Yeni sayılarımızda buluşmak dileğiyle. 

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              Yayın Editörleri  
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Editors’ Note 

 

We are proud to introduce the second issue of our journal titled Journal of Academic Studies in World 

Languages, Literatures and Translation (WOLLT) launched by Bandırma Onyedi Eylül University, 

Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Translation and Interpreting. WOLLT aims 

to bring novel insights into language, literature, and translation and receive recognition on national and 

international scale. We would like to take this opportunity to express our sincere appreciation to the 

authors of this second issue for their contribution to our journal with their articles. We would also like 

to convey our special thanks to the editorial board, advisory board, and scientific board for taking the 

time to review the articles submitted to the journal.  

This second issue of our journal consists of two articles on Turkish Language and Literature in 

addition to three separate articles on linguistics, applied linguistics, and translation studies. Besides 

these five original articles, one translated article on semiotics is also included together with its 

terminology. 

We would like to express our gratitude to Prof. Dr. Süleyman Özdemir, the rector of Bandırma Onyedi 

Eylül University, for his support for the establishment and publication of the journal as well as his 

continuous encouragement for future issues. 

We look forward to meeting in the next issues. 

 

                                                                                                 Editors in Chief  

 


