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Uluslararası Alsancak Sempozyumu:  

Medeniyetler ve Dinler Arası Dostluğun Semtinin  

Dünü, Bugünü ve Yarını. 
 

 

Tarih: 28 Kasım 2012, Çarşamba, saat 09.30. 

Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, DESEM, Alsancak, İzmir. 

İçerik: Bu sempozyumun amacı İzmir’in en eski semtlerinden biri olan ve Dokuz Eylül 

Üniversitesi’nin de doğup, yeşerdiği Alsancak Semti’ni Eskiçağ’dan günümüze arkeolojik, 

kültür tarihi, etnografik, antropolojik vbg. açılardan bilimsel yaklaşımlarla incelemektir. 

Etkinlik ücretsiz olup, Alsancak Semti ile ilgili her türlü bilimsel disipline açıktır.    

En az 700 yıldır kesintisiz bir kent yaşantısına sahip İzmir'in kalbi sayılan Alsancak, son 

yıllarda İzmir’de yapılan arkeolojik ve tarihsel çalışmaların ışığında daha iyi anlaşılmıştır. 

Önemli bir limana sahip olması ile Ege Bölgesi'nin yaklaşık 13. yy.'dan beri ticaret merkezi 

olan bu semti, dünya tarihi akışına paralel çeşitli süreçlerden geçmiştir. Bu tarihi 

yaşanmışlıklar semt içindeki birçok değerden okunabilmektedir. Sempozyum çerçevesinde 

günümüz Alsancak’ına ait bilimsel verilere dayalı sentezlere de yer verilecek olup, 

gelecekteki Alsancak’a ait sorulara yanıt aranacaktır.  

Sempozyumda bir bildiri sunmak isteyenler 1 Ekim 2012 tarihine kadar 200 kelimelik bir 

özeti aşağıdaki e-mail adresine gönderebilirler. Çeşitli bilim dallarından oluşan bir danışma 

heyetinin oluşturacağı sempozyum programında, hem sözel, hem de poster temsilleri yer 

alacaktır. Sempozyum sonunda bir Alsancak gezisi düzenlenecek ve Alsancak ile ilgili 

belgesel nitelikli bir sergi açılacaktır.  

Sempozyum İçin İrtibat - E-mail: alsancak2012@gmail.com (Yüksek Mimar Elir 

HAYDAROĞLU). 

Telefon: 0507.519 04 50 (Şebnem ÇIĞ), 0532.382 16 28 (Zeki VAROL) ve 0535.926 32 98 

(Cengiz ILDIR). 

Sempozyum Onur Kurulu: Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü; 

Prof. Dr. Bayram BAYRAKDAR, Edebiyat Fakültesi Dekanı; ve Yard. Doç. Dr. Cemile 

GÜRÇAY, DESEM Müdürü. 
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International Symposium on Alsancak:   

Past, Present and Future of a District of Friendship 

between Communities and Religions 
 

 

Date: November 28, 2012, at 09.30 O’Clock. 

Venue: Chancellery (Rectorate Building) of Dokuz Eylül University, DESEM, Alsancak, 

İzmir. 

Scope: İzmir had always a liberal character and was ethnically as well as religiously a 

cosmopolitan city. Starting from the 17th century İzmir gradually changed from a small and 

quite west Anatolian town to a rich and cosmopolitan port and a center of western and other 

cultures. Lying in the heart of İzmir, Alsancak, former Punta, had a crucial role in the active 

city life of İzmir. The aim of this meeting is to report on the state of research concerning 

Alsancak and İzmir in a broad sense, between c. 7th century B.C. to nowdays. We warmly 

invite contributions by scholars and graduate students from a variety of disciplines related to 

the district of Alsancak. Intended to bring together Turkish, European, Mediterranean, and 

North American scholars to discuss a range of issues concerning the past, present and future 

of İzmir, this conference should be an excellent opportunity to increase our knowledge of this 

city.  

Papers and poster presentations can be given in English, French, German, or Italian, but 

English will be the preferred language for oral presentations. If you wish to participate, please 

submit an abstract of no more than 200 words to: <alsancak2012@gmail.com>. 

The symposium is free of charge. A post-symposium excursion as well as an exhibition about 

Alsancak are planned. The organizers seek to widen participation at this symposium, and 

would like to encourage colleagues from all parts of the world to attend. The symposium 

committee kindly requests that you alert any persons within your research community who 

would be interested in participating at this meeting, either by forwarding this e-mail, or by 

printing the attached circular and displaying it in your institution. We hope that you will be 

able to join us at Dokuz Eylül University, and look forward to seeing you in İzmir! 

Contact for Symposium - E-mail: alsancak2012@gmail.com (Elir HAYDAROĞLU). 

Phone: +90.507.519 04 50 (Şebnem ÇIĞ), +90.532.382 16 28 (Zeki VAROL) and 

+90.535.926 32 98 (Cengiz ILDIR). 

Honor Committee of the Symposium: Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN, Rector of the Dokuz 

Eylül University; Prof. Dr. Bayram BAYRAKDAR, Dean of the Faculty of Letters; and 

Yard. Doç. Dr. Cemile GÜRÇAY, Director of DESEM. 
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