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GALATASARAY LİSESİ
I. SULTANİ TARİH ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU ŞARTNAMESİ

Sempozyumun Amacı:
Madde 1-Bu sempozyumda;
a) Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri doğrultusunda, zaman içinde değişen
coğrafi, bilimsel, çevresel, tarihsel ve kültürel değerlerimize yönelik bir farkındalık oluşturulması,
b) Ortaöğretim öğrencilerinin bilimsel düşünme, araştırma yapma, akademik çalışmalara alt yapı
oluşturabilecek becerilerinin geliştirilmesi,
c)Tarihsel bütünlük içerisinde Türk ve Dünya Tarihinde dönüm noktası teşkil eden olaylara daha
yakından bakarak günümüze etkilerinin görülmesi amaçlanmaktadır.
Sempozyumun Kapsamı
Madde 2-Resmi Anadolu Lisesi, Resmi Fen Lisesi, Özel Anadolu Lisesi, Resmi Sosyal Bilimler
Liselerinde öğrenim gören öğrenciler, bu okullardaki öğretmen ve yöneticileri kapsamaktadır.
Madde 3- SEMPOZYUMUN KONUSU
Açılışının 100. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi
ALT BAŞLIKLAR
1-Son Osmanlı Mebusan Meclisi
2-Mebusların genel özellikleri
3-Misak-ı Milli
4-İstanbul’un işgali
5-Ulusal egemenlik fikrinin doğuşu
6-Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ve çalışmaları
7- 1.Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerinin genel özellikleri
8-Meclis hükumeti sistemi

Madde-4 Sempozyumun Tarihi ve Yeri
Sempozyum 3-4 Nisan 2020 tarihlerinde Galatasaray Lisesi binasında Tevfik Fikret konferans
salonunda gerçekleştirilecektir.
Sempozyuma Katılım ve Başvuru Şekli
Madde 5- Sempozyuma; Resmi Anadolu Lisesi, Resmi Fen Lisesi, Özel Anadolu Lisesi, Resmi
Sosyal Bilimler Liselerinde öğrenim gören öğrenciler, bu okullardaki öğretmen ve yöneticiler
katılabileceklerdir.
Kişi Sayısı: Sempozyumda ulusal liselerden 120 öğrencinin katılımcı olarak, Galatasaray Lisesinden
30 öğrencinin ise organizatör ve medya ekibi olarak görev yapması planlanmaktadır. Bunlarla birlikte
her katılımcı okuldan birer danışman öğretmen/idarecinin etkinliklere katılımı beklenmektedir.
Açılış ve kapanış törenlerinin ve akademisyen konferanslarının katılımcılar, organizasyon
ekibi, danışman öğretmenler ve ek konuklarla birlikte yaklaşık 200 kişi ile gerçekleşmesi
planlanmaktadır.
a) Alt başlıklar, oturum başlığının içeriğine uygun olmak şartıyla ve sempozyum kurulunun onayı ile
katılımcı okullar tarafından da belirlenebilecektir.
b) Sunum metinlerinin içeriklerinin sorumluluğu bildiriyi sunan öğrenci ve hazırlanmasına destek
sağlayan idareci/öğretmenlere ait olacaktır.
c) Çalışılan konulara ait kaynaklar bilimsel, objektif, akademik bakış açısına uygun ve Türk Milli
Eğitiminin ilkelerine aykırılık oluşturmayacak şekilde belirlenecektir.
d) Her sunum için 15 dakika süre verilecektir.
e) Sempozyuma katılımda 10,11 ve 12. sınıflar öncelikli olacaktır.
f) Katılımcılar bildirilerini son halini Word dosyası olarak kaydederek Sempozyum Düzenleme
Kuruluna teslim edeceklerdir.
g) Katılımcıların izin işlemleri mahallinde yapılacak olup sempozyumda bildirisi kabul edilen öğrenci,
yönetici ve danışman öğretmeninin yolluk ve yevmiyeleri kurumlarınca; öğle yemeği Galatasaray
Lisesi tarafından karşılanacaktır. Konaklama katılımcılara aittir.
h) Katılımcı okullara, bildiri sunan öğrencilere ve sempozyuma katkı sağlayanlara “Katılım
Belgesi” verilecektir.
i) Bildiriler, öğretmen/öğretmenler rehberliğinde araştırma tekniklerine uygun, bilimsel ve özgün
olarak hazırlanacak ve daha önce yayımlanmamış olacaktır.
j) Katılımcı okullar, 1 Mart 2020 tarihine kadar hangi konu ve alt başlıkta bildiri sunacaklarını
Sempozyum Düzenleme Kurulu’na bildireceklerdir.
k)Düzenleme Kurulu, aynı konuda yığılma olması halinde önceliği ilk müracaatı yapan okula vermek
suretiyle düzenleme yapmaya ve tekrar konu belirleme yönünde iade etmeye yetkilidir.
l) Bildiri özetleri 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanacak olup bildirilerin tam metni 1 Mart
2020 tarihine kadar Sempozyum Düzenleme Kuruluna gönderilecektir.

m) Bildiri özetleri ile bildirilerin tam metni sultanitarih@gmail.com.tr adresine ili, okulu, konusu,
sunum yapacak öğrenci, danışman öğretmen/öğretmenlerin ve okul müdürünün adları da belirtilerek
gönderilecektir. Okullardan onaylı olarak gönderilen bildiri özetleri ve tam metinler basılı kitap haline
getirilecektir.
Yazım Kuralları: Metinlerde yazı karakterleri Times New Roman, satır aralığı 1 satır kenar
boşlukları tüm kenarlar için 2.5 cm olacak biçimde metin 11 punto ile iki yana yaslı olarak yazılmalı
paragraflar arasında boşluk bırakılmalıdır. Tam metinler kaynakça dahil 5 sayfayı geçmemelidir.
n) Sempozyuma katılım ücretsiz olup katılacak yönetici/öğretmen ve öğrencinin isimleri en geç
17 Ocak 2020 tarihine Sempozyum Düzenleme Kuruluna bildirilecektir.
o) Sempozyum ile ilgili duyurular www.gsl.gsu.edu.tr ( okul web sitesi) adresinden yapılacaktır.
ö) Sempozyuma katılmak üzere başvuran okullar 1.Sultani Tarih Ulusal Öğrenci Sempozyumu
Şartnamesini kabul etmiş sayılırlar. Bu şartnamede belirtilmeyen hususların yeniden düzenlemesine
ve mevcut şartnamede gerektiğinde değişiklik yapmaya Sempozyum Düzenleme Kurulu yetkilidir.
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