Doğu Dilleri ve Edebiyatları Topluluğu
Kulübün Amacı: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları
Topluluğu’nun amacı, Doğu Dilleri (Arap, Fars ve Urdu)ve Edebiyatları ile ilgilenen ve bu
alana ilgi duyan öğrencilerin dil ve edebiyat konusunda kendilerini modern yöntemlerle
geliştirerek, bilimsel alanda fikir beyan etmeleri için yazılı çalışmalar hazırlamalarına,
bunları sözlü olarak sunmalarına ve kendilerini ifade etmelerine olanak sağlayarak
özgüvenlerini arttırmaktır.
Kulübün Hedefleri: Yüzyıllardan beri öğretilen bu dillerin(arapça, farsça ve urduca)
günümüz koşullarındaki modern ve gelişmiş eğitim sistemleriyle öğreniminin sağlanması,
öğrencinin gelecek yaşamda, öğrenmiş olduğu dili aktif ve yararlı bir şekilde kullanmasını
sağlamaktır. Yapılacak olan çalışmalarla ilk önce öğrencinin eğitim seviyesini arttırmak ve
öğrendiği dilin ilk önce kendisine sonra bölümü, üniversitesi ve ülkesine hizmet alanlarda
kullanmasına yardımcı olmaktır.
Kulübün İlkeleri: Öğrenciler arasında din, dil, ırk ve siyasi görüş ayırt etmeksizin tamamen
dil öğrenimi üzerine çalışmalar yapmaktır. Kulüp çatısı altında bir birliktelik oluşturmak ve
çalışmaları aktif bir çerçevede maksimum yarar sağlanacak şekilde ortaya çıkarmak ve
desteklenmesini sağlamaktır.
Kulübün Genel Faaliyet Alanları:
•

•
•
•

•
•
•

Öncelikli amaç doğu dilleri ve edebiyatları bölümünün içindeki farklı anabilim
dalları(arap,fars ve urdu) ve sınıflardaki öğrencileri bir araya getirip kaynaştırmak ve
samimi bir ortam oluşturmak,
Sahasında başarılı olan ve kendini kanıtlamış bilim adamlarının davet edileceği
konferanslar düzenlemek,
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümünde okuyan ve bu bölüme ilgi duyan herkesin
buluşabileceği bir internet adresi kurmak,
Öğrencilerin akademik yayın hazırlamaya yönelik ilk girişimlerinde bulunacağı araştırma
yazısı, deneme, makale tarzı yazıların bir yerde toplanması için yukarıda bahsedilen
internet sayfası dâhilinde bir e-dergi oluşturmak ya da dergi çıkartmak,
Yurt içi ve imkânlar dâhilinde yurt dışında bilimsel ve kültürel geziler düzenlemek,
Bölümünde başarılı olan öğrenciler ile öğrenmek isteyen öğrencileri buluşturup bilgi ve
deneyim paylaşımını sağlamak,
Öğrencilerin konu araştırması yapıp, bunları sözlü olarak sunabileceği öğrenci konferansı,
sempozyumu ve toplantıları yapmak,

•

Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden doğu dilleri ve edebiyatları bölümünden öğretim
üyesi ya da öğrenciler ile iş birliği yaparak bölüm öğrencilerinin farklı kişi ve kişilerle diyalog
kurmasını sağlayıp, bölüm içi bir motivasyon sağlamak,

•
•

Bölüm bünyesinde bulunan kütüphanenin zenginleştirilmesi için çalışmalar yapmak,
Eğitim kurumlarıyla iş birliği yapıp öğrencilerin dış destek almalarını sağlamak ve bu kurumlar
aracılığı ile kurs, gezi, seminer, konferans vb. faaliyetler yapmak,
Kulüp içinde öğrencilerin ihtiyaç duyduğu alanlarda daha hızlı ve etkin bilgi akışını sağlamak için
gerekli tedbirler alınıp çalışmalar başlatmak. (dilbilgisi, konuşma, çeviri ve video)
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