
Önasya Kültürleri Kulübü 

Kulübün Amacı: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Önasya Kültürleri Kulübü'nün 

Amacı,  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi bünyesindeki ''Protohistorya ve Önasya 

Arkeolojisi'' ile ''Hititoloji'' ve ''Eskiçağ Tarihi'' anabilim dalları öğrencilerine; Hitit bilimi, 

Protohistorik Çağda Önasya ve Eskiçağ medeniyetleri konusunda bilgilerini artırmak, bir 

araya gelmelerinin önemini vurgulamak, bu etkileşim sonucunda sosyo-kültürel, bilimsel 

faaliyetlerde bulunarak akademik hayatın daha öğrencilik safhasında, multidisipliner 

çalışmanın önemine inandırmak ve bunları prensip haline getirtebilmektir. 

Kulübün hedefleri:  

• Hitit bilimini (Hititoloji) tanıtmak ve çalışma alanları konusunda bilgilendirmek 

• Protohistorik Çağ ve Önasya Arkeolojisini tanıtmak ve çalışma alanları konusunda 

bilgilendirmek 

• Eskiçağ Tarihi’ni tanıtmak ve çalışma alanları konusunda bilgilendirmek 

• Öğrencilerin bir araya gelmesini sağlayarak derse ilgi ve motivasyonu artırmak 

• Sosyo-kültürel ve bilimsel faaliyetlere katılımı artırmak 

• Multidisipliner çalışmanın, holistik yaklaşımın bilme katkısının önemine inandırmak 

• Multidisipliner çalışmayı ve holistik yaklaşımı prensip haline getirmek 

Kulübün Genekl Faaliyet alanları: 

• Her yıl eğitim-öğretim yılının güz döneminde ilgili bölümlerin tanıtımı 

• İlgili bölümlerin çalışma olanakları ve ortak alanları hakkında bilgilendirmek 

• Üniversitemiz bünyesinde ilgili bölümlerde hazırlanan lisans, yüksek lisans ve doktora 
tezlerinin paneller düzenlenerek ilgililere sunulması. 

• İlgili bölümleri ilgilendirecek enternasyonel akımlar konusunda bilgilendirme amaçlı 
sunumlar hazırlamak ve bu sunumların hazırlanma aşamalarında yeni öğrencilere 
yardımcı olmak. 

• Alanıyla ilgili hazırlanacak sunumların sunulabileceği ortamları sağlamak 

• Ülkemizin kültürel mirası ile ilgili her türlü konuda taşıdığımız sorumluluğu öğrenci 
arkadaşlarımıza aktarmak ve bu konuda güncel olayları izlemek 



• Yemekli toplantılar düzenlemek   

• Müzik dinletileri düzenlemek 

• Resim sergileri düzenlemek 

• Arkeolojik sit alanları ve müze gezileri düzenlemek 

• Film gösterimleri yapmak 

• Hitit çivi yazılı nüshalarını da göz önünde bulundurarak, eski metinleri ve mitolojik 
öyküleri okuma günleri düzenlemek  

• Yukarıdaki sosyal ve akademik etkinliklerde öğrencilerin aktif rol almalarını teşvik 
etmek ve desteklemek  

• Öğrenci odaklı bilgi şöleni-panel ve konferanslar düzenlemek 

• Eski Önasya Kütürleri Bülteni çıkarmak  

• Arkeoloji, dilbilim, tarih alanlarında faaliyet gösteren dergilerde yer almak 

• Düzenlenecek bilim günlerinde katılımcıların ilgili akademik konularda sempozyum, 
panel, konferans düzenleyebilmenin farkındalığının canlı tutulmasını sağlamak. 

 

 

 


