
TÜRKELİ TARİH KULÜBÜ 
 

1-Türk tarihini, Türk kültürünü, Türk devletlerini, kültürel miraslarımızı tanıtmak, bunlarla 

ilgili duvar gazeteleri ve dergiler  yayınlamak, 

2-Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü ilke edinerek tüm Türk dünyası, Türk dili, 

tarihi ve kültürü hakkında  başta üniversite gençliğimiz olmak üzere toplumumuzu 

bilgilendirmek ve bilinçlendirmek; üniversite öğrencilerimizin tarih alanındaki bilgi ve 

birikimlerini geliştirecek sosyo-kültürel faaliyetler yapmak, 

3-En eski Türk tarihinden (Büyük Hun imp. Batı Hun imp. Avrupa Hun imp. Ak Hun imp. 

Göktürk imp. Avar imp. Hazar imp. Uygur Devleti, Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklu 

İmp. Harzemşahlar, Altınordu, Büyük Timur imp. Babür İmp. Osmanlı İmp.) bugüne gelmiş 

Türk Cumhuriyetleri ve Türk tarihinin süreklilik bilincini üniversitemiz gençliğinde 

oluşturmak ve bu konular üzerinde panel, konferans, sempozyum vb. düzenlemek, 

4-Türk tarihinin ve kültürünün özünü kaybetmeden gelişmesini sağlayarak geçmişten 

günümüze kadar kurulmuş bütün Türk devletlerini, beyliklerini ve kurucuları hakkında geniş 

kapsamlı araştırmalar yapmak, 

5-Türk dünyasını coğrafi, kültürel, tarihi zenginliklerini yerinde görmek üzere Türk 

devletlerine diğer üniversitelerinde benzer kulüpleri ile düzenlemek, Türk devletlerindeki 

üniversitelerle kardeşlik bağımızı pekiştirecek etkinlikler ve ortak çalışmalar yapmak, 

6-Türk devletlerinden üniversitemize gelen soydaş öğrencilerle ilgilenmek ve onlara da şanlı 

tarihimizle ilgili bilgiler sunmak, 

7-Türk tarihi ile ilgili zengin ve donanımlı bir kütüphane oluşturmak  için çaba göstermek, 

8-Türk tarihi ile ilgili gerekli materyalleri üniversitemizde kullanmak, 

9)     Türk milletinin yegâne unsurlarını koruyarak, milli düşüncelerimizin ışığında, ilim 

mantalitesi ile   özgün, objektif, siyaset üstü, bilimsel faaliyetler yapan, ülkemizi ve Türk 

dünyasını konu alan  çalışmalar yapmak, 

10-Atatürk’ün “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça kendinde daha büyük işler yapmak için 

kendinde kuvvet bulacaktır” sözünden yola çıkarak dünümüzle içli dışlı olmamızı, 

ileriki  hayatımızı güvence altına  almayı özümüzü korumayı kendine bir görev edinmiş 

bulunmaktadır. 

11-Kulübümüz dilini, dinini, tarihini, kültürünü, bayrağını, milletini bir bütün kabul eden ve 

bu kalıbı koruyan,  Türk olmayı onur sayanların, çok yıldızlı değil ay yıldızlı bayrağın gölgesi 

altında yaşama şuuruyla “Türk gençliği olarak bizlerde buradayız!” diyebilme cesaretini ve 

kararlılığını gösteren bir kulüp olmak için göreve hazırdır. 

 

 


