
1 İŞLETME VE EKONOMİ KULÜBÜ
KULÜP DANIŞMANI Prof. Dr. Dilek ZAMANTILI NAYIR
KULÜP BAŞKANI Omay Dicle GÜNDOĞDU
ELEKTRONİK POSTA iek@tau.edu.tr

KULÜBÜN AMACI

Türk-Alman Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü, ekonominin tüm etken ve etmenlerinin 
yapısını, işleyişini ve her türlü sorunlarını araştırmak, incelemek ve olası çözüm yolları 
üretmek; dünya ekonomilerinin özellikle Türkiye ve Almanya ekonomilerinin güncel 
konularında araştırmalar ve incelemeler yapmak; faaliyet alanlarına giren konularda uzman kişi 
ve kuruluşların bilgi ve deneyimlerinden faydalanmak ve bunları doğrudan veya dolaylı olarak 
Türk-Alman Üniversitesi öğrencilerine aktarmak; Türk-Alman Üniversitesi öğrencilerine 
meslek ve iş kolu seçimi konularında yardımcı olacak bilgileri sağlamak ve gerektiği taktirde 
öğrencileri firma ve sektör temsilcileriyle buluşturmak, iş ve staj konularında aktif ve pasif 
yardımda bulunmak; Kulüp olarak panel, açık oturum, sempozyum, münazara, forum ve 
benzeri etkinlikler planlamak ve uygulamak; öğrencilerin koordineli bir şekilde çalışıp 
organizasyonel ve yönetimsel deneyim kazanma, akademik düzeyde edinilen bilgileri gerçek 
hayatta uygulayarak pekiştirme; Kulübü ulusal ve uluslararası platformlarda faaliyet ve yetki 
alanına giren konularda gerekli izinleri alarak tanıtma ve temsil etme; başka kurum ve 
kuruluşlarla işbirliğinde bulunma; Üniversitesi için sosyal hayatı ve olanakları geliştirme; 
öğrenciler arasında dayanışma ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirerek üniversitenin sosyal 
yaşamına katkıda bulunmak amacını taşır. 

KULÜBÜN FAALİYET KAPSAMI

1-İşletme ve Ekonomi Kulübü yukarıda belirtilen amaçlarına yönelik hareket eder ve o 
kapsamda faaliyetlerde bulunur.  2-İşletme ve Ekonomi Kulübü faaliyetleri gerçekleştirirken 
uzman kişi ve kuruluşlar ile kulüp, dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşu ve eğitim kurumları ile 
işbirliği yapabilir. 3-İşletme ve Ekonomi Kulübü yukarıda belirtilen amaçlarına yönelik 
toplantı, konferans, seminer, panel, söyleşi, münazara, öğrenci kongresi, gezi, anket, yarışma, 
fuar, eğitimler gibi sosyal faaliyetler düzenler, görsel, basılı ve dijital ortamlarda yayınlar 
yapar.



2 TAU TİYATRO KULÜBÜ
KULÜP DANIŞMANI Dr. Öğr. Üyesi N.Özben ÖNHON
KULÜP BAŞKANI Recep Can YILMAZ
ELEKTRONİK POSTA tiyatro@tau.edu.tr

KULÜBÜN AMACI

1-TAU Tiyatro Kulübü, tiyatroyu sevmeyi sevdirmeyi ve bu çerçevede sanatsal faaliyetler 
yürütmeyi,  2-Üniversite öğrencilerinin tiyatro alanındaki ortak ilgi ve fikirleri etrafında 
kendilerini özgür ve çağdaş bir şekilde ifade edebilmelerini sağlayacak sosyal, düşünsel ve 
kültürel bağlamdaki faaliyetler için bir çatı oluşturmayı, 3-Türk-Alman Üniversitesi 
öğrencilerinin tiyatro etkinlikleri düzenleyerek gelişmelerini sağlamayı,  4-Kulüp üyelerinin 
akademik, sosyal ve sanatsal gelişimlerine, çağdaş ve sosyal bireyler olmalarına katkıda 
bulunmayı, 5-Sanat dünyası ile ortak faaliyetler düzenlemek ve böylece, katılımcıların ve 
üyelerin sanat dünyası hakkında fikir edinmelerini ve tecrübe kazanmalarını sağlamayı,  6-
Eğitim kurumları ile ilişki kurmak, bu kurumlarda çalışan uzmanların bilgi birikimlerinden tüm 
üyelerini yararlandırmak, üyelerinin kamuoyu ile ilişkilerini geliştirmeyi, 7-Öğrencilerin 
tiyatro ile ilgili gezi, yarışma vb. ortamlara katılımlarını ve kendi düzenleyecekleri tiyatro 
faaliyetleri ile organizasyon deneyimlerini arttırmayı amaçlamaktadır. 

KULÜBÜN FAALİYET KAPSAMI

1-Üniversitede tiyatro çalışmaları, etkinlikleri ve gösterimleri yapmak,  2-Yukarıdaki amaçlar 
doğrultusunda çalışmalar yapmak, 3-Tiyatro alanındaki sanatçılarla söyleşi, konferans vb. 
düzenlemek, 4-Üniversite mensuplarını tiyatro gösterimlerine götürmek,  5-Tiyatro alanında 
sanat dünyası, tiyatrolar ve diğer kurumlarla ilişkiler kurarak bu alandaki uzmanlık ve 
tecrübelerden faydalanmak üzere çalışmalar yapmak.

3 PRO BONO HUKUK KULÜBÜ
KULÜP DANIŞMANI Dr. Öğr. Üyesi Esra YİĞİT
KULÜP BAŞKANI Dilara DEVECİ
ELEKTRONİK POSTA hukk@tau.edu.tr



KULÜBÜN AMACI

1-Kulüp, üniversite kavramının sadece mevcut müfredat, akademik kadro ve öğrencilerden 
oluşmadığı düşüncesiyle vizyonu "evrensellik", misyonu "adalet bilincine sahip bir toplum" 
olarak varlığını tanıtan, üniversitemizin genç ruhunu köklü kılarak, bilimsel bir çabayı 
kendisine görev saymak; 2-Hukuk Bilimi'ne kendini adayacak bilim insanı olmaya aday 
kişilerin özgür düşünebilmesi için gereken altyapının kültür ve sosyalleşme boyutuna katkıda 
bulunmak; 3-Hukukun farklı dalları arasındaki etkileşimini göz önünde bulundurarak, hukukçu 
adaylarının mesleğe yönelik tercihlerini sağlıklı yapabilmeleri için seçenekler hakkında bilgi 
vermek ve hukukun uygulanması aşamasında hukukçu adaylara etkinlikler çerçevesinde 
tecrübe edinme olanağını gerçekleştirmek. 4-Hukukun yaşayan ve gelişen bir yapı olmasını göz 
önünde bulundurarak, bu devirde hukukçu adaylarının hazırlanmaları için uygun bir ortam 
hazırlamak.

KULÜBÜN FAALİYET KAPSAMI

1-Yurtdışındaki Partner Üniversitelerin Hukuk Fakülteleri ile iletişim ve işbirliği  2-Yurtiçinde 
Yer Alan Hukuk Fakülteleri ile iletişim ve işbirliği  3-Hukuk ve İnşan Temelinde Yer Alan 
Faaliyetler  4-Ulusal ve Uluslararası Mahkemeler ile iletişim ve işbirliği 5-Hukuk Büroları ile 
iletişim ve işbirliği  6-Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Kulübü'nün Mesleki, Bilimsel ve 
Sosyal Faaliyetleri

4 FOTOĞRAFÇILIK VE EDEBİYAT KULÜBÜ
KULÜP DANIŞMANI
KULÜP BAŞKANI Emre SAYGI
ELEKTRONİK POSTA

 
foek@tau.edu.tr



KULÜBÜN AMACI

Sanatsal faaliyetlere ve fotoğrafa ilgi duyan bireyleri bir araya getirerek her bir birey için 
kendini geliştirme ve sosyalleşme imkânı sağlamak kulübümüzün temel amacıdır. Ayrıca, 
gerekli izinler alınarak ileride aylık dergi yayımlayıp çalışmalarımızı daha büyük kitlelere 
ulaştırmak, yeni fikirlerde buluşarak büyümek ve gelişmek planlarımızın devamını 
oluşturmaktadır. Edebiyatta yazılı alanda yeteneği bulunan insanlarla deneme, şiir yarışmaları 
yaparak dikkati daha çok çekmek ve insanların yeteneklerini daha fazla göstermesine katkıda 
bulunabilmek bir diğer amacımızdır. Okulumuzda bir atölye kurarak fotoğraflarımızı banyo 
etmek ve emeklerimizi sergilemek, fotoğrafı insanlarla daha çekici hale getirmek 
amaçlanmakta, kulübümüz adına farklı ekipmanlar edinip insanların faydalanmasını ve daha 
kolay öğrenmesini sağlamak amacımız doğrultusunda önemli bir adım olmaktadır. Sergi 
gezileri yapmak; hem sosyal ortam oluşturmak hem de fotoğraf çekmek için fırsat oluşturmak 
adına planlanan faaliyetler olacaktır. Kendi içimizde yapacağımız etkinlikler dışında hem 
fotoğraf hem de edebiyat alanında şartlara uygun kişileri okulumuza davet edip onlarla 
tanışmak, fikir alışverişinde bulunup yeni bakış açıları kazanmak, onlara okulumuzu ve 
kulübümüzü tanıtmak, bu yolla daha da çok tanınmak bizim için amaçlanan önemli bir diğer 
noktasıdır.

KULÜBÜN FAALİYET KAPSAMI -Sergi gezileri  -Doğa Keşifleri  -Fotoğraf ve edebiyatla ilgili toplantılar (konferans , seminer, 
panel vb.)   -Atölye çalışmaları  -Söyleşiler  -Fotoğrafçılık kursları  -Deneme , şiir yarışmaları

5 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ GÖNÜLLÜLERİ KULÜBÜ
KULÜP DANIŞMANI Dr. Öğr. Üyesi Neşe ARAL
KULÜP BAŞKANI İrem Sude BAĞ
ELEKTRONİK POSTA



KULÜBÜN AMACI

1-Türk-Alman Üniversitesi öğrencilerinin sosyal yardımlaşma ve dayanışma ruhunu 
güçlendirmek, öğrencilerin sosyal yaşama hazırlanmalarını, kendilerinden başka insanlar için 
de bir şeyler yapabilmelerini sağlamak ve arkadaşlar arasındaki iletişimi geliştirmektir.  2-
Ulusal ve uluslararası kamuoyunda kulübü tanıtmak amaçlanmaktadır. 

KULÜBÜN FAALİYET KAPSAMI

1-Türk-Alman Üniversitesi Gönüllüleri Kulübü bir sosyal sorumluluk ve dayanışma kulübüdür. 
2-Sosyal sorumluluk alanında toplantılar, seminerler, konferanslar ve kurslar düzenlemek, 3-
Sosyal sorumluluk ve dayanışma alanında yazılı ve sözel ortamlarda Üniversitenin onayıyla 
yayın yapmak, 4-Sosyal sorumluluk ve dayanışma alanında faaliyet gösteren yurt içi ve yurt 
dışı kuruluşlar ve kurumlar ile işbirliği yapmak, 5-Toplumdaki sosyal sorumluluk bilincinin 
gelişmesine katkıda bulunan bir ortam ve anlayış oluşmasına katkıda bulunmak için 
Üniversitenin akademik ve idari birimleri nezdinde girişimlerde bulunmak,  6-Sosyal 
sorumluluk projeleri hazırlamak, bu projeler için destek arayıp bulmak ve bu projelerin 
gerçekleşmesine katkıda bulunmak. 

6 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ
KULÜP DANIŞMANI Dr. Öğr. Üyesi Batin Latif AYLAK
KULÜP BAŞKANI İnci Burcu EMEKSİZ
ELEKTRONİK POSTA emk@tau.edu.tr

KULÜBÜN AMACI

Türk-Alman Üniversitesi öğrencilerinin Endüstriyel faaliyetler , Tedarik Zinciri yönetimi, 
Lojistik Yönetimi, Ulaştırma ve Taşımacılık sistemleri, Satın Alma ve Sipariş Yönetimi 
,Üretim sistemleri, Üretim Planlama ve Kontrol, Stok Yönetimi Yöneylem Araştırması, 
Modelleme ve Optimizasyon Yöntemleri ,Karar Verme Teknikleri , Yönetim ve Organizasyon , 
Kalite Yönetimi ve Verimlilik , Benzetim ,İş ve Zaman Etüdü ,İş Sağlığı ve Güvenliği , İnsan  
Kaynakları Yönetimi, Proje Yönetimi ,Girişimcilik  ve Fizibilite Etüdü ,Yönetim Bilişim 
Sistemleri ( Üretim, Depo, Taşıma gibi) ,öğrencilerin endüstriyel alanda faaliyet göstermelerini 
desteklemektedir.



KULÜBÜN FAALİYET KAPSAMI

1-Endüstri Mühendisliğinin alanında yazılı , görsel veya sayısal ortamlarda Üniversitenin 
onayıyla tanıtım faaliyetleri ve yayın yapmak. 2- Endüstri Mühendisliğinin alanında 
toplantılar, seminerler , konferanslar ve kurslar düzenlemek, 3-Endüstri Mühendisliği alanında 
faaliyet göstere yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve kurumlar ile işbirliği yapmak,  4-Türk-Alman 
Üniversitesinde endüstriyel gelişmeleri benimseyen ve destekleyen ve endüstriyel yatkınlığın 
gelişmesine katkıda bulunan bir ortam ve anlayış oluşmasına katkıda bulunmak için 
Üniversitenin akademik ve idari birimleri nezdinde girişimlerde bulunmak, 5- Endüstriyel 
projeler hazırlamak  , bu projeler için destek aramak ve bulmak ve bu projelerin 
gerçekleşmesine katkıda bulunmak,                                                                                                                                     
6- Türk-Alman Üniversitesinde öğrencilerine iş planı hazırlama, endüstriyel merkezini 
oluşturma ve benzeri endüstri konularında destek olmak.

7 TGU-GLOBAL CONNECTIONS KULÜBÜ
KULÜP DANIŞMANI Dr. Öğr. Üyesi M.Gökhan HABİBOĞLU
KULÜP BAŞKANI Ayşegül AYDEMİR
ELEKTRONİK POSTA tguglobalconnections@tau.edu.tr

KULÜBÜN AMACI

1-Yerel, ulusal ve uluslararası ortaklıklar geliştirmek, uzun vadeli ortak amaçları 
gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak. 2-Üniversitemiz gençliğinde gelecek fikrine karşı 
bir duyarlılık geliştirmek ve üniversitemiz mezunlarının iş hayatına tam anlamıyla hazır 
girmesini sağlamak. 3-Uluslararası kurumlar tarafından sunulan fonların bilinirliğini ve 
kullanılırlığını arttırmak. 4-Türk-Alman Üniversitesi öğrencilerinin ders dışında da 
gelişimlerini sağlayacak faaliyetler yürütmek. 5-Kulübü ulusal ve uluslararası kamuoyunda 
tanıtmak. 6-Üniversitemizin felsefesi doğrultusunda Türk-Alman Üniversitesi bireyleri 
arasında kalıcı bir bağ  kurmak.



KULÜBÜN FAALİYET KAPSAMI

1-Başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları, Dünya 
Bankası, Birleşmiş Milletler olmak üzere projelere maddi kaynak sağlayıcı uluslararası fon 
imkanları sunan tüm programları ve bu programların amaçlarını destekleyici nitelikte fonlar 
sağlayan yerel, ulusal ve uluslararası diğer kuruluşlar bünyesindeki programlar çerçevesinde 
eğitim kursları, konferanslar, paneller, seminerler, sergiler, geziler, yarışmalar, kamplar ve 
benzeri faaliyetler düzenlemek ve bu tür faaliyetlere ortak olarak katılmak. 2-Düzenlenecek 
olan şirket-tanıtım gezileri ile Türk-Alman Üniversitesi öğrencilerinin iş dünyası hakkında 
bilgi edinmelerini buna ek olarak gidilen kurumlardaki yetkililerin tecrübelerinden 
yararlanmalarını sağlamak.                                                                                                                                                                    
3-Kariyer sahibi kişilerle okulda düzenlenen panel ve söyleşiler kapsamında Türk-Alman 
Üniversitesi öğrencilerinin bilgilenmesi ve bu kişilerin deneyimleri sayesinde bakış açılarının 
genişletilmesini sağlamak. 4-Tüm üyelerin demokratik bir ortamda, aktif olarak çalışmalarını 
sağlamak için belli komisyonlar kurmak.  5-Kampüs hayatını renklendirecek ve öğrenciler 
arasında kaynaşmayı sağlayacak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.  kulüp içi eğitimler 
ve programlar düzenlemek. 6-Kulüp üyelerinin gelişmesi amacıyla kulüp içi eğitimler ve 
programlar düzenlemek. 7-İlgilenilen konularda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası 
üniversite kulüpleri ile diğer kurum, kuruluş ve örgütlerinin çalışmalarını takip etmek, 
bunlardan uygun gördüklerine katılım sağlamak ve bunlarla ortak faaliyetler yürütmek.

8 MÜZİK KULÜBÜ
KULÜP DANIŞMANI Doç. Dr. Orkide COŞKUNER WEBER
KULÜP BAŞKANI Ulaş ALGÜL
ELEKTRONİK POSTA



KULÜBÜN AMACI

1-Türk-Alman Üniversitesi'nde müzikle ilgilenen veya ilgilenmek isteyen insanları bir araya 
getirmek. 2-Müzik ile ilgili faaliyetler düzenleyip, bu faaliyetlerde öğrencilerin görev almasını 
sağlayarak topluma aktif bireyler kazandırmak. 3-Düzenlenecek faaliyetlerde diğer kulüplerle 
uyumlu hareket ederek geniş kitlelere ulaşmayı sağlamak. 4-Türk-Alman Üniversitesi 
öğrencilerinin müzik kültürü ve bilgisini geliştirmek. 5-Okul içinde veya dışında Türk-Alman 
Üniversitesi mensuplarını müzikal, sosyal aktivitelerde buluşturmak. 

KULÜBÜN FAALİYET KAPSAMI

1-Müzik Kulübü müzik enstrümanları üzerine çalışmalar, eğitimler yapar ve eğer mevcut ise 
Üniversitenin müzik aletlerinin bakımını sağlar. 2-Müzik ile ilgilenmek isteyen öğrencilere 
destek sağlar ve benzer yapıda veya türde müzikle ilgilenen öğrencileri birbirlerine yol 
göstermeleri, bilgilerini ve deneyimlerini paylaşmaları için bir araya getirir. 3-Alanında uzman 
kişileri konferans ve söyleşiler yolu ile öğrencilerle buluşturur. 4-Müzik Kulübü, amaçlarına 
yönelik konser, konferans, workshop, atölye, seminer ve eğitimler gibi faaliyetler yapar. 

9 SİNEMA KULÜBÜ
KULÜP DANIŞMANI Dr. Öğr. Üyesi Engin ARIKAN
KULÜP BAŞKANI İrem ÇOLAK
ELEKTRONİK POSTA

KULÜBÜN AMACI

1-Türk-Alman Üniversitesi öğrencileri arasında bir sinema kültürü oluşturmak ve bunu 
geliştirmek. 2-Sinema sanatlarının öğrenilmesini, yaygınlaşmasını ve gelişmesini sağlamak. 3-
Sinemaya ilgi duyan kimseler arasında yakınlaşma ve dayanışma oluşturmak, kişiliklerin ve 
becerilerin geliştirilebileceği kültür ve sanat ortamını hazırlamak. 4-Diğer ülkelerdeki özellikle 
sinema alanındaki kültür ve sanat çalışmalarının yurt içinde tanınmasını, izlenmesini sağlamak. 
5-Toplumsal konularda duyarlı davranarak sinema projeleri yapmak.



KULÜBÜN FAALİYET KAPSAMI

1-Öğrenme, uygulama ve ürünleri değerlendirme için taplantı, konferans, seminer, kurs, 
gösteri, sergi ve yarışma gibi çalışmalar yapar. 2-Üniversite içinde organizasyonlar yaparak ve 
organizasyonlara katılarak sinema sanatına katkıda bulunur. Üniversitede bir film kültürü 
yaratma ve ana akım sinemanın dışındaki filmleri de izleyenlerle buluşturma amacı ile 
aylık/haftalık film gösterim programları düzenler. 3-Film programlarını takiben film 
tartışmaları yürütür, filmlerin toplumsal/sosyal izdüşümleri hakkında fikir alışverişinde 
bulunur ve gerekli gördüğü takdirde bu konuda yazılı materyal üretir. 4-Yurtiçinden ve 
yurtdışından yayınlar sağlayarak ve yayınlar hazırlayarak haber ve bilgi iletişimi oluşturur. 
İnternette ve sosyal medyada sinema alanında yaptığı çalışmaları duyuran materyaller hazırlar. 
5-Üniversite dışı festival, gösterim, seminer ve bunun gibi etkinliklere grup halinde katılımı 
sağlamayı amaçlar ve buna bağlı olarak bütünlüğü ve toplu katılımı organize eder. 6-Kişi ve 
kuruluşlar ile ilişkiler kurarak sinema alanındaki kültürel ve sanatsal çalışmalarına ilgi 
toplamaya çalışır. 7-Türkiye'de kamu kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, eğitim-öğretim 
kurumlarının yapacağı sinema ile ilgili faaliyetlere gerekli görüldüğü takdirde katılım gösterir. 
8-Kulüp amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli izin ve onayları alarak kişiler ve kurumlarla 
işbirliği yapır. 9-Film maratonu, Oscar gecesi ve açık hava sineması gibi, geniş çaplı katılımı 
amaçlayan ve sinemanın eğlendirici yönünü ön plana çıkaran etkinlikler düzenler. 10-Kulüp, 
Türk-Alman Üniversitesi öğrenci ve mensuplarının ödüllü yarışma ve etkinlikler düzenleyerek 
büyük çapta organizasyonlara katılımlarını teşvik eder ve böylece üniversite öğrencilerine ders 
dışı vakitlerini iyi bir şekilde değerlendirme imkanı sunar. 11-Kulüp, diğer üniversite 
kulüpleriyle işbirliği içinde çalışmayı, onların öğrencileri ile aralarında bir köprü olmayı 
hedefler. 

10 MEDYA VE İLETİŞİM KULÜBÜ
KULÜP DANIŞMANI Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Elif POSOS DEVRANİ
KULÜP BAŞKANI İrem DÖLEN
ELEKTRONİK POSTA



KULÜBÜN AMACI

1-Öğrencilerin iletişim kültürü ve becerilerini geliştirerek kendilerini doğru ifade etmeleri ve 
aynı zamanda çevrelerini doğru algılamalarını sağlamak. 2-Öğrencilerin Türkçeyi doğru, güzel 
ve etkili kullanma becerilerini geliştirecek ortamlar hazırlamak. 3-Öğrencilere medyanın 
yapısını, işleyişini ve her türlü sorunlarını öğreterek bunları teorik ve pratik yöntemlerle çeşitli 
düzeylerde çözmeye çalışmalarını sağlamak. 4-Öğrencilere medya okur-yazarlığı konusunda 
yetkinlik kazandırmak. 5-Öğrencileri medya ve/veya iletişim sektöründe öncü ve uzman 
kişilerle buluşturarak, onlara gerek yeni ve geniş bir bakış açısı kazandırmak gerekse sektörel 
bilgi edinmelerini sağlamak. 6-Teknolojik çağın gerekliliği olan internet mecrasının doğru ve 
etkili kullanımını öğrencilere kazandırmak. 7-Yeni medya teknolojilerinin doğru ve etkin 
kullanım alışkanlığının edimini sağlamak. 8-Medya ve iletişim alanında yarışmalarla 
öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini destekleyip, okulun tanıtımına katkıda bulunmak. 

KULÜBÜN FAALİYET KAPSAMI

1-Medya alanında aktiviteler düzenleyerek öğrencilere bu alanda gelişim şansı verir, bilgi ve 
deneyimlerini arttırır. 2-medya dünyasında öne çıkan şirket, dernek, vakıf ve bireylerin yer 
aldıkları faaliyetlerle öğrencilerin medya dünyası hakkında kazanım edinmelerini sağlar. 3-
Gazete binaları, TV-Radyo stüdyoları, sosyal medya ajansları vb. kuruluşlara geziler düzenler. 
4-İletişim becerilerini geliştirmek kapsamında öğrencilerin aktif olarak rol alacağı etkinlikler 
hayata geçirir. 5-Dili doğru kullanma alışkanlığı kazandırmak için okuma ve konuşma 
etkinlikleri düzenler. 6-Türk-Alman Üniversitesi'nin medyadaki etkinliğini arttırmak amaçlı 
faaliyetlerde bulunmak üzere üniversitenin ilgili birimleri ile koordineli çalışır.7-Mezun olacak 
öğrencilerin medya ve iletişim alanlarında bilgi sahibi olmalarını sağlar. 

11 TAÜ MÜHENDİSLER KULÜBÜ
KULÜP DANIŞMANI Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gökhan GÖKÇEN
KULÜP BAŞKANI Kaan ŞENGÜL
ELEKTRONİK POSTA



KULÜBÜN AMACI

1-Mühendisler Kulübü, okulumuzdaki farklı mühendislik bölümleri arasında köprü oluşturarak, 
iş hayatımızı oluşturacak farklı birimlerin birlikte çalışabilmesi etkinliğini ilkesini öğrencilik 
hayatımızda kazanabilmeyi amaçlamaktadır. Farklı düşünebilme ve farklı bakış açılarıyla aynı 
konular üzerinde birlikte beyin fırtınaları yapmak, gelişen teknoloji gündemini birlikte takip 
etmek, herkesin kendi alanında uzmanlaşmasına fayda sağlayacak birimleri bir araya getirerek 
bir bilgi havuzu oluşturmak, başka kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak, ulasal ve 
ulaslararası organizasyonlardan öğrencilerimizi vaktinde haberdar etmek ve toplu katılımlar 
göstermeye çalışmak, mühendislik konularında öğrenci gelişimine katkı sağlayacak 
faaliyetlerde bulanmak, farklı bölümlerdeki öğrencilerin bir arada çalışmasına olanak 
sağlayacak projelere katılmak ve bu projeleri oluşturmak, öğrenciler arasındaki dayanışmayı 
güçlendirerek alanlarında etkin mühendis oluşumuna katkı sağlamak amaçlarını taşımaktadır. 

KULÜBÜN FAALİYET KAPSAMI

1-Farklı mühendisliklerin ortak alanlarında konferanslar, atölyeler ve forumlar düzenlemek. 2-
Mühendislik alanında kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve onların faaliyetlerinden 
okulumuz öğrencilerini haberdar etmek. 3-Farklı bölümlerin bir arada çalışmasını sağlayarak 
projelere katılmak ve bu projeleri oluşturmak. 4-Gelişen teknolojiyi takip ederek haberdar 
olmamız gereken yenilikleri birbirimizle paylaşıp bilgi aktarımı oluşturabileceğimiz oturumlar 
düzenlemek. 5-Üniversitemizin onayında yazılı ve görsel ortamlarda yaptığımız faaliyetleri 
öğrencileremize sunmak. 

12 DANS KULÜBÜ
KULÜP DANIŞMANI Doç. Dr. Tolga CANDAN
KULÜP BAŞKANI Diğdem DEMİR
ELEKTRONİK POSTA

KULÜBÜN AMACI

1-Türk-Alman Üniversitesi Dans Kulübünü ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak ve 
temsil etmek. 2-Üyelerimizin, sorumluluklar alarak takım ruhuna hakim olmalarını sağlamak 
ve hem kişisel hem sosyal gelişimlerine katkı imkanı sunmak.           3-Okulumuz öğrencilerine 
aktivite olanağı vermek. 



KULÜBÜN FAALİYET KAPSAMI
1-Üyilerimizi dans konusunda düzenlenen çeşitli etkinlikler ve kurslarla eğitip geliştirerek 
yarışmalara katılmak. 2-Amaçlar doğrultusunda organizasyonlar ve kültürel etkinlikler 
düzenlemek. 

13 ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ
KULÜP DANIŞMANI Arş. Gör. Dr. Selcen ALTINBAŞ
KULÜP BAŞKANI Esragül TUNÇKIR
ELEKTRONİK POSTA

KULÜBÜN AMACI

1-Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında faaliyetlere katkıda bulunarak öğrencilerin 
akademik ve kültürel bilgi birikimini artırmak. 2-Düzenlenecek faaliyetlerle geleceğin 
diplomatları, bilim insanları ve toplum hayatına yön verecek kişiler olarak gördüğümüz 
öğrencilerimize takım çalışması ve dayanışma ruhunu aşılayarak sorgulayıcı ve üretici bireyler 
olmaları için gerekli motivasyonu sağlamak. 3-Alanında uzmanlaşmış kişilerin mesleki bilgi ve 
tecrübelerini öğrencilere aktarmak. 4-Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve örgütlerle ortak 
çalışmalar yürüterek üniversitenin tanıtımında etkin rol üstlenmek. 

KULÜBÜN FAALİYET KAPSAMI
1-Kulüp, ulusal ve uluslararası konferans, seminer, yayın, panel ve diğer kültürel etkinlikleri 
gerçekleştirir. 2-Yazılı ve görsel medya üzerinden akademik ve sosyal alanlarda çalışmalarda 
bulunur. 3-Diğer kulüpler ile işbirliği içinde akademik, kültürel programlar düzenler. 

14
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ KARİYER 
KULÜBÜ
KULÜP DANIŞMANI Dr. Öğr. Üyesi Sevgin BATUK



KULÜP BAŞKANI Ersel BÖCEK
ELEKTRONİK POSTA

KULÜBÜN AMACI

1-Türk-Alman Üniversitesi Kariyer Kulübü, üniversite öğrencilerinin gelecekteki kariyer 
planlamalarında bireylere yol haritalarını çizmelerinde yardımcı olacak kişisel gelişim 
adımlarını ve öğrencilerin yönetici yada lider kişi pozisyonunda yer alma hedeflerine yönelik 
sahip olmalarında fayda sağlanacağı düşünülen bireysel özellikleri kişilere entegre etmeyi 
amaçlamasına ek olarak; iş hayatında daha aktif, alanında uzman, iyi insan olmayı hedefleyen 
ve bunun yanı sıra işine sevgi ile gönülden bağlı sosyal biriylerin çalışma sahalarında yer 
almasını ilke edinmektedir. 



KULÜBÜN FAALİYET KAPSAMI

1-Kulüp belirtilen amaç doğrultusunda üyelere liderlik, görev bilinci, yaratıcılık vb. konularda 
bilgi aktarımı yapma maksadını göz önünde bulundurarak konuşmacı olarak gerek kulüp 
mensupları gerekse kariyer sahibi insanların katılımını sağlayarak 
toplantı/konferans/sempozyumlar düzenler. 2-Bireylere sahip olunması gereken özellikler 
yapılan toplantılarla aktarıldıktan sonra her üyenin uzmanlaşmak isteyeceği alan 
doğrultusunda, kulüp tarafından belirlenecek alanında uzman kişilerin kulüp üyelerine 
uzmanlaştıkları alanda gerekli somut adımları atmak için yardımcı olacakları faaliyetler icra 
edilir. 3-Sosyal bir yapı olmayı hedefleyen Kariyer Kulübü, bu faaliyetlerin icra edilmesinde 
görev alacak uzman kişiler için diğer üniversitelerin aynı amaç doğrultusunda aktiviteler 
düzenleyen kulüpleri, öğrencileri ve öğretim görevlileri ile iletişim içerisinde olur. 4-Kariyer 
odaklı düşünen kişilerin sahip olunmasında fayda sağlanacağı düşünülen bireysel özellikleri 
edindikten sonra, her lider ya da yönetici kişinin daha yaratıcı ve çözüm odaklı düşünmesini 
sağlayacak olan sanat, bilim, spor, yabancı dil, sosyo-kültürel vb. alanlardan birini tercih 
edecek olan üyeler, bu alanlarda profosyonel olan kişilerin verdikleri eğitimlerle tercih edilen 
faaliyet kapsamında uzman kişi olmayı hedefler. 5-Kariyer odaklı planlama yapmayı düşünen 
üyelere, çalışma hayatında doğru adımlar atılması, çalışma hayatına başlamadan önce hangi 
soyut ve somut özelliklere sahip olmaları gerektiği, kişisel gelişimlerinde etki sağlayacak 
faaliyetler içerisinde bulunmalarına örnek olabilecek kişilerin katkısı ile yardımcı olunur. 6-
Kulüp içi arkadaşlık kavramının benimsetilmesi için gerek okul içi gerekse okul dışı toplantılar 
düzenlenerek, kulüp ve üyelerin gelişimine katkı sağlayacak, çalışma ortamlarının nasıl bir 
atmosfere sahip olduğunu görmek adına kurum ve kuruluşlara bilgi edinimi maksadıyla geziler 
düzenlenir.  

15 INFORMATIX-(INF[X] KULÜBÜ
KULÜP DANIŞMANI Dr. Öğr. Üyesi Canan YILDIZ
KULÜP BAŞKANI Berna Zehra URAL
ELEKTRONİK POSTA



KULÜBÜN AMACI

1-Üyelerinin ve öğrencilerin edindikleri mesleki, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif veya 
sosyal alanlardaki bilgi ve birikimlerini çeşitli dersler, toplantılar ve benzeri çalışmalar 
vasıtasıyla birbirleri ile paylaşmasını, 2-Bilginin ulaşılabilirliğinin artırılmasını, 3-Şirketlerle 
sıkı ilişkiler geliştirerek kazan-kazan projeleri yaratılmasını ve öğrencilerin teorik bilgilerini 
uygulamaya dökebilmeleri için gerekli ortamın ve etkinliklerin sağlanmasını, bu sayede 
disiplinler arası bakış açısının gelişmesini ve alana bağımlı olmaksızın yeni projeler 
üretilebilmesini, 4-Öğrencilerin sorun değil, çözüm üretecek bireyler olmalarını, 5-Eğitim 
sürecine ve bireysel hayatımıza teknolojinin entegre edilmesini ve öğrencilere geleceğin 
düşünce biçimi olan algoritmik düşünme yeteneğinin kazandırılmasını, 6-Öğrencilerin 
üniversite hayatında kendilerini geliştirebilmelerini, madden ve manen rahatlamalarını, 
özgüven kazanmalarını, yaratıcılıklarını geliştirmelerini ve yeni girişimlerde bulunabilmelerini 
amaçlamaktadır. 

KULÜBÜN FAALİYET KAPSAMI

1-Üniversitenin sunduğu imkanlar konusunda öğrencileri bilgilendirmek. 2-Öğrencileri 
üniversitenin işleyiş süreçlerine dahil ederek tüm tarafların her açıdan gelişimine katkı 
sağlamak, özellikle bilişim ve benzeri alanlarda üniversite altyapısına katkıda bulunmak. 3-
Öğrenciler arası bilgi akışına ve öğrencilerin problem çözme kabiliyetlerinin gelişmesine katkı 
sağlamak. 4-İş dünyası ile bağ kurmak, birlikte projeler üretmek/geliştirmek/hayata geçirmek. 5-
Öğrencilerin hem sosyal, hem de akademik alanda aktif olabilmelerini sağlayacak gezi, 
toplantı, konferans, çalıştay, sempozyum, ders ve benzeri faaliyetler düzenlemek. 6-Yerli ve 
yabancı okul ve üniversiteler ile, etkileşimlerde bulunmak, ortak etkinlikler düzenlemek, 
projeler geliştirmek ve düzenlenen etkinliklere katılımcı/temsilci/öğrenci grupları göndermek. 

16 BIOTECH KULÜBÜ
KULÜP DANIŞMANI Dr. Öğr. Üyesi Dilek Göksel DURU
KULÜP BAŞKANI Orkun CESURSOY
ELEKTRONİK POSTA



KULÜBÜN AMACI

1-Yerel, ulusal ve uluslararası ortaklıklar geliştirmek, uzun vadeli ortak amaçları 
gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak. 2-üniversitemiz gençliğinde gelecek fikrine karşı 
bir duyarlılık geliştirmek ve üniversitemiz mezunlarının iş hayatına tam anlamıyla hazır hale 
gelmesini sağlamak. 3-Uluslararası kurumlar tarafından sunulan fonların bilinirliğini ve 
kullanılabilirliğini arttırmak. 4-Türk-Alman Üniversitesi öğrencilerinin ders dışında da 
gelişimlerini sağlayacak faaliyetler yürütmek. 5-Kulübü ve Türk-Alman Üniversitesi 
Moleküler Biyoteknoloji Bölümünü ulusal ve uluslararası kamuoyuna tanıtmak. 6-
Üniversitemizin felsefesi doğrultusunda Türk-Alman Üniversitesi bireyleri arasında kalıcı bir 
bağ kurmak. 

KULÜBÜN FAALİYET KAPSAMI

1-Başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları, Dünya 
Bankası, Birleşmiş Milletler olmak üzere projelere maddi, kaynak sağlayıcı uluslararası fon 
imkanları sunan tüm programları ve bu programların amaçlarını destekleyici nitelikte fonlar 
sağlayan yerel, ulusal ve uluslararası diğer kuruluşlar bünyesindeki programlar çerçevesinde 
eğitim bursları, konferanslar, paneller, seminerler, sergiler, geziler, yarışmalar, kamplar ve 
benzeri faaliyetler düzenlemek ve bu tür faaliyetlere ortak olarak katılmak. 2-Düzenlenecek 
olan şirket-tanıtım gezileri ile Türk-Alman üniversitesi öğrencilerinin iş dünyası hakkında bilgi 
edinmelerini buna ek olarak gidilen kurumlardaki yetkililerin tecrübelerinden yararlanmalarını 
sağlamak. 3-Kariyer sahibi kişilerle okulda düzenlenen panel ve söyleşiler kapsamında Türk-
Alman üniversitesi öğrencilerinin bilgilenmesi ve bu kişilerin deneyimleri sayesinde bakış 
açılarının genişletilmesini sağlamak. 4-Tüm üyelerin demokratik bir ortamda, aktif olarak 
çalışmalarını sağlamak için belli komisyonlar kurmak. 5-Kampüs hayatını renklendirecek ve 
öğrenciler arasında kaynaşmayı sağlayacak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek. 6-Kulüp 
üyelerinin gelişmesi amacıyla kulüp içi eğitimler ve programlar düzenlemek. 7-İlgilenilen 
konularda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası üniversite kulüpleri ile diğer kurum, kuruluş 
ve örgütlerin çalışmalarını takip etmek, bunlardan uygun gördüklerine katılım sağlamak ve 
bunlarla ortak faaliyetler yürütmek. 

17 MALZEME BİLİMİ KULÜBÜ



KULÜP DANIŞMANI Dr. Öğr. Üyesi Çağatay ELİBOL
KULÜP BAŞKANI Cazibe ARSLAN
ELEKTRONİK POSTA

KULÜBÜN AMACI

Malzeme Bilimi Kulübü, Türk-Alman Üniversitesi öğrencilerinin malzeme bilimi hakkında 
bilgilendirilmesi ve mesleğe daha iyi hazırlanması amacıyla kurulmuştur. Bu kulübün temel 
amaçları; öğrencilerin teorik olarak öğrendikleri bilgileri pratikte de uygulama şansı bulacağı 
etkinlikler düzenlenmesi, seminerler ve konferanslar aracılığıyla öğrencinin mesleğini 
tanıması, çeşitli teknik geziler ile bölümün iş sahaları ile ilgili bilgi birikiminin oluşması, 
mezunlar ve öğrenciler arasındaki iletişim bağını güçlendirmek için sosyal etkinliklerin 
düzenlenmesidir. 

KULÜBÜN FAALİYET KAPSAMI

1-Metalurji ve malzeme bilimini kapsayan üretim tesislerine ve AR-GE merkezlerine teknik 
geziler düzenlemek. 2-Malzeme bilimi alanında uzman kişileri öğrenciler ile buluşturacak 
organizasyonlar düzenleyerek, öğrencilerin ufkunu genişletecek, malzeme bilimine dair güncel 
bilgilerden haberdar olmalarını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak. 3-Malzeme bilimi alanında 
faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar ve kurumlar ile akademik ve/veya endüstriyel 
işbirliği yapmak. 4-Disiplinlerarası bilimsel projeler düzenlemek. 5-Öğrenciler arasındaki 
iletişim bağlarını güçlendirmek için sosyal etkinlikler düzenlemek. 

18
KULÜP DANIŞMANI Araş. Gör. Dr. Ömer Emrullah EGELİĞİ
KULÜP DANIŞMAN YARDIMCISI Araş. Gör. Nida MALBELEĞİ
KULÜP BAŞKANI Enes KELLECİOĞLU
ELEKTRONİK POSTA

KULÜBÜN AMACI
1-Öğrencilerin hak arama noktasında bilinçlendirilmelerini sağlamak. 2-Öğrencilerin hukuki 
uyuşmazlıklara dair başvuru yollarını öğrenmelerini sağlamak. 3-Üniversite ve dışındaki ilgili 
bireylerin hak arama ve yasal başvuru yollarını öğrenmeleri noktasında bilinçlenmelerini 
sağlamak. 

OMBUDSMANLIK ÖĞRENCİ KULÜBÜ



KULÜBÜN FAALİYET KAPSAMI

1-Hukukun üstünlüğünün benimsenmesi. 2-Kulübün amacına yönelik idarenin hizmet 
kalitesinin artırılması. 3-İnsan haklarının gelişmesine katkıda bulunulması, 4-Öğrencilerin 
kamu kurumlarının işleyişi hakkında bilinçlenmesi. 5-Hak arama kültürünün yaygınlaşması.                                                                                  
Amaçlarıyla seminerler, konferanslar, söyleşiler, toplantılar, kurum ziyaretleri düzenlemek. Bu 
kapsamda röportajlar yapmak, yayınlar yapmak, broşürler hazırlamak ve gerekli izinlerin 
alınmasını müteakip dağıtmak. Katılımcılarla birlikte ombudsmanlık kararlarını incelemek, 
gerekli görülmesi halinde farklı ülkelerin ilgili mevzuat ve kararlarını incelemek, bu yöne 
raporlar/istatistikler düzenlemek.   

19
KULÜP DANIŞMANI Doç. Dr. Tuba ÇONKA YILDIZ
KULÜP BAŞKANI Nihat AKIN
ELEKTRONİK POSTA tguinscience@kulup.tau.edu.tr

TGU-INSCIENCE KULÜBÜ



KULÜBÜN AMACI

 1-Öğrencilerin teorik olarak öğrendikleri bilgisayar programlama, elektronik gibi dersleri uygulamaya 
dökerek proje çıkarmaya teşvik etmek ve bu projelerle ulusal/uluslararası alanda düzenlenen akıllı 
sistemler ve otonom araç yarışmaları gibi yarışmalara katılmak. 2-Akıllı sistemler, yapay zeka, enerji ve 
sürdürülebilirlik gibi konularda bilimsel çalışma/araştırma yapıp ulusal/uluslararası alanda düzenlenen 
kongrelere katılmak. 3-İlk iki maddede belirtilen konular hakkında üniversitede ve toplumda ilgi alanı 
yaratmaya yönelik olarak; panel, çalışma toplantısı, konferans gibi akademik etkinlikler düzenleyerek 
öğrencilerin alanında uzman kişilerle buluşmasını sağlamak. 4-Kulüp üyelerinin akademik ve sosyal 
gelişimlerine çağdaş ve sosyal birey olmalarına katkıda bulunmak amacıyla teknolojik, sosyal, ekolojik 
ve ekonomik alanlarda faaliyetler yapmak. 5-Toplumumuzu ilgilendiren mesleki ve sosyal konularda 
bilginin yayılmasını sağlayıp, mühendislik çözümlerinde tüm insanların hayatını iyileştirecek 
yaklaşımların temel alınması düşüncesini öğrencilere vermek. 6-Üyelerin evrensel normlarda meslek 
ahlakına sahip olmasını sağlamak. 7-Üyeler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayıp, bilgilerin 
paylaşılmasında katılımı sağlamak maksadıyla; süreli yayınları izlemek, yayınlamak ve elektronik 
ortamda interaktif iletişim yoluyla ulusal ve uluslararası etkileşim olanakları yaratmak. 8-Üyelerinin, 
gerek kulüp gerekse sanayi kuruluşları ile ortak gerçekleştirilecek faaliyetlerle, gelecekte yer alacakları 
kariyer hayatı hakkında fikir edinmelerini ve tecrübe kazanmalarını sağlamak. 9-Üyelerinin, belirlenen 
ortak ilgi ve fikirler etrafında kendilerini özgür ve çağdaş bir şekilde ifade edebilmeleri amacıyla 
gerçekleştirebilecekleri sosyal, düşünsel ve kültürel bağlamdaki faaliyetleri için bir çatı oluşturmak ve 
altyapı çalışmalarına destek vermek. 10-Üyelerine işbirliği içinde kendi ilgi alanlarında gelişim şansı 
vermek, bilgi ve deneyimlerini arttırmak. 11-Eğitim kurumları, mesleki kurumlar ve sanayi kuruluşları ile 
bağlantı kurarak bu kurumların ve alanında uzman kişilerin bilgi ve birikimlerinden tüm üyelerini 
yararlanmasını sağlamak. 12-Amaçlarımız ve projelerimiz doğrultusunda üniversitedeki diğer kulüplerle 
iletişim kurarak dayanışmada bulunmak ve stratejik partnerlik yapıp multidisipliner çalışarak daha 
başarılı projeler yapmak. 13-Tüm bu maddelerin üniversitede bir kültür haline gelmesini sağlayıp, 
sürdürülebilir hale getirebilmek.

KULÜBÜN FAALİYET KAPSAMI

 1-Ulusal / Uluslararası projelere katılmak. 2-Bilimsel çalışmalara katılmak. 3-Şirketlerle 
görüşüp onların sorunlarına göre vaka analizleri yapmak ve onlara uygun çözümler üretmek. 4-
İnovatif projeleri destekleyerek start-up’a çevirmek. 5-Mesleki teknik geziler düzenlemek. 6-
Kulüp içi / dışı eğitimler düzenlemek. 7-Alanında uzman kişilerle konferans / seminer 
düzenlemek.
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KULÜP DANIŞMANI Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir ŞANLI
KULÜP BAŞKANI Erdem ŞIK
ELEKTRONİK POSTA

KULÜBÜN AMACI
IEEE'nin misyonu, elektronik ve bilgi teknolojilerinde ve bilimlerde mühendisliğin yaratma, 
geliştirme, paylaşma ve bilgiyi uygulama süreçlerini insanlığın ve mesleğin yararı için 
güçlendirmektir. IEEE TAÜ Kulübü bu misyonu benimser. 

KULÜBÜN FAALİYET KAPSAMI

1-Bütün mühendislik ve pozitif bilim dallarına ve teknolojiyle ilgilenen herkese hitap eden bir 
topluluk olmak. 2-Üniversite öğrencilerinin, dünyanın en büyük meslek kuruluşu olan IEEE'nin 
olanaklarından yararlanmasını sağlamak. 3-Türkiye çapında mühendisliklerin tanıtımını 
gerçekleştirmek. 4-Türk-Alman Üniversitesinin ve bulunduğu yerel çevrede teknoloji, bilim ve 
mühendisliğin gelişimini sağlamak. 5-Gerçekleştirdiği teknik çalışmalar ile üyelerinin teknik 
ve akademik anlamda gelişimlerini sağlamak. 6-Yurdışı ve yuriçi bağlantılarını kullanarak, 
bulunduğu bölgedeki öğrencileri kariyer olanakları konusunda bilgilendirmek. 7-Kulüp 
üyelerinin akademik ve mesleki alanda gelişimlerine katkıda bulunarak onların bilgi, beceri, 
deniyim ve donanım kazanmalarına yardımcı olmak. 8-Kulüp üyeleri için eğlenceli ve 
paylaşımcı ortam ve etkinlikler sunarak onların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda 
bulunmak. 9-Türk-Alman Üniversitesine, kulübün üye olduğu öğrenci birliklerine, ülkemizdeki 
ve yurtdışındaki üniversite öğrencilerine olumlu değer katmak. 
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KULÜP DANIŞMANI Dr. Öğr. Üyesi Çiydem ÇATAK
KULÜP BAŞKANI Ceren CEBECİ
ELEKTRONİK POSTA

TAU WOMEN IN BUSINESS (TAUWIB) KULÜBÜ

IEEE TAÜ KULÜBÜ



KULÜBÜN AMACI

TAUWIB, genç Türk-Alman Üniversitesi öğrencilerinin iş dünyasındaki başarılı kadın rol 
modeller ile bir araya gelmelerini, onlardan iş hayatının püf noktalarını öğrenmelerini 
amaçlayan ve kadınların iş hayatında sürdürülebilir bir şekilde var olmaları ve yükselmelerini 
destekleyen bir kulüptür. Üniversitemizde kadın ve erkekler için güvenilir, ulaşılabilir, samimi 
bir network ağı, bunun yanı sıra okulumuz mezunları ve öğrencileri arasında da bir iletişim ağı 
kurmayı hedefler. TAUWIB Kulübünün bir diğer amacı; kişilere cinsiyet dengeli liderliği 
aşılamak, kadınların iş ve sosyal hayatındaki yeri, hakları ve çalışma hayatındaki cinsiyet 
eşitliği hakkında farkındılık yaratmaktır. 

KULÜBÜN FAALİYET KAPSAMI

1-Okulumuzun mezun öğrencilerinin iş hayatındaki tecrübelerinden yararlanmak ve 
gerektiğinde onlarla iletişim halinde olup bir mentorship ilişkisi kurmayı, 2-İş hayatındaki 
kadınlarla kariyer günleri kapsamında buluşmayı, 3-Üniversitemizin öğretim görevlileri ve 
diğer çalışanlarıyla bir araya gelip onlarla hem iş hayatında hem de okulumuzda 
geliştirilebilecek konular hakkında bilgi alışverişinde bulunmayı, 4-Kadın hakları farkındalığı 
yaratmak için çeşitli faaliyetler (anket, röportaj, konferans vb.) düzenlemeyi, 5-İş hayatını 
yerinde görmek isteyen öğrenciler ile geziler yapmayı, 6-Diğer üniversitelerin WIB 
kulüpleriyle ortak etkinlikler planlamayı, 7-Basın-yayın organlarıyla (dergi, sosyal medya vb.) 
aktif olarak bilgilendirmelerde bulunmayı amaçlar. 
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KULÜP DANIŞMANI Prof. Dr. Elif NUROĞLU
KULÜP DANIŞMAN YARDIMCISI Arş. Gör. Hayrullah Can ÖZCAN
KULÜP BAŞKANI Şeyma Gülnihal YILDIZ
ELEKTRONİK POSTA

İKTİSAT VE TOPLUM KULÜBÜ



KULÜBÜN AMACI

1-Türk-Alman Üniversitesi İktisat ve Toplum Kulübü; İktisat biliminin de temelinde yer alan 
"toplum" olgusunun ekonomik açıdan yapısını ve sorunlarını incelemek. 2-Toplumumuzu 
yakından ilgilendiren ekonomik olayları çözümlemek, hakkında araştırma yapmak. 3-Teoride 
öğrenilen bilgileri pratiğe dökmek, Türkiye'de ve yurtdışındaki güncel ekonomik olayları 
öğrencilerin anlaması, yorumlaması ve tartışabilmesi için uygun ortam sağlamak. 4-İktisadın 
disiplinlerarası ve sürekli aktüel olmasını göz önünde bulundurarak, kulüp üyelerine ve 
öğrencilerine iktisadın ilgilendiği çeşitli mesleki, akademik ve sosyal konular (tarım, enerji, 
Blockchain, ticaret savaşları vb.) hakkında bilgi vermek. 5-Kulüp üyelerinin sorumluluk alma 
ve takım halinde çalışma bilincini geliştirmek için çeşitli akademik ve sosyal programlar 
düzenlemek. 6-Eğitim kurumları, özel şirketler ve kamu kuruluşlarıyla iletişime geçip alanında 
uzman kişilerin mesleki bilgi birikimlerinden yararlanmayı amaçlar. 

KULÜBÜN FAALİYET KAPSAMI

1-Kulüp üyelerinin iktisat alanında bilgi birikimini arttıracak ve fikirlerini özgürce 
paylaşabilecekleri kitap okuma, münazara gibi toplantılar düzenler. 2-Yukarıda yazılan 
hedeflere uygun olarak bilgi verme amacıyla alanında uzman, kurum ve kuruluşlarla birlikte 
seminer, konferans, panel, forum gibi bilimsel ve sosyal aktiviteler düzenler. Kulüp üyelerinde 
sorumluluk alma ve takım halinde çalışma bilincini geliştirmek için öğrencilerin bu 
etkinliklerde aktif rol almasını sağlar. 3-Üniversite öğrencilerini iktisadın çeşitli alanlarından 
ve kulübün etkinliklerinden haberdar etmek için dijital ortam ve yazılı basın kullanılır. 4-
Kulüp, diğer Üniversite kulüpleriyle birlikte çalışabilir, ortak proje veya etkinlik 
düzenleyebilir. 
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KULÜP DANIŞMANI Dr. Öğr. Üyesi Suna Güzin AYDEMİR DECKER
KULÜP BAŞKANI Ece Berfin KARAGÖZ
ELEKTRONİK POSTA

TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI KULÜBÜ



KULÜBÜN AMACI

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kulübü'nün nihai amacı tüm dünyada sosyal bilimler alaında 
yayılan ve gelişen toplumsal cinsiyet araştırmaları konusunda Türk-Alman Üniversitesi'nde 
temel oluşturmaktır. Ülkemizde ve dünyada sosyal bilimlerin bu çok önemli ve gelişen yüzünü 
öğrencilerimize bilimsel bir temelde sunmak ve bu önemli konuda öğrencilerimizi 
bilgilendirmek esas amacımızdır. 

KULÜBÜN FAALİYET KAPSAMI

 1-Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları alanında faaliyet gösteren isimleri okulumuza davet ederek 
söyleşiler yapmak. 2-Toplumsal Cinsiyet kavramıyla alakalı okumalar yapmak. 3-Cinsiyet 
eşitliğinin kavranması amacıyla konu hakkında atölyeler yapmak. 4-Cinsiyet çalışmaları 
alanında toplumdaki dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yapmak. 5-Bu alanda 
konferanslar düzenlemek. 6-Özel günlerde etkinlikler düzenlemek (8 Mart vb.).
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KULÜP DANIŞMANI Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YILDIZ
KULÜP DANIŞMAN YARDIMCISI Öğr. Gör. Ferit TİRYAKİ
KULÜP BAŞKANI Emine TAPAN
ELEKTRONİK POSTA

KULÜBÜN AMACI
Akademik programın yanı sıra uygulamaları ile robot ve alt sistemleri tasarımına teşvik etmek 
çeşitli uzman disiplin alanlarında kazanılmış bilgi ve becerileri takım çalışması ve birlik ruhu 
içinde transfer etmeyi sağlamak, okulumuzu ulusal ve uluslararası alanda en iyi şekilde temsil 
etmek öncelikli amacımızdır. 

ROBOTİK KULÜBÜ



KULÜBÜN FAALİYET KAPSAMI

1-Robot sistemleri ile ilgili panel, çalışma toplantısı, seminer ve konferanslar düzenlemek. 2-
Eğitim ve araştırma amaçlı robotlar tasarlamak, üretmek ve geliştirmek. 3-Ulusal ve 
uluslararası akademik ve amatör düzeyde robot sistem yarışmaları düzenlemek ve katılmak. 4-
Toplumda robot teknolojisi bilincinin oluşmasında katkıda bulunmak. 5-Takım çalışmasını 
sağlamak ve desteklemek. 6-Ülkemiz ve dünyadaki benzeri akademik kuruluşlarla iletişimi 
sağlamak ve dayanışmada bulunmaktır.
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KULÜP DANIŞMANI Doç. Dr. Emre IŞIK
KULÜP BAŞKANI Erol SAKA
ELEKTRONİK POSTA

KULÜBÜN AMACI

Developer Student Clubs (DSC) Türk-Alman Üniversitesi başta teknoloji dikeyinde olmak 
üzere her alanda birlikte öğrenmeyi amaçlayan bir kulüptür. Google Developers tarafından 
desteklenmektedir. Akran öğrenim metodunu baz alarak öğrencilerin birlikte geliştiği ve 
geliştirdiği bir ortam sağlamayı amaçlar. Aynı zamanda öğrencilerin ilgilerinin olduğu 
konularda onlara destek olur, eğitmenler aracılığıyla o konu üzerine eğitimler sağlar ve 
alanında tecrübe sahibi insanlarla üyelerini buluşturur. Sektörden insanlar bilgi ve tecrübelerini 
aktararak öğrencilerin gelecekte yapabilecekleri iş hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı 
olurlar. Bununla beraber üyelerin isteği doğrultusunda belirlenen konularda eğitim, panel, 
konferans, yarışma, proje ve buluşma gibi faaliyetler düzenler.

GOOGLE DEVELOPER STUDENT CLUBS (GDSC) TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ KULÜBÜ



KULÜBÜN FAALİYET KAPSAMI

1-Üye öğrencilerin ilgili oldukları alanlarda (özellikle mühendislikte) onları desteklemek 
amacıyla alanında yetkili kişilerle eğitimler, panel, konferans, yarışma, proje ve buluşmalar ve 
benzeri faaleyetler düzenler. 2-Kulüp içinde belirlenen konularda düzenli buluşmalar 
düzenleyerek öğrencilerin ilgili oldukları alanlarda birbirinden öğrenmesine ortam hazırlar. Bu 
sayede mevcut bilgi ve deneyim aktarılırken öğrenciler beraber gelişir ve geliştirirler. 3-
Derslerde, kurslarda ve eğitimlerde öğrenilen teorik bilgiyi pratiğe aktarma, proje geliştirme 
konusunda üyeleri destekler. 4-Öğrencilerin sadece teknik alandaki gelişimine değil aynı 
zamanda sosyal bir birey olarak da gelişimine destek olmak amacıyla çalışma yapar. 5-
Öğrencilerin sektörden insanlarla buluşarak onlardan sektör hakkında bilgi edinmelerini sağlar. 
Bu sayede gelecekte yer alabilecekleri sektörler hakkında bilgi sahibi olurlar. 6-Google 
Developers tarafından desteklenmesinin sayesinde Google Developers'ın bu kulüplere açtığı 
ayrıcalıklardan, kaynaklardan üyelerin yararlanmasına imkan sağlar. 7-Google Developers 
dışında başka firma, kurum, kuruluş ve şahıslardan da destek alabilir ve onlarla birlikte faaliyet 
düzenleyebilirler. 
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KULÜP DANIŞMANI Prof. Dr. Faruk BAĞCI
KULÜP BAŞKANI Batıkan Bora ORMANCI
ELEKTRONİK POSTA

UNDERGRADUATE RESEARCH CLUB (URC) KULÜBÜ



KULÜBÜN AMACI
1-Lisans düzeyi araştırma kültürünü Üniversitemize getirmek. 2-Uluslararası Üniversitelerde 
lisans düzeyinde araştırma yapan öğrencilerin bulunduğu küresel bir komünitede yer almaya 
çalışmak. 3-Öğrencilerin akademi, araştırma, makale yazma konularında yardımlaşmalarını ve 
kendilerini geliştirmelerini sağlamak. 4-Öğrencilerin disiplin ve ilgi alanı ayrımı olmadan 
beraber öğrenmeyi ve araştırmayı öğrenebilecekleri bir komünite oluşturmak. 

KULÜBÜN FAALİYET KAPSAMI

1-Öğrencilerle yapılmış araştırmalar, yazılmış makaleler ve benzeri ürünleri kapsayacak bir 
veritabanı oluşturmak. 2-Ülkemiz ve diğer uluslararası Üniversitelerce öğrencilerin lisans 
düzeyinde yaptığı araştırmaları takip etmek. 3-Öğrencilerin ödev, makale yazımı ve benzeri 
görevlerinde kullanabilecekleri şablonlar oluşturup söz konusu çalışmaları daha düzenli 
gerçekleştirmeleri yönünde yardımcı olmak. 4-Öğrencilerle beraber ortak araştırma projeleri 
üzerine çalışmak, makaleler yazmak. 5-Kulüp içerisinde bazı araştırma ağırlık noktaları için alt 
kollar oluşturmak ve yapılan araştırmaları desteklemek. 6-Akademisyenleri ve araştırmacıları 
araştırmaları hakkında seminer vermeye veya söyleşi yapmaya davet etmek. 7-Araştırma ile 
ilgili atölyelere ev sahipliği yapmak.
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KULÜP DANIŞMANI Dr. Öğr. Üyesi Ayça YILMAZ DENİZ
KULÜP BAŞKANI Damla AYSELİ

 GİRİŞİMCİLİK VE E-TİCARET KULÜBÜ



ELEKTRONİK POSTA

KULÜBÜN AMACI

1-Bu esasların amacı Türk-Alman Üniversitesi öğrencilerinin "inovasyon", "iş geliştirme" ve 
"dijital pazarlama" gibi kavramları zihinlerde netleştirmek hedefiyle yola çıkan, kariyer ve 
kişisel gelişim odaklı her türlü yenilikçi alanda faaliyet göstermesidir. Ayrıca kişisel gelişim 
faaliyetlerinde bulunabilmeleri ve dijitalleşen dünyayla kariyer hedeflerini birbirlerine entegre 
debilme yetisi kazanma, Network sağlama, Üniversite tarafından sağlanan imkanlardan düzenli 
ve verimli yararlanabilmeleri amacıyla kurulacaktır. 

KULÜBÜN FAALİYET KAPSAMI

1-Girişimcilik ve Dijital Pazarlama alanlarında "Workshop" ve "Masterclass" gibi interaktif 
organizasyonlar düzenlemek ve bu alanlardaki etkinliklerde kulüp olarak aktif rol oynamak. 2-
E-Ticaret sayesinde kendini gösteren küçük işletmelerin girişimcilik hikayeleri ve soru-cevap 
etkinlikleri düzenlemek. 3-Alanında tanınan ve yetkin girişimcilerle, dijital pazarlamacılarla ve 
bu alandaki yeni mezunlarla kariyer sohbetleri düzenlemek. 4-Dijitalleşen dünyamızla birlikte 
ünlenen "Influencer" mesleğini ve "Marketing" sektörünü tanıtmak ve bu mesleğe sahip 
insanlarla söyleşi düzenlemek. 
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KULÜP DANIŞMANI Dr. Öğr. Üyesi Eylül Tuğçe ALNIAÇIK ÖZYER
KULÜP BAŞKANI Utku Can ARĞIŞ
ELEKTRONİK POSTA

 TAÜ TALKS KULÜBÜ



KULÜBÜN AMACI

1-Öğrenciler okuldan mezun olmadan önce, iş hayatlarında vizyonlarını genişletebilecek 
insanlarla tanışıp, hayat hikayelerini dinleyip, aynı zamanda gelecek konuşmacıların 
ilgilendikleri sektörler üzerine fikir edinip, ilham alabilecekleri bağlantılarla okulda yüz yüze 
ve online seminerler vasıtasıyla Network ağlarını genişletmek amaçlanır. Üyelerinin iş ve staj 
imkanlarından yararlanmalarını kolaylaştırmak, üyelerine takım çalışması içinde birlikte proje 
üretip gerçekleştirme, bilgi ve becerilerini geliştirme, organizasyonel ve yönetimsel deneyim 
kazanma öğrenciler arasında dayanışma ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirerek üniversitenin 
sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacını taşır. 

KULÜBÜN FAALİYET KAPSAMI

1-TAÜ Talks Kulübü toplantı, konferans, seminer, panel, söyleşi, gezi, anket, yarışma ve 
eğitimler düzenler; görsel, basılı ve dijital ortamlarda yayınlar yapar. 2-TAÜ Talks Kulübü 
faaliyetlerini gerçekleştirirken uzman kişi ve kuruluşlar ile kulüp, dernek, vakıf, sivil toplum 
kuruluşu ve eğitim kurumları ile iş birliği yapabilir. 3-Üyeler arasında sosyal ilişkilerin 
geliştirilmesi için okul içi ve dışı etkinlikler düzenleyebilir. 4-TAÜ Talks Kulübü getirilecek 
konuşmacıların alanları diğer aktif kulüplerin kümesine dahil ise ortak programlar 
düzenleyebilir. 
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KULÜP DANIŞMANI Dr. Öğr. Üyesi Esra YILMAZ EREN
KULÜP BAŞKANI Ulaş Giray KIRIMOĞLU
ELEKTRONİK POSTA

 TAÜ ILSA ULUSLARARASI HUKUK KULÜBÜ



KULÜBÜN AMACI

1-Kulübümüz, hukuk ve sosyal devleti ilkelerinin tuttuğu ışık doğrultusunda ilerleyerek 
toplumsal ve insani değerlerin birliktelik sağlayarak korunmasını. 2-Bireylerin cinsiyet 
kimlikleri, cinsel yönelimleri, ırkları, etnik kökenleri veya inançları dolayısıyla herhangi bir 
ayrım ve eşitsizlik görmemesi için, gerçekleştirilmiş olan hukuki çalışmaları analiz etmeyi ve 
mümkün olduğunca bu konuda birlikte çalışmalar ve incelemeler yapmayı 3-Türk Hukukunun 
uluslararası alandaki konumunu, hukukumuzu ve toplumumuzu da etkileyen güncel gelişmeleri 
öğrenmeyi ve takip etmeyi öğrencilerimiz için de kolaylaştırmayı, böylelikle gerek mesleki, 
gerek öğrenim hayatlarında gelişebilmelerini sağlamayı, 4-Dikkat çekmek ve bilgi edinmek 
istediğimiz konulara yönelik üniversitemizde faaliyet gösteren bir öğrenci kulübü olması 
halinde birlikte faaliyet göstermeyi, 5-Hukuk öğrencileri arasında çalışma ortamı yaratarak 
sürekli bir paylaşım içerisinde olmalarını sağlamayı ve böylelikle sıkı kurulan ve kopmayan 
bağlar sayesinde staj-meslek hayatlarında da bir çevre edinebilmelerini, 6-ILSA, diğer 
kurumlar ve diğer üniversitelerin hukuk kulüpleri tarafından düzenlenen ve gerek 
üniversitemizde ağırlayacağımız gerekse üniversite dışında gerçekleşen etkinliklere katılım 
göstermeyi, böylece yalnızca kendi üniversitemiz içerisinde değil diğer sosyal ortamlarda da 
bir çevre edinebilmeyi mümkün kılmayı, 7-Farazi dava yarışmaları için kulübümüz tarafından 
seçilecek olan katılım gösterecek üyeler için gerekli imkanları sağlamayı ve onları en iyi 
şekilde hazırlamayı hedefler. 8-Kulübümüz, öğrencilerin bilinçli ve duyarlı bireyler, sorun 
çözebilme yetisi gelişmiş avukatlar ve hukukçular olmalarını sağlamayı amaçlar. 



KULÜBÜN FAALİYET KAPSAMI

1-Kulübümüz, duyarlı bireyler ve hukukçular yetiştirilmesi için toplumsal kolektif bilincin, 
hukuk anlayışının ve adalet bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenecek olan sosyal 
gönüllülük aktivitelerinin teşvik edilmesini, 2-Çevrenin ve canlıların korunması, birey eşitliği 
ve haklarının korunması gibi konularda bu alanda yetkin olan kişilerle birlikte hareket ederek 
hukuki konularla ilgili bilgilendirici konuşma ortamlarının, hukuksal gezilerin ve faaliyetlerin 
düzenlenmesini, etkinliğin için seçilen sosyal konuda üniversitemizde faaliyet gösteren öğrenci 
kulübü bulunması halinde onlarla işbirliği halinde olmayı, 3-Öğrencilerin birbiriyle sıkı bağlar 
kurabilmesi başarılarını artırabilmek amacıyla gerekli ve uygun olan çalışma ortamlarının 
sağlanabilmesini teşvik etmeyi ve bu sayede ileriki yaşamlarında geniş bir çevre 
edinebilmelerini sağlamayı, 4-Hukuk üzerindeki etkisi yadsınamayacak düzeyde olan etik 
hakkında felsefi ve hukuki değerlendirmeler yapmayı, 5-Hukuki gelişmelerin veya yüksek 
mahkemelere konu olan önemli davalar ile problemlerin üzerinde araştırmalar yapılmasının ve 
toplu bir şekilde tartışılmasını sağlamayı, gerçekleşen davaların izlenmesini, 6-Diğer kurumlar 
ve diğer üniversitelerin hukuk kulüpleri tarafından düzenlenen ve gerek üniversitemizde 
ağırlayacağımız gerekse üniversite dışında gerçekleşen etkinliklere katılım göstermeyi, 7-ILSA 
tarafından düzenlenen etkinliklere katılım göstermeyi, farazi olay ve durumların analitik 
çözümlerine yönelik çalışma atölyeleri ve münazaralar düzenlenmesini, böylece öğrencileri, 
ILSA tarafından düzenlenen JESSUP'lar ve diğer farazi mahkeme yarışmaları için takım 
oluşturmayı, ayrıca onların buna yönelik mümkün olduğunca en iyi şekilde hazırlanmasını 
hedefler. 
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ELEKTROTECHNOLOGIE KULÜBÜ



KULÜBÜN AMACI

1-Elektrotechnologie Kulübü, Türk-Alman Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
öğrencilerinin kendi alanları ve diğer mühendislik alanları arasında koordineli çalışma 
becerisini geliştirerek, kendilerini iş hayatına geçiş sürecini kolaylaştırmayı hedefler. 2-
Öğrencileri çözüm odaklı harekit ederek vizyoner ve inovatif bireyler olması yolunda 
desteklemeyi misyon edinir. 

KULÜBÜN FAALİYET KAPSAMI

1-Kulüp üyelirinin zihinsel, fiziksel ve kişisel gelişim amaçlı sportif ve kültürel faaliyetleri için 
ortam hazırlar. a)Öğrencilerin hem sosyal, hem de akademik alanda aktif olabilmelerini 
sağlayacak gezi, toplantı, konferans, çalıştay, sempozyum, ders ve benzeri faaliyetler düzenler. 
b)Alanında uzman kişilerle öğrenciler arasında köprü oluşturmayı hedefler. c)Okul içerisinde 
öğrencilerin kulüp üyesi olup olmadığı gözetmeksizin kabiliyetlerini ortaya koyabilecekleri 
müsabakalar düzenler. 2-Radyo haberleşmesi alanında proje ve çalışmalar yapılması için 
üyelerini tesvik eder. 3-Mühendislik, pozitif bilimler ve bu konularla ilgilenenlere hitap eden 
bir topluluk olma yolunda çalışmalar yapar. 4-Türk-Alman Üniversitesi öğrencilerinin teknik 
ve doğa bilimleri konusunda beraber çalışabilecekleri bir ortam oluşturmak. 5-Gerçekleştirdiği 
teknik çalışmalar ile üyelerinin teknik ve akademik anlamda gelişmelerine katkı sağlamayı 
amaçlar. 6-Kulüp üyelerinin akademik ve mesleki anlamda gelişmelerine katkıda bulunarak 
onların bilgi, beceri, deniyim ve donanım kazanmalarına destek olur. 7-Öğrenciler arası bilgi 
aktarımını koordine etmek ve ekip çalışması konusunda üyelerin deniyimini arttırmasını sağlar.









































 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 


