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T.C. 

KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI 

Cihat Kora Anadolu Lisesi Müdürlüğü 

 
VEFATININ 700. YILINDA BİZİM YUNUS ANISINA: 

“ GÖNÜLLER YAPMAYA GELDİM” TEMALI 
l. CİHAT KORA E-SEMPOZYUMU 

 

Sempozyumun Konusu:  

Madde 1.  “Vefatının 700. Yılında Bizim Yunus: Gönüller Yapmaya Geldim”  

Sempozyumun Amacı 

Madde 2. Bu sempozyumda İzmir’de öğrenim gören lise öğrencilerinin tarihsel ve kültürel bir değerimiz olan 

Yunus Emre’yi gönüllerde yaşatmak ve içselleştirmek bağlamında:  

A) İnsanlığı sevgi ve hoşgörü paydasında buluşturan Yunus Emre’nin şiirlerindeki evrensel değerleri ahlakî, 

felsefî ve edebi bakımdan incelemek 

B) Mistik bir şair, bir derviş veya hümanist bir düşünür olarak tanımlanan Yunus Emre’nin Anadolu’da 

huzurun ve birliğin tesis edilmesindeki kılavuzluğundan yararlanmak 

C)  “Söz”üyle, “hâl”iyle insanlığın gönlünde “Bizim Yunus” olmayı gerçekleştirmiş bir şahsiyet olarak Yunus 

Emre’nin Türk ve dünya tarihindeki yerini ve önemini araştırmak 

D) Yunus Emre’nin yaşadığı çağda “Bizim Yunus” ile diğer erenlerin söylem ve öğretilerini karşılaştırmak 

E) Yunus Emre’nin edebi metinlerde “kahraman” veya “tema” olarak  nasıl ele alındığını saptamak 

F) Yunus Emre’nin tasavvuf anlayışını ifade ettiği “şathiye”lerindeki sembolleri açıklamak 

G) “Bizim Yunus”un bu çağdaki sesi olup “Gelin tanış olalım” diyebilmek için farkındalık yaratmak  

amaçlanmıştır.  

Sempozyumun Kapsamı:  

Madde 3. Yunus’un: “Ben gelmedim davi için / Benim işim sevi için / Dostun evi gönüllerdir / Gönüller yapmaya 

geldim” dizeleriyle somutlaştırdığı evrensel çağrıya İzmir’deki tüm ortaöğretim öğrencileri katılabilecektir. 

 

Sempozyumun Dayanağı 

Madde 4.  “Bizim Yunus: Gönüller Yapmaya Geldim” sempozyum şartnamesi; 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanunu, 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı 

Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği (31.08.2020 tarihli ve 11719784 sayılı Makam Onayı ile yapılan 

değişikler dahil),   24.3.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 20.6.2012 tarihli ve 6331 

sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere yürürlükte olan mevzuat hükümlerine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Sempozyumun Tarihi ve Yeri: 

Madde 5. l. Cihat Kora Sempozyumu Cihat Kora Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde  28/05/ 2021 tarihinde 

https://us04web.zoom.us/j/6835937450?pwd=VDByNnFBd2ZHT3lkZ1J0U3FXNGNHUT09 linkinden çevrim 

içi olarak gerçekleştirilecektir. 

Madde 6.  Sempozyum Takvimi: 

Sempozyum Tarihi 28 /05/ 2021 (Cuma günü) 

Bildiri özeti için son teslim tarihi 26 /04/ 2021 (Pazartesi günü mesai bitimine kadar.) 

Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve katılımcılara 
duyurulması için son tarih 

10 /05/ 2021 (Pazartesi günü mesai bitimine kadar.) 

Tam metni göndermek için son tarih 20 /05/ 2021 (Perşembe günü mesai bitimine kadar.) 

https://us04web.zoom.us/j/6835937450?pwd=VDByNnFBd2ZHT3lkZ1J0U3FXNGNHUT09
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Sempozyumun Uygulanması ve Konuları 

Madde 7. Sempozyumda, amaçlarda belirtilen ana temalar ve/veya bu temalarla aşağıdaki konuların 

ilişkilendirilerek tartışılması hedeflenmektedir. 

a) Yaşadığı dönemdeki siyasi ve sosyolojik olayların Yunus’un edebî kişiliğine etkisi 

b) Yunus’un “gönül” kavramına bakışı ya da  “gönül”e Yunus’la bakmak 

c) Hoşgörü ve sevgi paydasında “Bizim Yunus” 

d) Farklı kültür ve medeniyetlerde “Bizim Yunus”un etkisi 

e) Yunus Emre öğretisinin ulusal kültürün oluşması ve gelişmesindeki rolü 

f) Yunus’un çağlar ötesinden çağlayan sesi: Güfte-beste-musiki 

g) Tasavvuf erbabının “sır”lı dili: Sufi Yunus’un “erik dalında üzüm yemesi” 

h) Yunus’un kabirleri: Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil 

i) Türkçenin berrak sesi Yunus’un deyim ve atasözlerini şiire yansıtması 

j) “Bizim Yunus”un MEB müfredatında tezahürü: Değerler eğitimi 

k) Gönül ikliminin mimarı Yunus: Kıssalar ve evrensel nasihatler 

l) Anadolu erenlerinden insanlığa kurulan köprü: “Anadolu mayası” 

 

  Sempozyum Katılım Kuralları  

Madde 8.   

 Bildiriler bilimsel, özgün, Türkçenin dil kurallarına uygun, daha önce sunulmamış ve yayınlanmamış olmalıdır. 

 Bildiri özetleri Türkçe, konuyu açıklar mahiyette ve en az 150 en fazla 300 kelime olmalıdır. 

 Bildiri sunumu, tek katılımcı ve 10 dakika ile sınırlıdır. 

 Bildiri özetleri ve sunum metinlerinde başvurulan/kullanılan tüm kaynaklar, metnin sonunda bibliyografya 

tekniklerine uygun olarak belirtilmelidir. (Kaynak kullanımıyla ilgili telif vb. tüm sorumluluk özet ve 

sunum metnini hazırlayana aittir.) 

 Sempozyum  çevrim içi olarak https://us04web.zoom.us/j/6835937450?pwd=VDByNnFBd2ZHT3lkZ1J0U3FXNGNHUT09  

Linki üzerinden düzenlenecektir. 

 Sempozyum için herhangi bir katılım ücreti talep edilmemektedir. 

 Başvurular şartname ekinde yer alan “BAŞVURU FORMU”nun (EK-3) dijital ortamda doldurulup 

cihatkoraanadolu@gmail adresine gönderilerek gerçekleştirilecektir. 

 Katılımcı öğrencinin adı, soyadı, okulu, sınıfı, e-posta adresi ve velisinin telefon numarası (kişinin açık 

rızasıyla) belirtilmelidir. 

 Her öğrenci bir Danışman Öğretmen refakatinde e-sempozyuma katılabilecektir.  

  Danışman öğretmenin branşı, telefon numarası ve e posta adresi  belirtilmelidir.  

 Bildiri özetleri Microsoft Word formatında ekte verilen BAŞVURU FORMU doldurularak sempozyum iletişim 

mail adresine (cihatkoraanadolu@gmail.com) 26 /04/ 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar 

gönderilmelidir. 

 Başvuru tarihinden sonra gönderilen bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 Bildiri özetleri Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonuçları en geç 10 /05/ 2021 

tarihine kadar katılımcılara duyurulacaktır. 

 Sempozyum bildiri tam metinleri Microsoft Word formatında cihatkoraanadolu@gmail.com  adresine  

20 /05/ 2021 tarihine kadar e-posta yoluyla gönderilmelidir. 

 Sempozyum oturumları, katılımcı sayısına göre düzenlenecek ve  24 /05/ 2021 tarihine kadar katılımcılara 

duyurulacaktır. 

 Sempozyuma katılan öğrenciler, danışman öğretmenler, okul müdürleri ve okullar adına katılım belgesi 

düzenlenecek ve katılım belgeleri çevrim içi olarak okul müdürlüklerine iletilecektir. 

 Sempozyuma katılmak isteyen engelli bireyler için gerekli koşullar “Sempozyum Düzenleme Kurulu” 

tarafından sağlanacaktır. 

 Süreç ile ilgili tüm ayrıntılara  http://ckal.meb.k12.tr internet adresinden ulaşılabilecektir. 

https://us04web.zoom.us/j/6835937450?pwd=VDByNnFBd2ZHT3lkZ1J0U3FXNGNHUT09
http://ckal.meb.k12.tr/
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   Sempozyum Bildiri Özetleri ve Tam  Metinlerin Yazım Kuralları  

      Madde 9. 

 Bildiri metni, Times New Roman karakteri ve yazı tipi boyutu 12 punto kullanılarak Microsoft Office Word 

formatında hazırlanmalıdır. Özet, tablo, dipnot ve kaynakların yazımındaki punto büyüklüğü ise 10 

olmalıdır. 

 A4 kâğıdında bütün kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılmalı, alt bilgi ve üst bilgi ise 1, 25 cm olarak 

ayarlanmalıdır. 

 Bildiri özeti, başlık ve yazar adından sonra, 10 punto harf büyüklüğüyle,150-300 kelime arasında olmalı; 3 

ile 5 arasında anahtar kelime verilmelidir. 

 Fotoğraf, çizim, grafik, harita, MP3, MP4 vb. görsel malzemelerin hepsi şekil olarak tanımlanmalı, nerede 

kullanılacağı belirtilmeli; her görselin 10 punto ile yazılmış ayrı numarası ve açıklaması olmalı, alındığı 

kaynak belirtilmelidir.  

 Görseller; JPG, MP3, MP4 uzantılı hazırlanarak ayrı bir klasör şeklinde CD’ye kaydedilip gönderilmelidir.  

 Kullanılan kaynaklar, metnin sonunda KAYNAKÇA bölümünde yazar soyadına göre alfabetik olarak 

sıralanmış ve bibliyografya tekniklerine uygun olarak belirtilmelidir.  

 

Sempozyum  Kurul ve Komisyonları 

 Madde 10.   

A)  SEMPOZYUM DÜZENLEME VE YÜRÜTME KURULU 

 Süleyman YETİŞKEN  

            (Cihat Kora Anadolu Lisesi Müdürü) 

 Nesrin KAPLAN 

     (Cihat Kora Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı) 

 Kerim YILMAZ 

(Cihat Kora Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı) 

 Ayşem TAŞTAN 

(Cihat Kora Anadolu Lisesi Felsefe Öğretmeni) 

 Emine MELEK UÇAR 

(Cihat Kora Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni) 

 Hanife TAŞKIN 

(Cihat Kora Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni) 

 Meltem YÜKSEKÜLKÜ 

(Cihat Kora Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni) 

 B)  METİN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 

 Türk Dili ve Edebiyatı Zümre Başkanı 

 Tarih Zümre Başkanı  

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümre Başkanı 

  Felsefe Zümre Başkanı 

  Resim Zümre Başkanı 

 Müzik Zümre Başkanı 

 İngilizce Zümre Başkanı 

   C) TEKNİK İLETİŞİM VE DANIŞMA KOMİSYONU 

 Neslihan YILDIRIM ÇAYIRCI  

 Bedrettin DEMİREL 


