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SEMPOZYUM DUYURUSU

“Dünya Tarihinde Bizans ve Osmanlı Medeniyetleri”

Uluslararası Sempozyum

Düzenleyenler:

İstanbul Şehir Üniversitesi

&

World History Association (WHA)

21-24 Ekim, 2010 – İstanbul, Türkiye

İstanbul Şehir Üniversitesi ve World History Association (WHA) tarafından düzenlenecek olan
uluslararası sempozyumun konusu Bizans ve Osmanlı medeniyetlerinin (330-1922) dünya tarihi
içerisindeki yeri ve önemidir. Türkiye’den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden tebliğ sunmak üzere
30 katılımcıyı bir araya getirecek olan sempozyumda ayrıca bir açılış konferansı ve çeşitli özel
oturumlar yer alacaktır. Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizcedir.

Sempozyum için gönderilecek panel ve tebliğ önerileri, dünya tarihi yaklaşımı çerçevesinde
Bizans veya Osmanlı (ya da her ikisi) ile ilgili olmak kaydıyla insan ve toplum bilimlerinin farklı
alanlarından olabilir. Özetler, 15 Temmuz 2009’dan itibaren WHA’in sempozyum için
hazırlanmış olan sayfasından elektronik olarak iletilebilir. Son başvuru tarihi 1 Ekim 2009’dur.
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Tebliğlerin süresi 20 dakika olacaktır. Her bir panel için ayrılacak süre 2 saat olup bir oturum
başkanı, 4 tebliğci ve bir müzakereciden oluşacaktır. Gönderilen tebliğ özetleri bir bilimsel kurul
tarafından değerlendirilerek sonuçlar 15 Kasım 2009’da başvuru sahiplerine bildirilecektir.
Başvuruların kabulü için esas alınacak ölçütler, başvurunun dünya tarihi açılımı, özgünlüğü ve
bilimsel derinliği olacaktır.

Sempozyuma -ücretsiz olarak- kayıt yaptırmak gerekmektedir. Katılımcıların konaklama ve yol
giderleri kendileri tarafından karşılanacak; ancak İstanbul Şehir Üniversitesi katılımcılara,
sempozyum merkezine yakın olan 4-5 yıldızlı otellerde özel indirimli fiyatlarla kalabilmeleri için
yardımcı olacaktır. Sunum yapan katılımcı ve görevlilere sempozyum süresince öğle ve akşam
yemekleri ikram edilecektir. Ayrıca, Bizans ve Osmanlı eserlerini tanımaya yönelik ücretsiz bir
şehir turu da gerçekleştirilecektir.

Sempozyumda sunum yapmayacak olanların da ücretsiz olarak kayıt yaptırarak katılmaları
mümkündür. Kayıtlar 15 Temmuz 2009’dan itibaren WHA’in internet sitesi ( www.thewha.org )
üzerinden yapılabilir. Sempozyuma kayıt için son tarih 15 Eylül 2010’dur.

Sunulan tebliğlerden organizasyon komitesi tarafından seçilecek olanların yayınlanması
hedeflenmektedir.

Sempozyumla ilgili soru ve görüşler için aşağıdaki kişilerle temasa geçilebilir:

Nurullah Ardıç ( nurullahardic@sehir.edu.tr ), A. J. Andrea ( aandrea@uvm.edu ), Hayrettin
Yucesoy (
yuce
soyh@slu.edu
).
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Call for Papers

Byzantine and Ottoman Civilizations in World History

A Symposium Sponsored by Istanbul Sehir University and the World History
Association, 21-24 October 2010

Istanbul, Turkey

Istanbul Sehir University and the World History Association proudly announce a symposium
focusing on the world-historical significance of Byzantine and Ottoman civilizations, 330-1922.
The symposium will consist of 30 papers by Turkish and international participants, plus a
keynote address and several other plenary sessions. The official languages of the symposium
are English and Turkish.

Panel and paper proposals dealing with Byzantine and/or Ottoman civilizations in the context of
world history and across all relevant disciplines are invited and should be submitted
electronically no later than 1 October 2009 to the World History Association’s dedicated web
page, which will be up by 15 July 2009. Delivery time for each paper must not exceed 20
minutes. Panels, each of which is two hours in length, should consist of a chair, four paper
presenters, and a discussant. A committee will review all proposals and make its decision
regarding acceptances by 15 November 2009. Criteria for acceptance include a proposal’s
world-historical scope, its originality, and its depth of scholarship.

Successful participants must pay their own travel and lodging expenses. However, Istanbul
Sehir University will assist conferees in securing accommodations at nearby 4- and 5- star
hotels at deeply discounted conference rates. Moreover participants who are presenting will be
hosted daily for lunch and dinner throughout the conference and will enjoy a complimentary
city tour to major Byzantine and Ottoman sites. There is no registration fee.

Persons not presenting a paper may also register for the conference, attend at no fee, and will
be eligible for the discounted lodging. On-line registration will be found as early as 15 July 2009
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at the WHA web site, www.thewha.org . In order to participate in any capacity, persons must
register on-line no later than 15 September 2010.

The conference organizers will endeavor to publish selected papers delivered at the
symposium.

Questions and inquiries should be directed to A. J. Andrea at aandrea@uvm.edu , Hayrettin
Yucesoy at
y
ucesoyh@slu.edu
, or Nurullah Ardiç at
nurullahardic@sehir.edu.tr
.

Periodic informational updates will appear at www.thewha. org beginning September 2009.
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