RİZE SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
PROF. DR. FUAT SEZGİN VE İSLAM MEDENİYETİ SEMPOZYUMU
ŞARTNAMESİ
Sempozyumun Konusu
Madde 1- Sempozyumun konusu “Fuat Sezgin ve İslam Medeniyeti’dir.
Sempozyumun Amacı
Madde 2- Naklî ve aklî/felsefî bilimler bağlamında İslam medeniyetinde ortaya konulan
entelektüel ürünler yüzyıllar boyunca insanlığa yol göstermiş olsa da modern Batı medeniyetinin
yükselişine paralel olarak hâkim hale gelen Avrupa merkezli ve doğrusal bir tarih anlayışı, İslam
medeniyetinin küresel ölçekte bilimlerin gelişimindeki rolünü, sadece medeniyetler arası intikal ve
aktarımdaki katkısıyla ve belli bir tarihî dönemle sınırlandırılmıştır.
Bu hâkim tarih anlayışına yönelik İslam dünyasında geçen yüzyılda görülen savunmacı ve tepkisel
tutumlar zamanla daha bilimsel ve nesnel sorgulama ve değerlendirmelere duyulan ihtiyacı ortaya
çıkarmıştır. Bilimler tarihi bağlamında bu türden bir değerlendirme yapan isimlerin başında hiç
şüphesiz Prof. Dr. Fuat Sezgin gelmektedir. İslam medeniyeti tarihinin başlangıcından itibaren
gelişmiş naklî ve aklî bilimlere ait literatürü konu edinen Geschichte des arabischen Schrifttums (GAS)
adlı eseri başta olmak üzere ortaya koyduğu paha biçilmez çalışmalarla Prof. Dr. Fuat Sezgin, İslam
bilimleri tarihindeki pek çok yaygın kabulü değiştirecek sonuçlara ulaşarak geriye önemli bir ilmî
miras bırakmıştır.
Bu sempozyum ile, 2019 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından Fuat Sezgin yılı ilan edilmesi
vesilesiyle, 30 Haziran 2018’de aramızdan ayrılan Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hem hatırasını yaşatmak
hem de ortaya koyduğu göz kamaştırıcı ilmî mirasın gelecek nesiller için güçlü bir ilham kaynağı
olmasını sağlamak amaçlanmaktadır.
Sempozyumun Kapsamı
Madde 3- Rize ilinde öğrenim gören resmi ve özel lise öğrencilerini kapsamaktadır.
Sempozyumun Tarihi ve Yeri
Madde 4- Fuat Sezgin ve İslam Medeniyeti Sempozyumu, Rize Sosyal Bilimler Lisesi
koordinesinde 9 Mayıs 2019 tarihinde ilimiz İsmail Kahraman Kültür Merkezinde
gerçekleştirilecektir.
Sempozyumun Uygulanması ve Konuları
Madde 5- Konusu “Fuat Sezgin ve İslam Medeniyeti” olan Rize Sosyal Bilimler Lisesi Öğrenci
Sempozyumu’nda aşağıdaki konuların eğitim, öğretim ve bilime etkisinin de araştırılarak bildiri/poster
olarak sunulması belirlenmiştir.
Konular:
A. FUAT SEZGİN
a) Fuat Sezgin’in İslam Bilimleri Tarihine Katkıları
b) Fuat Sezgin ve İslam Medeniyeti Müzesi
c) Rol Model Olarak Fuat Sezgin
d) Fuat Sezgin ve Helmut Rihter
e) Fuat Sezgin ve Oryantalizm

B. İSLAM MEDENİYETİ
a) Fuat Sezgin’in Eserlerinde Bilime Katkı Bakımından Batı Algısı
b) İslam’ın Bilime ve Gelişmeye Verdiği Önem ve Fuat Sezgin’in Bakışı
c) İslam Medeniyetlerinin Endülüs’e Katkıları ve Bu Bağlamda Fuat Sezgin’in Tanıtıcı Rolü
d) İslam Bilimlerinin Eğitimi, Kurumsal Yapısı ve Fuat Sezgin’in Bu Bağlamda Çalışmaları
e) Fuat Sezgin’de İslam Medeniyeti Fikri
Sempozyuma Katılım ve Başvuru Şekli
Madde 6. Sempozyuma; ilimiz liselerinde öğrenim gören öğrenciler bildirileri/posterleri ile
katılacak olup bu okullardaki öğretmen ve yöneticiler ile alana ilgi duyan, destek sağlayan, bu konuda
çalışmalar yapan akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler, dernek ve vakıf temsilcileri ise dinleyici
olarak katılabileceklerdir.
a) Sempozyumda sunulacak bildiri/posterlerin alt konu başlıkları, oturum başlığının içeriğine
uygun olmak şartıyla katılımcı okullar tarafından belirlenecektir.
b) Katılımcı okullara, bildiri/poster sunan öğrencilere, danışman öğretmenlere ve sempozyuma
katkı sağlayanlara “Katılım Belgesi” verilecektir.
c) Sunum metinlerinin içeriklerinin sorumluluğu bildiriyi sunan öğrenci ve hazırlanmasına
destek sağlayan danışman öğretmene ait olacaktır.
ç) Her okul sempozyuma en fazla bir yönetici/danışman öğretmen ve bir öğrenciyle katılacaktır.
d) Her sunum için 10 dakika süre verilecektir.
e) Sempozyuma katılımda 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflar öncelikli olacaktır.
f) Katılımcılar bildirilerinin son hâlini word dosyası şeklinde (en az 6, en fazla 8 sayfa) okul
mail adresine göndereceklerdir.
g) Danışman öğretmen rehberliğinde hazırlanacak bildiriler; akademik alanda ortak bir dil
kullanılması, literatür taramasının daha hızlı yapılması ve ulaşılan kaynakların daha iyi
incelenmesine katkı sağlayacağından APA formatına uygun olarak gönderilecektir.
h) Bildiriler/posterler özgün, daha önce yayımlanmamış, herhangi bir sempozyumda veya
bilimsel bir platformda sunulmamış olacaktır.
i) Bildiriler/posterler Sempozyum Düzenleme Kurulunun belirlemiş olduğu formata uygun
olarak hazırlanacaktır.
j) Katılımcı okullar, hangi konu ve alt başlıkta bildiri sunacaklarını 25 Mart 2019 tarihine
kadar Sempozyum Düzenleme Kurulu’na bildireceklerdir.
k) Sempozyum Düzenleme Kurulu, aynı konuda yoğunluk olması hâlinde yeniden düzenleme
yapmaya ve tekrar konu belirleme amacı ile bildiriyi iade etmeye yetkilidir.
l) Bildiri özetleri 400 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanarak 8 Nisan 2019, bildirilerin tam
metni ise 25 Nisan 2019 tarihine kadar Sempozyum Düzenleme Kurulu’na gönderilecektir.
m) Bildiri/poster tam metinleri Sempozyum Düzenleme Kuruluna gönderilmeden önce,
bildiriyi/posteri gönderen okulun Türk dili ve edebiyatı, görsel sanatlar öğretmeni ile
danışman öğretmeninden oluşan üç kişilik komisyon tarafından dil ve bilimsel uygunluk
açısından incelenerek, bildirinin tam metni ile birlikte inceleme tutanağı da Sempozyum
Düzenleme Kuruluna gönderilecektir.
n) Bildiri özetleri ile bildirilerin tam metni, okulu, konusu, sunum yapacak öğrenci ve
danışman öğretmenin adları da belirtilerek 972178@meb.k12.tr adresine gönderilecektir.
o) Katılımcıların izin ve görevlendirme işlemleri mahallinde yapılacaktır.
p) Sempozyuma katılmak üzere başvuran okullar, Fuat Sezgin ve İslam Medeniyeti
Sempozyumu Şartnamesi’ni kabul etmiş sayılırlar. Bu şartnamede belirtilmeyen hususların

yeniden düzenlemesine ve mevcut şartnamede gerektiğinde değişiklik yapmaya Sempozyum
Düzenleme Kurulu yetkilidir.
r) Sempozyumun uygulanma sürecinde her türlü iş ve işlemlere ilişkin duyurular Rize Sosyal
Bilimler Lisesi resmi web sayfasından takip edilebilecektir.
Onay ve Uygulama
Madde 7- Bu şartname 8 (sekiz) maddeden ibaret olup İl Millî Eğitim Müdürlüğünün
onayı ile uygulamaya konulacaktır.
Ödüllendirme
Madde 8- Bildirisi kabul edilen öğrenciler ve danışman öğretmenleri İstanbul’da bulunan Prof.
Dr. Fuat SEZGİN İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi gezisiyle ödüllendirileceklerdir.
Özet İş Takvimi

Yapılacak İşler

Tarih

Onay Süreci ve Duyuru
Katılımcı okulların hangi konularda bildiri sunacaklarını koordinatör okula
bildirmeleri

06-08 Mart 2019

Bildiri özetlerinin 972178@meb.k12.tr e-posta adresine gönderilmesi
Kabul edilen bildirilerin tam metninin 972178@meb.k12.tr e-posta adresine
gönderilmesi

8 Nisan2019

Sempozyum tarihi

9 Mayıs 2019

25 Mart 2019

25 Nisan 2019

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu Başkanı
Meryem TURGUT
Okul Müdürü

Üye
Ahmet BAYRAM
Müdür Yardımcısı

Üye
Dr. Ebru ÖNER
Bilsem Felsefe Öğretmeni

Üye
Çiğdem GÖKÇE
RSBL Felsefe Öğretmeni

Üye
Tuncay YILMAZ
RSBL Tarih Öğretmeni

Üye
Şeyma ÇİÇEK
RSBL Edebiyat Öğretmeni

Üye
Yasemin YILDIZ
RSBL Tarih Öğretmeni

Üye
Erol UZUN
RSBL Edebiyat Öğretmeni

Üye
Kahraman KARAFİL
RSBL Bilgisayar Öğretmeni
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