
İSTANBUL ERKEK LİSESİ SOSYAL BİLİMLER 

KULÜBÜ 

Biz Kimiz ve Neden Sosyal Bilimler? 

 Biz Hazırlık, 9, 10, 11. Sınıflarda okuyan, sosyal bilimlere ilgisi olan, kitap okumayı; 

değerlendirmeyi, tarih, sosyoloji , felsefe , siyaset vb. Konularda tartışmalar yürütmeyi ve fikir 

alışverişi yapmayı seven, bu konularda hem okulumuza yönelik hem de liseler arası organizasyonlar 

düzenleyen İstanbul Erkek Liseli öğrencileriz. Okulumuzda 2016-2017 yılında kurduğumuz Sosyal 

Bilimler Kulübü çatısı altında bir araya geldik ve bilhassa 2017-2018 yıllarında aktif faaliyet 

göstermeye başladık. 

     Hem Türkiye‟deki hem İstanbul‟daki birçok köklü okuldaki arkadaşlarımızın çoğunun 

meslek tercihlerinde ve kariyerlerinde yalnız sayısal alanları değerlendirdiklerini, kültürel ve sosyal 

alanlarda bilgi yetkinliklerinin, çevrelerindeki yönlendirmelerin de etkisiyle maalesef çok düşük 

olduğunu fark etmemiz neticesinde Türkiye‟nin en güzide okullarından birisi olan ve öğrencisi 

bulunduğumuz İstanbul Erkek Lisesi‟nde Sosyal Bilimler Kulübü‟müzü kurduk. Sosyal Bilimlerin 

sadece üniversitede okunan bir meslek değil her meslek grubundan bireylerin birikimi ile toplumun 

kalitesini yükselten bir unsur olduğuna inanıyoruz. Kulübümüzde hem haftalık, aylık ve yıllık 

organizasyonlar düzenleyerek sosyal bilimleri ilgi odağı haline getirmek için çabalıyor hem de hep 

beraber çeşitli akademisyenler ve araştırmacılar eşliğinde okumalar ve tartışmalar düzenleyerek kişisel 

gelişimimize yardımcı oluyoruz. 

VİZYONUMUZ: 

 Okulumuz İstanbul Erkek Lisesi başta olmak üzere liseler genelinde, bir toplumun olmazsa 

olmazı kültürel ve entelektüel alanlarda yetkin bireylere sahip olabilmesi için son derece mühim olan 

sosyal bilimler üzerinde çalışmalar ve organizasyonlar yaparak öğrencilerin bu noktadaki ihtiyacına ve 

ilgisine çözüm getirebilen bir öğrenci kulübü olmak. 

 

MİSYONUMUZ: 

 Sosyal Bilimler alanlarında haftalık, aylık ve yıllık programlar düzenleyerek başta kulüp 

öğrencilerini okumalar yapmaya, tarihi ve sosyolojik hadiseler üzerinde araştırmalar yaparken güncel 

mevzularda bilgi ve görüş sahibi olmaya yönlendirmek,öğrencilerin yalnızca organizasyon ve iletişim 

becerilerini geliştirmekten ziyade aynı zamanda ülkemizin geleceği olan liselilerin kişisel gelişimine 

de katkı yaparak okuyan, araştıran, sorgulayan, fikir ve görüş alışverişine açık,  milli ve manevi 

değerlerine bağlı „aydın‟ gençlerin yetişmesine katkıda bulunmak. 

 

 

 



Etkinliklerimiz: 
AYLIK KİTAP TAHLİLLERİ: 

 İstanbul Erkek Lisesi gibi köklü bir okulda, belirli eğitim standartlarının üzerinde öğrenim 

gören, Türkiye‟nin en seçkin öğrencilerinin kitap okuma ve sonrasında kitap hakkında görüş bildirme, 

analiz yapabilme gibi yetilere sahip olması gerektiğini düşündüğümüzden kulüp olarak Tarih, Siyaset 

bilimi, Hukuk, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Edebiyat, Ekonomi gibi alanlarda uzman 

akademisyenler vasıtasıyla belirlediğimiz kitapları aylık olarak Kitap Tahlili adlı organizasyonumuzda 

yine akademisyenler eşliğinde analiz ediyoruz. 

 

ÖĞRENCİ SUNUMLARI: 

Sosyal bilimlerin olmazsa olmazı, bilgi ve fikir paylaşımı için iki haftada birtüm okul 

öğrencilerinin katılımına açık öğrenci sunumları organize ediyoruz. Öğrencilerin önceden konuları 

belirlenen sunumlarıyla hem her birimizin hitabet ve iletişim kabiliyetini artırmak, aynı zamanda 

güncel ve tarihi meseleleri arkadaşlarımızla tartışarak bu konularda ufkumuzu genişletmek, genel 

kültürümüzü artırmak istiyoruz. 

RÖPORTAJLAR: 

Okulumuz çevresinde başarılı liselere yönelik algıyı ölçmek ve gündeme dair kamuoyunun 

nabzını ölçerek sosyal meselelere dikkat çekmek maksadıyla halka açık alanlarda, liselerde ve müze 

tarzı mekanlarda röportaj yapıyoruz. 

OKUL DIŞI ETKİNLİKLER: 

  Kulüp olarak okulumuzda düzenlediğimiz etkinlikler haricinde, diğer okullarda tıpkı bizler 

gibi sosyal bilimler adına çalışmalar yapan liseli arkadaşlarımızın etkinliklerinde de yer alıyoruz. 

LİSELER ARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU: 

Ulusal düzeyde düzenlediğimiz sempozyumumuza Türkiye de tüm liselerden öğrenciler başvurmakta 

ve sempozyum düzenleme kuru olarak işbirliği yaptığımız bir üniversiteden hocalarımızla birlikte 

katılımcılar belirlenmektedir. İki gün süren geleneksel sempozyumumuzda açılış, öğrenci sunum 

oturumları, çalıştaylar, boğaz turu gibi çeşitli etkinlikler bulunmaktadır.  İlk sempozyumumuzun 

konusu “Sosyal Bilimin geleceği”, ikincisinin ise “Değişen Dünyada İnsan ve Toplum” olarak 

gerçekleşmiştir.  

 

 

 

 

 



GALERİ: 

Kitap Tahlilleri: 

 
Aralık, 2017- Semerkand (Okulumuz Edebiyat Öğretmeni Sedat Yılmaz eşliğinde) 

 

 

Ocak, 2018- Cesur Yeni Dünya (Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali Akyurt eşliğinde) 



 

Şubat, 2018- Hükümdar (Doç.Dr. Enes Kabakcı eşliğinde) 

 
Mart, 2018- İnsanın Anlam Arayışı (Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Burcu Uysal eşliğinde) 

 

Nisan,2018- Roman Diliyle İktisat (Yazarı Mustafa Özel eşliğinde) 



LİSELER ARASI ULUSAL SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU: 

 

 

 

 

 

       



    

 

 


