Türk Dili ve Edebiyatı Kulübü

Kulübün Amacı: Türk Dili ve Edebiyatı’na ilgi duyan öğrencileri bir araya getirerek, Türk
Dili ve Edebiyatı alanında yapılacak olan çalışmaları organize etmek ve diğer
öğrencilerle paylaşmak kulübün kuruluş amacıdır.
Misyon: Öğrencilerimizin mesleki hayatlarına başlamadan önce, ilim dünyasında
başarıya ulaşmaları için ileride önlerine çıkacak zorluklar karşısında milli ve ahlaki
değerleri muhafaza eden, hem bireysel, hem toplumsal fayda sağlama gayesi güden,
günümüz şartlarının imkânlarını kullanabilen, eleştirel bakış açısına sahip ve özgür
düşünebilen bireyler olarak yetişmelerine rehberlik etmektir.
Vizyon: Geçmişine, öz kültürüne ve ahlaki değerlerine sahip çıkan, günceli takip eden
ve çağının getirilerinden haberdar, dinamik ve etkin bir kulüp olmaktır.
Kulübün Genel Faaliyet Alanları:
1. Türk Dili ve Edebiyatı Kulübü, mesleki kulüp statüsünde faaliyet gösterir.
2.Bölümümüzde geçmiş yıllarda hizmet vererek Türkoloji’nin gelişmesine katkı sağlayan
değerli hocalarımızın tanınmasını sağlamak amacıyla amfi toplantıları düzenler.
3.Çalışma alanlarımızla ilgili görüntülü sesli ve dijital imkânlardan faydalanarak, film ve
belgesel gösterimleri düzenler.
4.Yazar ve eser tanıtımları yaparak, öğrencileri okumaya teşvik edip, eleştirel bakış
açılarını geliştirir.
5.Edebiyat-kültür ilişkisinin kavranması için farklı ulusların edebiyatları hakkında
konferanslar düzenler.
6.Çalışma alanına giren konularda, o konulara hâkim olan kişiler ile öğrencileri bir araya
getirerek paneller ve forumlar düzenler.
7.Edebiyatımızın önemli günlerini göz önünde bulundurarak, bu günleri anmak için
çeşitli etkinlikler düzenler.
8.Yaşayan Türk Lehçeleri hakkında konferanslar tertip eder ve bu lehçelere ait şiir
okuma etkinlikleri düzenler.
9.Edebiyatın diğer türlerle ilişkisini kavramak için, sanatın farklı dalları hakkında
konferanslar düzenleyerek, alanında başarılı sanatçıları ağırlar.
10.Türk Edebiyatı’nın halk kültürüne yansımalarını daha iyi saptamak için alan
çalışmaları organize eder.
11.Geneleksel tiyatromuza sahip çıkarak, bu konuda konferanslar düzenler ve yaratıcı
drama çalışmalarında bulunur.

12.Cemiyet ve edebiyat ilişkisinin öneminin kavranması amacıyla günümüzde hızla
gelişen sanat sosyolojisi alanına ait ilerlemeleri takip ederek, bu konuda konferans
düzenler.
13.Milli kültürümüzü ve edebiyatımızı daha iyi anlamamız açısından, yurtiçinde geziler
düzenleyerek, yapılan geziler hakkında sunumlar oluşturur.
14.Edebiyatla ilgili vakıf ve kuruluşlarla ortak projeler hazırlayarak, daha geniş kitlelere
hitap etmeyi amaçlar.
15.Bölümümüzle ilgili, yurtiçindeki ve yurtdışındaki etkinlikleri takip ederek,
öğrencilerimizi bu etkinliklerden haberdar eder.
16.Dil konuları hakkında münazara etkinlikleri düzenler.
17.Projelerimizi, etkinliklerimizi ve fikirlerimizi daha iyi duyurmak için bir internet sitesi
hazırlar.
18.Bölümümüzün daha iyi tanınmasını sağlamak ve görüşlerimizi yazılı olarak da
duyurmak amacıyla bir dergi yayımlar.

