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ULUSLARARASI ALTAY TOPLULUKLARI SEMPOZYUMU 

MESKEN-AİLE VE AİLE DEĞERLERİ 

24-26 Temmuz 2017, İstanbul 

Birinci Duyuru 

Değerli Meslektaşlarımız, 

24-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında İstanbul'da İstanbul Aydın Üniversitesi'nde  

Altay Toplulukları: Mesken-Aile ve Aile Değerleri adı altında Altay Toplulukları ile ilgili 

düzenlenecek uluslararası sempozyumu sizlere duyurmanın sevinci içindeyiz.. 

Altay Toplulukları adı altında daha önce düzenlediğimiz sempozyumlarımızın 

devamı niteliğinde olan bu sempozyumda, tarihî süreç içinde Altay bölgesinde yaşayan, 

kaynayan bir kazan misali pek çok noktada ortak uygarlık değerlerine sahip olan ve buradan 

kitleler halinde Avrasya'nın muhtelif bölgelerine göç eden halkların ev, aile ve aile değerlerini 

irdeleyen konular ele alınacaktır. Bu bağlamda sempozyumda Altay Toplulukları'nın 

geçmişten günümüze meskenleri olan ev, çadır, bu ev ve çadırların özellikleri ve türleri; 

devletin ve toplumun mikro bir yapısı olan aile, ailenin teşkili, yapısı ve değerleri; aile ile 

ilgili suya atılan taş misali halka halka genişleyen akrabalık, akrabalık terimleri ve bağları 

hem nokta konular hem de mukayeseli olarak ele alınacak ve böylece Altay Toplulukları'nın 

uygarlık değerleri daha da iyi anlaşılacaktır. 

Belirtilen hususlar çerçevesinde Altay Toplulukları'nı konu alan bu sempozyum, hem 

tartışma odaklı hem de panel veya oturumlar halinde olacaktır. 

Sempozyuma sunulacak bireysel bildiriler, Organizasyon Komitesi tarafından tematik 

konusu ve özelliğine göre programda yer alacaktır. Bireysel bildiriler için özetler 300 

kelimeyi aşmamalıdır. 

Bir panel, panel lideri dahil üç ya da dört kişilik bir gruptan oluşacaktır. Panel 

liderleri, panel üyeleri arasında hem görüş ve yaklaşımlar hem de yeterli müzakere süresini 

sağlamaktan sorumludurlar. Bu yüzden panel liderleri, kendi seçtikleri konuşmacıları panelist 

olarak davet etme hakkına sahiptirler. Panel önerisi, konu ve gerekçe ile panelde sunulacak 

her bireysel bildirinin katkısını açıklayıcı mahiyette olmalıdır. Paneldeki her bir bildirinin 

özeti 300 kelimeyi geçmemelidir. 

Panel ve oturumlarda her bildirinin sunum süresi 15 dakikadır. 

Sempozyuma 50-75 arası bildirinin kabul edilmesi planlanmaktadır. Bildirilerin 

özgün, daha önce temas edilmemiş konularda olması ve bilim âleminde ilgi uyandıracak bir 

özellik taşıması tercih nedenidir. Sempozyumda hem yüksek bir seviyeyi elde etmek hem de 

bildirilerin sayısında sınırlama yapmak yetkisi Seçici Kurul’a aittir. 



Sempozyum Takvimi: 

Özetlerin Gönderilmesi: 15 Mart 2017 

Panel ve bildiri sahiplerinin ekte verilen Kayıt Formu’nu doldurmaları ve 300 

kelimeyi aşmayan bir özet göndermeleri zorunludur. 

Kabul Edilen Panel veya Bildirilerin İlanı: 1 Mayıs 2017 

Panel veya bireysel bildiri özetleri Seçici Kurul tarafından incelenecek ve kabul 

edilenler veya edilmeyenler, ilgili kimselere bildirilecektir. 

Taslak Bildiri Metinlerinin Gönderilmesi: 1 Haziran 2017 

Seçici Kurul tarafından kabul edilen panel ve bildirilerin taslak metinlerini, panel veya 

oturum müzakerecisinin önceden incelemesi ve bildirilerle ilgili düşüncelerini sempozyumda 

sunumu takiben belirtmesi gerekmektedir. Bu bakımdan taslak bildiri metinlerinin söz konusu 

tarihe kadar gönderilmesi icap etmektedir. 

Bildiri Dilleri: Altay dilleri, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça. 

Sempozyum süresince katılımcıların yemek ve kalacak yerleri (dört gece) Düzenleme 

Kurulu tarafından karşılanacaktır. Konu ile ilgili detaylar bilahare duyurulacaktır. 

Sempozyumda kayıt ücreti olarak her katılımcıdan 50 Euro talep edilecektir. Para transferinde 

karşılaşılacak güçlükler sebebiyle, sempozyuma gelindiği esnada bu ücretin alınması uygun 

görülmüştür. 

Saygılarımızla. 

  

Prof. Dr. İlhan Şahin       Prof. Dr. Kim Byung Il 

Organizasyon Komitesi Adına 

Kayıt Formu’nu ve bildiri özetini aşağıdaki adrese lütfen gönderiniz: 

E-mails: altaycommunities@gmail.com 

Phone: +90 542 505 89 55 
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