
T.C. 
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

KALİTE TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM  
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

 
Topluluğun adı, adresi ve logosu  

MADDE 1- (1) Topluluğun tam adı “Giresun Üniversitesi Kalite Topluluğu”dur. 
Topluluğun adresi; Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (B-Blok Z-05)-
Güre Yerleşkesi-GİRESUN” dur. Topluluğun resmi e-posta adresi grukalite@gmail.com ‘dur. 
Topluluğun logosu aşağıdaki gibidir.  

 

Amaç 

MADDE 2- (1) Bu tüzüğün amacı, “Giresun Üniversitesi Kalite Topluluğu”nun kuruluş 
ve işleyişi hakkında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.  

Kapsam 

MADDE 3- (1) Bu tüzük, Giresun Üniversitesi Kalite Topluluğu”nun kuruluş, işleyiş, 
amaç, faaliyet, üyelik, yönetim ve denetim usul ve esaslarını kapsar. 

Dayanak 

MADDE 4- (1) Bu tüzük, 17 Ekim 2019 2019-173/1 sayılı karar ile kabul edilerek 
yürürlüğe giren “Giresun Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi” 
hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 5- (1) Bu tüzükte geçen; 
a) Akademik Danışman: Kalite Topluluğu Akademik Danışmanını ifade eder. 
b) Başkanlık: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını, 
c) Denetleme Kurulu: Kalite Topluluğu Denetleme Kurulunu, 
d) Genel Kurul: Kalite Topluluğu Genel Kurulunu, 
e) Öğrenci: Giresun Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini, 
f) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü, 
g) Rektörlük: Giresun Üniversitesi Rektörlüğünü, 
h) SKS: Giresun Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını, 
i) Topluluk: Kalite Topluluğunu, 
j) Üniversite: Giresun Üniversitesini, 
k) Üye: Giresun Üniversitesi Kalite Topluluğuna üye olma hakkı kazanmış öğrencileri, 
l) Yönetim Kurulu: Kalite Topluluğu Yönetim Kurulunu, ifade eder. 



İKİNCİ BÖLÜM  
Topluluğun Kuruluşu, Amacı, İşleyişi, Organları ve İlkeleri 

 
Topluluğun kuruluşu 

MADDE 6- (1) Kalite Topluluğu; 
a) En az 30 kurucu üyenin adı, soyadı, adresi ve iletişim bilgileri ile önerilen 

danışmanın adı soyadını içeren dilekçeleri ve öğrencilerin disiplin durumlarını 
gösterir öğrenci belgelerini,  

b) Tüzük ve topluluk logosunu, 
c) Danışmanın, danışmanlığını kabul ettiğine dair imzalı dilekçesini,  
d) Bir yıllık Etkinlik Plan Tablosunu (taslak olarak), içeren belgeler ile Daire 

Başkanlığına başvurur. İlgili belgeler Daire Başkanlığınca incelendikten sonra 
uygun görüldüğü takdirde Rektörlük Makamı Onayı ile kurulur. 

(2) Topluluk; kurulmasının uygun görüldüğünün, topluluk adresine bildirilmesinden 
itibaren 45 gün içerisinde; 

a) İlk Genel Kurul toplantısını yaparak zorunlu organlarını (Yönetim Kurulu başkan 
ve üyeleri, Denetim Kurulu başkan ve üyeleri) oluşturur,  

b) Buna ilişkin Topluluk Genel Kurul Tutanağı ve eki Üye İmza Listesi ile birlikte ilk 
Yönetim Kurulu toplantısını yaparak taslak olarak sunulan etkinlik planının 
onaylanıp alınması gerekli diğer kararların da görüşülüp karar verildiği Topluluk 
Yönetim Kurulu Tutanağını ve Etkinlik Planı Tablosunu, ilk Topluluk Denetleme 
Kurulu Tutanağını, Topluluk Üye Kayıt Listesini, Daire Başkanlığına ibraz etmeleri 
halinde topluluk faal olarak faaliyetlerine başlar. 
 

Danışman 

MADDE 7- (1) Topluluk kendisine en az bir danışman belirlemek zorundadır. 
(2) Topluluk faal olduğu sürece danışmanın görevi devam eder. 
(3) Danışmanın istifa, tayin vb. nedenlerle ayrılması durumunda; en geç 1 ay içerisinde 

yeni danışman için Topluluk Yönetim Kurulunun önerisi ve kendisinin danışmanlığı kabul 
ettiğine dair dilekçe ile Daire Başkanlığına başvurulur. Yeni Danışman, Daire Başkanlığınca 
incelendikten sonra uygun görüldüğü takdirde Rektörlük Makamı Onayı ile atanır. Süresi içinde 
yeni danışman ataması için başvuruda bulunulmaması halinde topluluğun faaliyetleri, içinde 
bulunulan eğitim-öğretim dönemi için askıya alınır. Devam eden eğitim ve öğretim döneminde 
de danışman belirlenememesi durumunda topluluk kapatılır. 

(4) Danışman; Üniversite nezdinde, yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmelikler 
çerçevesinde topluluktan ve faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur. Topluluğun bütün 
faaliyetlerinde danışmanlık görevi yapar, topluluğun diğer öğrenci toplulukları ve Rektörlük 
Makamı ile eşgüdümünü sağlar. 

(5) Danışman, birden fazla topluluğa danışman olarak görevlendirilemez. Topluluğun 
en fazla 2 (İki) danışmanı olabilir. Her iki danışman, bu Yönerge kapsamında aynı topluluğa 
yaptığı danışmanlık faaliyetinin diğer danışman tarafından bilindiğini ve onaylandığını kabul 
eder. 

(6) Toplulukla ilgili tüm yazışmalar; Danışmanının dilekçesinde ve tüzükte belirtilen 
adrese ve/veya e-mail adresine yapılır. 

(7) Topluluk adına kayıtlı demirbaş malzemeler danışmana zimmetlenir. Danışman ilgili 
demirbaşların muhafazasından sorumludur. 



(8) Danışman, oy kullanmaksızın Topluluk Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. 
 

Topluluğun amacı 

MADDE 8 – (1) Giresun Üniversitesi Kalite Topluluğu, yükseköğretim alanında 
öğrencilerimizde kalite kültürünün yaygınlaştırılması, kalite süreçlerinin içselleştirilmesi ve 
öğrencilerimizin kalite güvencesi sistemine katılımlarının artırılması ve bu alanda çalışmalar 
yürütmek amacıyla oluşturulmuştur. 

Topluluğun faaliyetleri  

MADDE 9 - (1) Topluluk, ulusal ve uluslararası kapsamda;  

a) Kalite kültürünün öğrenciler tarafından içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını 
sağlamak, 

b) Öğrencilerin yükseköğretimdeki kalite güvencesi süreçlerine ilişkin 
katılımlarını artırmak, 

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci katılımlı çalışmalar gerçekleştirmek, 
ç) Öğrencilere yönelik kalite etkinlikleri yapmak, 
d) Aynı amaçla çalışan diğer grup, dernek ve kişilerle iletişimde bulunmak ve 

işbirliği yapmak, 
e) Üniversitemizin karar alma süreçlerine katılarak, öğrencilerin kalite 

çalışmalarından beklentilerini iletmek için faaliyetler düzenler, yürütür veya 
diğer benzer yasal faaliyetlere katılır. 

(2) Topluluk, Başkanlık tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış, üniversite 
öğrencilerinin ve toplumun yararına olabilecek her türlü faaliyete katılabilir. 

Üyelik 

MADDE 10- (1) Üniversitede halen öğrenimine devam eden herkes topluluğa üye 
olabilir. Üyelik talebinin topluluk tarafından reddedilmesi halinde, Topluluk Genel Kuruluna 
en geç 7 gün içerisinde itiraz edilebilir. 

(2) Bir kişi birden fazla topluluğa üye olabilir ancak aynı anda birden fazla topluluğun 
Topluluk Yönetim Kurulu ve/veya Topluluk Denetleme Kurulunda görev alamaz. Bu durumu 
saptanan kişinin her topluluktaki Topluluk Yönetim ve/veya Topluluk Denetleme Kurulundaki 
görevi sona erer. 

(3) Topluluğa üye olmak isteyen kurucu üyeler dışındaki öğrenciler, dilekçe ile 
Topluluk Yönetim Kuruluna başvurur, danışmanın bilgisi dâhilinde Topluluk Yönetim Kurulu 
onayı ile topluluğa üye olur. İsimleri üye kayıt defterine işlenir. Üye kayıt defterinde 
danışmanın imzası bulunur. 

(4) Kurucu üyelerin üyeliği, topluluğun kuruluş onayı ile onaylanmış olur. 
(5) Kurucu üyeler dışında topluluğa üye olmak isteyen adayların başvurusu Topluluk 

Yönetim Kurulu ve Danışmanın onayı ile tamamlanmış olur.  
(6) Üyeler topluluk üye defterine kaydedilir.  
(7) Topluluğa üye olmak isteyen öğrenciler Başkanlığın üyelik formları ile birlikte 
KVKK kapsamında “Giresun Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Etkinlikleri İlgili Kişi 
Aydınlatma Metni”ni okur ve bir suretini imzalayarak Topluluğa verir. 



(8) Bir öğrenci birden fazla Topluluğun üyesi olabilir. 
 
Topluluğun Genel İlkeleri 

MADDE 11- (1) Topluluk, aşağıda belirtilen genel ilkelere riayet eder. 

a) Topluluk, Anayasa’mızda ifadesini bulan; devletin ve milletin bölünmez 
bütünlüğüne, hukuk devleti ilkesine, temel hak ve özgürlüklere, yasalara aykırı 
tutum, davranış ve faaliyette bulunamaz. 

b) Topluluk, Üniversite'nin eğitim ilkelerine, akademik çalışma ortamına, disiplin 
esaslarına, mevcut yönetmelik, genelge ve kararlara uygun şekilde faaliyette bulunur. 

c) Topluluk, Rektör, SKS ve Akademik Danışman tarafından belirlenen her türlü 
talimata uygun olarak hareket eder. 

d) Topluluk, siyasi faaliyette bulunamaz ve siyasi partiler ile ilişki içinde olamaz. 
e) Topluluk, yürüttüğü faaliyetlerde din, dil, ırk, etnik köken, milliyet, cinsiyet ve 

benzer nedenlerle ayrım yapamaz. 
f) Topluluk, ticari faaliyette bulunamaz ve üyelerine maddi çıkar sağlayamaz. 
g) Topluluk, Akademik Danışmanın bilgisi ve onayı olmadan etkinlik düzenleyemez. 
h) Topluluk faaliyetleri gereği üyelerinin katıldığı yarışma, konferans, kongre gibi 

etkinlikleri; etkinliğin günü yeri ve saatini belirterek ve katılması istenen üye 
listesiyle birlikte en az üç gün önce Topluluk Danışman’ının onayına sunmak 
zorundadır. 

i) Bu tüzükte hüküm bulunmayan durumlarda “Giresun Üniversitesi Sağlık Kültür ve 
Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi” esas 
alınır. 
 

Üyeliğin sona ermesi 

MADDE 12- (1) Topluluk üyesi öğrencilerin mezun olmalarıyla üyelikleri 
kendiliğinden sona erer. 

(2) Her üyenin istifa hakkı saklıdır. Topluluk üyesi topluluğa yapacağı yazılı başvuru 
ile üyelikten her zaman istifa edebilir. 

(3) Topluluk Yönetim ve/veya Topluluk Denetleme Kurulunda görev alan bir üye, ilgili 
görevinden istifa etmesi durumunda, istifasını Topluluk Yönetim Kuruluna sunar.  

(4) Görevinden herhangi bir sebeple ayrılan Topluluk Yönetim Kurulu ve/veya 
Topluluk Denetleme Kurulu üyesinin yerine, ayrılan üyenin kalan görev süresi ile sınırlı olmak 
üzere Topluluk Yönetim Kurulu/Topluluk Denetleme Kurulu yedek üyeleri arasından sırasıyla 
görevlendirme yapılır. 

(5) Üyelikten çıkarma, Topluluk Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Topluluk Genel 
Kurul toplantı yeter sayısının üçte iki  (⅔) çoğunluğunun kararı ile gerçekleşir.  

(6) Disiplin suçu işleyen öğrencinin, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği 
kendiliğinden sona erer.  

 
Topluluğun Organları 

MADDE 13- (1) Topluluğun organları şunlardır: 
a) Topluluk Genel Kurulu 
b) Topluluk Yönetim Kurulu 
c) Topluluk Denetleme Kurulu 

 



Topluluk Genel Kurulu 

MADDE 14- (1) Genel Kurul, topluluğun en yetkili karar organıdır. Topluluğa kaydını 
yaptırmış tüm öğrenci üyelerden oluşur. 

(2) Topluluk Olağan Genel Kurulu her yıl eğitim- öğretim döneminin başlamasından 
itibaren Topluluk Yönetim Kurulunun en az 15 iş günü önceden yaptığı çağrı üzerine 2 ay 
içerisinde olağan toplantısını yapar. 

(3) Topluluk Olağanüstü Genel Kurulu, Yönetim veya Denetleme Kurulunun gerekli 
gördüğü hallerde veya topluluk üyelerinin üçte birinin (⅓) yazılı isteği üzerine 30 gün içinde 
olağanüstü gündemle toplanır. 

(4) Topluluk Genel Kurul toplantıları üyelerin salt çoğunluğu ile yapılır, kararlar 
toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, Topluluk Yönetim Kurulu ve 
Topluluk Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ile üyelik iptali, topluluğun tüzük, logo, isim 
değişikliği ve topluluğun feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. 

(5) Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda en az bir 
hafta sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye 
sayısı, Topluluk Yönetim ve Topluluk Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az 
olamaz. 

(6) Genel kurul toplantıları Topluluk Danışmanının gözetiminde gerçekleştirilir.  
 
Topluluk Genel Kurulunun görev ve yetkileri 

MADDE 15 -  (1) Topluluk Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır. 
a) Topluluk Yönetim Kurulu ve Topluluk Denetleme Kurulu üyelerinin seçilmesi ve 

üyelik iptali, 
b) Topluluk isminin, logosunun, tüzüğünün değişikliği, topluluğun feshi kararı, 
c) Topluluk Yönetim Kurulu ve Topluluk Denetleme Kurulunun raporlarının 

görüşülmesi, karara bağlanması, ibrası, 
d) Üyeliğin reddi hakkında verilen Topluluk Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan 

itirazların incelenmesi ve karara bağlanması. 
 
Topluluk Yönetim Kurulu  

MADDE 16- (1) Yönetim Kurulu Topluluğun yürütme organıdır.  
(2) Topluluk Yönetim Kurulu; Topluluk Genel Kurulu tarafından toplantı yeter 

sayısının üçte iki çoğunluğu ile gizli oyla 1 öğrenim yılı görev yapmak üzere seçilen 5 asil, 3 
yedek olmak üzere toplam 8 üyeden oluşur ve Topluluk Genel Kuruluna karşı sorumludur.  

(3) Görev süresi biten Topluluk Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilir.  
(4) Topluluk Yönetim Kurulu toplantı nisabı Kurul üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır, 

kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.  
(5) Seçilen Topluluk Yönetim Kurulu üyelerinden en fazla oyu alan kişi hem Topluluk 

Yönetim Kurulu hem de topluluk başkanı olur. 
(6) Topluluk Yönetim Kurulunun tüm çalışmaları, topluluk danışmanının bilgisi 

dahilinde gerçekleşir.  
(7) Topluluk başkanı, topluluk etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde, ilgili 

evrakın/evrakların ve prosedürün yerine getirilmesinde topluluk ile Daire Başkanlığı arasındaki 
iletişimi sağlar. 



(8) Asil üyeliklerden boşalan yerlere yedek üyelerden atama yapılır. Yedek üyeler son 
sınıf öğrencisi olamaz. 

(9) Topluluk Yönetim Kurulu Başkanı/Topluluk başkanı ve Topluluk Yönetim Kurulu 
üyelerinin disiplin cezası almamış olmaları gerekir. Disiplin cezası alan başkan ve/veya 
üyelerin görevi, başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Topluluk, Genel Kurul toplantısı 
yaparak kurulu yeniden belirler ve 15 gün içerisinde yeni listeyi Daire Başkanlığına bildirir. 

 
Topluluk Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri 

MADDE 17- (1) Topluluk Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri; 
a) Yıllık çalışma programını hazırlar ve uygular. 
b) Topluluk Genel Kurulu tarafından verilen görevleri yapar, topluluğun amaçlarının 

ve çalışma konularının gerçekleştirilmesini sağlar. 
c) Topluluk Genel Kurul toplantılarının gün, saat ve yerini saptar. 
d) Alt çalışma grupları kurar ve bu grupların çalışmalarını denetler. 
e) Yeni üye kabulü, üyeliklerin güncellenmesi ve üyelikten çıkarılma işlemlerini 

yürütür. 
f) Mevcut danışmanın istifa, tayin vb. nedenlerle ayrılması durumunda yeni danışman 

önerir. 
g) Eğitim-Öğretim döneminin başlamasından itibaren 2 ay içerisinde; bir önceki 

eğitim-öğretim dönemine ait etkinlik değerlendirme raporunu/raporlarını (her 
etkinlik için ayrı düzenlenecek) Topluluk Denetleme Kurulu raporunu ve gelecek 
döneme ait Topluluk Etkinlik Planını, yeni oluşturulan Topluluk Yönetim ve 
Topluluk Denetleme Kurulu başkan ve üyeleri ile güncel üye listelerini Topluluk 
Yönetim Kurulu tutanağı eki olarak Daire Başkanlığına sunar. 

h) Kendi aralarında görev dağılımı yaparak başkan, başkan yardımcı ve topluluk 
sekreterini seçer. 

i) “Giresun Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi” 
esaslarına göre evrakları ve defterleri usulüne uygun tutar. 

j) Topluluk defter ve evraklarını talep üzerine Topluluk Danışmanının ve SKS Daire 
Başkanlığının denetimine sunar. 

k) Eğitim-öğretim dönemi içerisinde en az 1 faaliyet yapar. 
 
Topluluk Denetleme Kurulu 

MADDE 18- (1) Topluluk Denetleme Kurulu Topluluk Genel Kurulu tarafından 
toplantı yeter sayısının üçte iki çoğunluğu ile gizli oyla 1 öğrenim yılı görev yapmak üzere 
seçilen en az 3 asil, 2 yedek olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur ve Topluluk Genel Kuruluna 
karşı sorumludur.  

(2)  En çok oyu alan üye Topluluk Denetleme Kurulu başkanıdır. 
(3) Topluluk Denetleme Kurulu toplantı nisabı Kurul üye tam sayısının yarıdan 

fazlasıdır, kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.  
(4) Topluluk Denetleme Kurulu sorumluluk alanına giren konuları kendiliğinden 

görüşür ve denetler. 
(5) Topluluk Denetleme Kurulu başkan ve üyelerinin disiplin cezası almamış olmaları 

gerekir. Disiplin cezası alan başkan ve/veya üyelerin görevi, başka bir işleme gerek kalmaksızın 
sona erer. Topluluk, Genel Kurul toplantısı yaparak kurulu yeniden belirler ve 15 gün içerisinde 
yeni listeyi Daire Başkanlığına bildirir. 



(6) Denetleme Kurulu Genel Kurul kararı ile her zaman görevden alınabilir. 
 
Topluluk Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri   

MADDE 19- (1) Topluluk Denetleme Kurulu görev ve yetkileri şunlardır.  

a) Eğitim-Öğretim döneminin başlamasından itibaren Topluluk Genel Kurulu 
toplantısından önce; Topluluk Yönetim Kurulunu, Topluluk Genel Kurulu 
kararlarını, evrak ve belgeleri, alınan kararların yürütülmesini şeklen ve esasen 
Yönerge ve Tüzüğe uygunluk açısından denetler, sonuçlarını bir rapor halinde 
Topluluk Yönetim Kuruluna ve Topluluk Genel Kuruluna sunar. 

b) Topluluk Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen, bir sonraki eğitim öğretim 
dönemine ait topluluk etkinlik planının görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak 
önerilerini bildirir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 Tüzük Değişikliği, Fesih, Yürürlük ve Yürütme 

 
  Tüzük değişikliği 

  MADDE 20– (1) Giresun Üniversitesi Kalite Topluluğu’nun tüzük değişikliği, Giresun 
Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının Öğrenci Toplulukları Yönergesi 
çerçevesinde, topluluk Yönetim Kurulu veya Genel Kurul üyelerinin ⅔’sinin veya salt 
çoğunluğunun gerekçelendirilmiş yazılı teklifi ile topluluk Genel Kurulu tarafından 
gerçekleştirilir. 

 
Fesih 

MADDE 21- (1) Topluluk; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, yürürlükteki diğer 
mevzuat, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, Üniversitenin Eğitim, 
Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerine, Üniversitenin mevcut diğer yönetmelik, yönerge, ilke ve 
kararları ile bu Yönerge hükümlerine aykırı hareket etmeleri durumunda Daire Başkanlığının 
önerisi ve Rektörlük Makamı Onayı ile kapatılır. 

(2) Topluluk genel kurulu tarafından feshedilebilir. Fesih kararı üye sayısının ⅔ üçte iki 
oy sayısı ile alınır. 
 

Yürürlük 

MADDE 22- (1) Bu Yönerge, Üniversite Rektörlük Makamı tarafından onaylandığı 
tarihte yürürlüğe girer. 

 
Yürütme 

MADDE 23-  (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür. 
 
 

  


