
The 2nd Language, Culture and 

Literature Workshop 

June 8-10, 2016 

Antalya, TURKEY 

 

The 2nd Language, Culture and Literature 

Workshop aims to bring together 

academics, teachers, and artists to 

exchange information and share their 

experiences, ideas, and research results 

about all aspects of arts, social sciences, 

cultural studies, film and media studies, 

history and interdisciplinary studies. 

 

The workshops will be held on the days of 

June 8-10, 2016 at Akdeniz University’s 

Faculty of Letters, Department of English 

Language and Literature, Antalya, Turkey. 

 

Academics, independent researchers, 

teachers, artists/performers, and graduate 

students are invited to submit and present 

their work. Papers or posters on all fields 

of social sciences, foreign languages, and 

media studies are accepted and 

all concurrent sessions will be published as 

a hard copy book with an ISBN and will 

be distributed during the workshops. The 

working languages of the workshops are 

English, Turkish and Spanish. 

 

 

For further information, please see:  

www.englanglit.org/  

 

 

Hope to see you in beautiful Antalya! 

 

Assoc. Prof. Dr. Arda Arikan 

Akdeniz University 

Faculty of Letters, Department of English 

Language and Literature 

E-mail: ardaari@gmail.com  
 
 
 
 
 

 

 

II. Dil, Kültür ve Edebiyat Çalıştayı 

8-10 Haziran 2016 

Antalya, TÜRKİYE 

 

 

II. Dil, Kültür ve Edebiyat Çalıştayı 

Akademisyen, öğretmen ve sanatçıları 

bilgi, araştırma sonuçları ve deneyimlerini 

paylaşmaları için düzenlenmekte olan ve 

sanat, toplumsal bilimler, kültürel 

çalışmalar, film ve medya çalışmaları, tarih 

ve benzeri disiplinlerarası alanlarını içeren 

bir bilimsel etkinliktir.  

 

Çalıştayımız 8-10 Haziran 2016 

tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat 

Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı 

Bölümünce düzenlenecektir.  

 

Çalıştayımız akademisyenler, bağımsız 

araştırmacı ve sanatçılar, öğretmenler ve 

yüksek lisans/ doktora öğrencileri dahil 

olmak üzere herkese açıktır. Bildiri 

sunumları sözlü ya da poster sunumu 

şeklinde olabilecektir. Bütün sunumlar 

ISBN’li kitap olarak yayımlanacak ve 

çalıştay sırasında katılımcılara teslim 

edilecektir. Çalıştayın dili İngilizce, 

Türkçe ve İspanyolca olup bu üç dilde 

bildiri ve posterler kabul edilmektedir. 

 

 

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizi 

ziyaret ediniz:  

www.englanglit.org/  

 

Güzel Antalya’da görüşmek üzere! 

 

Doç. Dr. Arda Arikan 

Akdeniz Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 

E-posta: ardaari@gmail.com  
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