
T.C. 

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

Birim Yürütme Kurulu Kararları 

 
KARAR TARİHİ TOPLANTI NUMARASI KARAR SIRA NUMARASI 

07.10.2020 5 17-20 

 
Birim Yürütme Kurulu, online olarak 07.10.2020 tarihinde Başkan Doç. Dr. Müge 

KLEİN başkanlığında saat 09:30’da toplandı. Gündem maddeleri okundu ve konunun 

görüşülmesine geçilerek aşağıda yazılı karar alındı. 

 
Gündem –1 : 2019-2020 akademik yıl sonunda yapılması gereken öğrenci kulüplerinin genel 

kurullarının pandemi nedeniyle yapılamaması hususunun görüşülmesi. 

KARAR – 2020- 17 2019-2020 akademik yıl sonunda yapılması gereken öğrenci kulüplerinin 

genel kurullarının pandemi nedeniyle yapılamaması hususunun görüşülmesi sonucunda; 

Öğrenci Kulüplerinin, Türk-Alman Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

Öğrenci Kulüpleri Yönergesinin genel kurul ve görevleri başlıklı 13 üncü maddesine göre 

2020- 2021 akademik yılı olağan Genel Kurullarını pandemi nedeniyle elektronik ortamda 

yapmasına, 6 ıncı fıkrada belirtilen görevleri yerine getirmesine ve sonuçları Genel Kurul 

Sonuç Bildirimi Formu kullanılarak Kulüp Danışmanına göndermesine, 

Genel Kurul Sonuç Bildirim Formunun Kulüp Danışmanı tarafından onaylanarak en 

geç 16.11.2020 tarihi mesai bitimine kadar sksdb@tau.edu.tr elektronik posta adresine 

göndermesine, 

Yeni yönetim kurulu ve denetleme kurulu belli olana kadar mevcut yönetim ve 

denetleme kurulunun 16.11.2020 tarihine kadar görevine devam etmesine, 

Öğrenci Kulüpleri ve öğrenciler tarafından yapılan iş ve işlemlerde tau.edu.tr uzantılı 

elektronik posta adresinin kullanılmasına, 

Pandemi sürecinde öğrenci kulüp iş ve işlemlerinde ıslak imza aranmamasına, 

Oybirliği ile karar verildi. 

 
Gündem –2 : Pandemi sürecinde kurulacak kulüplerin kuruluş işlemlerinin görüşülmesi. 

KARAR – 2020-18 : Pandemi sürecinde kurulacak kulüplerin kuruluş işlemlerinin 

görüşülmesi sonucunda; 

Kurucu üyeler tarafından Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın görüşü alınarak 

hazırlanan Kulüp Tüzüğünün, Kurucu Üye Formunun, Öğrenci Kulüp Danışmanı Kabul 

Formunun ve Öğrenci Kulübü Kuruluşu Başvuru Formunun elektronik posta ile Kulüp 

Danışmanı olarak seçilen öğretim üyesine gönderilmesine, onaylanan formların öğretim üyesi 

tarafından sksdb@tau.edu.tr elektronik posta adresine gönderilmesine, 

Öğrenci Kulüpleri ve öğrenciler tarafından yapılan iş ve işlemlerde tau.edu.tr uzantılı 

elektronik posta adresinin kullanılmasına, 

Oybirliği ile karar verildi. 
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Gündem –3 : Pandemi sürecinde yapılacak etkinlik başvurularının görüşülmesi. 

KARAR – 2020-19 : Pandemi sürecinde yapılacak etkinlik başvurularının görüşülmesi 

sonucunda; 

Öğrenci Kulübü Etkinlik Başvuru Formu kullanılarak hazırlanan formun Kulüp Başkanı 

tarafından Kulüp Danışmanına elektronik posta ile gönderilmesine, Kulüp Danışmanı 

tarafından onaylanan etkinliğe ait bu formun sksdb@tau.edu.tr elektronik posta adresine 

gönderilmesine, 

Online yapılan kulüp etkinliklerinin de Kulüp Danışmanı ve Birim Yürütme Kurulunun 

izni dahilinde yapılmasına, 

Öğrenci Kulüpleri ve öğrenciler tarafından yapılan iş ve işlemlerde tau.edu.tr uzantılı 

elektronik posta adresinin kullanılmasına, 

Pandemi sürecinde öğrenci kulüp iş ve işlemlerinde ıslak imza aranmamasına, 

Oybirliği ile karar verildi. 

 

Gündem –4 : Pandemi sürecinde etkinlik-faaliyet sonuçlarının bildirilmesi hususunun 

görüşülmesi. 

KARAR – 2020-20 : Pandemi sürecinde etkinlik-faaliyet sonuçlarının  bildirilmesi 

hususunun görüşülmesi sonucunda; 

Kulüp tarafından yapılan etkinliklerin/faaliyetlerin Kulüp Başkanı tarafından Etkinlik 

Sonuç Bildirim Formu ile Kulüp Danışmanına gönderilmesine, 

Kulüp Danışmanı tarafından onaylanan bu formun mail adresinden, Sağlık Kültür ve 

Spor Daire Başkanlığının sksdb@tau.edu.tr elektronik posta adresine gönderilmesine, 

Yeni kullanılmaya başlanacak olan bu formun yüz yüze eğitime başlandığında Etkinlik 

Sonuç Bildirim Formunun ıslak imzalı olarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına 

verilmesine, 

Öğrenci Kulüpleri ve öğrenciler tarafından yapılan iş ve işlemlerde tau.edu.tr uzantılı 

elektronik posta adresinin kullanılmasına, 

Oybirliği ile karar verildi. 
 

 

 

 

 
 

Doç. Dr. Müge KLEİN 

Başkan 

Dr. Öğr. Üyesi Işıl EGEMEN DEMİR 

Başkan Yardımcısı 
 

 

 

 

 

 

 

 
Dr. Öğr. Üyesi Murat TÜMER 

Üye 

Doğan YAZGAN 

Daire Başkanı 

Öğrenci Konseyi Başkanı 

(Seçim yapılmadı) 
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