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KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 

GENÇ KALİTE TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ 

 

Topluluğun Adı 

MADDE 1 - (1) Ahi Evran Üniversitesi Genç Kalite Topluluğu ” dur. 

 

Amaç 

MADDE 2 – (1) Bu tüzüğün amacı, Genç Kalite Topluluğunun kuruluş, işleyiş ve mali desteğine ilişkin 

çalışma esaslarını düzenlemektir. 

 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu tüzük, Ahi Evran Üniversitesi Senatosunun 11.12.2006 tarih ve 04- 2006/69 sayılı 

kararıyla kabul edilen “Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci 

Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi” hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu tüzükte geçen; 

a) Rektörlük: Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünü, 

b) Rektör: Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü, 

c) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı: Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığını, 

d) Yönetim Kurulu : Genç Kalite Topluluğu Yönetim Kurulunu, 

e) Denetleme Kurulu: Genç Kalite Topluluğu Denetleme Kurulunu, 

f) Öğrenci Topluluğu : Genç Kalite Topluluğunu, 

g) Akademik Danışman: Genç Kalite Topluluğu Akademik Danışmanını, ifade eder. 

 

Topluluk Faaliyetleri 

MADDE 5 - (1) Topluluğun faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir; 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Genç 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. 
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Genç Kalite Topluluğunun temele görevleri şunlardır: 

 

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, 

d) Öğrencilere yönelik kalite etkinlikleri yapmak, 

e) Üniversitemizin karar alma süreçlerine katılarak, öğrencilerin kalite beklentilerini iletmek, 

 

Topluluğun Sorumlulukları 

MADDE 6-  (1) Topluluk, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına karşı sorumludur. 

(2) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; 

a) Amaç doğrultusunda çalışıp çalışmadığı, 

b) Sağlanan desteği yerinde kullanıp kullanmadığı. 

Her akademik yılın Ocak ayının sonuna kadar; 

c) Topluluk etkinlik plan ve bütçesini, 

ç) Yönetim Kurulu, denetleme kurulu üye bilgilerini, 

d) Topluluk başkanı, (yönetim kurulu başkanı) 

e) Muhasip üye ve topluluk üye bilgilerini, 

Her akademik yılın Mayıs ayının sonuna kadar; 

f) Topluluk etkinlik raporlarını, 

g) Topluluk defterlerini Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderip göndermediği, 

ğ) Topluluk etkinlik raporunu uygulayıp uygulamadığı, 

h) Defter kayıtlarını düzenli tutup tutmadığını denetlemekle yetkilidir. 

 

Üyelik 

MADDE 7- (1) Öğrenci Topluluğuna üye olmak isteyen kurucu üyeler dışındaki öğrenciler Akademik 

Danışmanın bilgisi dahilinde topluluk yöneticilerinin onayı ile topluluğa üye olur. İsimleri üye kayıt 

defterine işlenir. Üye kayıt defterinde Akademik danışmanın imzası bulunur. 

(2) Topluluğa üye kabulünde Akademik Danışman ve topluluk yöneticileri ölçüt olarak: 

   a) Başvurunun Ahi Evran Üniversitesi’ne mensup öğrenci tarafından yapılıp yapılmadığına, 

   b) Disiplin cezası almamış olmasına bakar. 
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(3) Topluluğun Akademik Danışmanın atanmasından sonraki 6 ay içinde Ahi Evran Üniversitesi Sağlık 

Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesinde belirtilen 

organlarını oluşturmak zorundadır. 

(4) Topluluk üyelerinden, aidat alınıp alınmayacağı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. 

 

Üyelikten çıkarma ve üyeliğin düşmesi 

MADDE 8 – a) Herhangi bir nedenle okulla ilişiği kesilen öğrencinin üyeliği düşer. 

(b) Topluluk amaçlarına aykırı hareket ettiği, topluluğun bütününün ya da bir kurumunun çalışmasını 

bilinçli bir şekilde engellediği, Genel Kurul seçimlerine hile karıştırdığı, mazeretsiz olarak iki Genel 

Kurul'a katılmadığı tespit edilen üyeler, Yönetim Kurulu Kararıyla üyelikten çıkarılırlar. 

 

Topluluğun Yönetim Organları ile Görev ve Sorumlulukları 

Topluluğun Organları 

  MADDE 9-  (1) Topluluğun organları şunlardır: 

   a) Akademik Danışman, 

   b) Genel Kurul, 

     c) Yönetim Kurulu.  

      d) Denetleme Kurulu 

 

Akademik Danışmanın Görev ve Sorumlulukları 

MADDE 10 – (1) Akademik danışmanın görev ve sorumlulukları şunlardır: 

a) Akademik danışman, “Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci 

Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönerge”si çerçevesinde topluluğun faaliyetlerini denetler ve 

yürütülmesine yardımcı olur. 

b) Akademik Danışman Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı üzerinden Rektöre karşı sorumludur. 

c) Akademik Danışman gerekli gördüğünde Yönetim Kurulu toplantılarına katılır ve Kurula başkanlık 

eder. 

d) Para, malzeme ve yer gibi ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli idari işlemler ve tüm yazışmalar Akademik 

Danışman tarafından yürütülür. 

e)  Her akademik yılın Ocak ayının sonuna kadar;  

  1-Topluluk etkinlik plan ve bütçesini, 

  2-Yönetim Kurulu, denetleme kurulu üye bilgilerini,  

  3-Topluluk başkanı(yönetim kurulu başkanı), 
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   4-Muhasip üye ve topluluk üye bilgilerini, 

f) Her akademik yılın Mayıs ayının sonuna kadar;  

1-Topluluk etkinlik raporlarını, 

   2-Topluluk defterlerini, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ulaştırılmasında, 

topluluk başkanı ile birlikte sorumludur. 

 

Genel Kurul 

MADDE 11 – (1) Genel Kurul; Topluluğun yetkili karar organıdır. Topluluğa kaydını yaptırmış tüm 

öğrenci üyelerden oluşur. Genel Kurul, kuruluş aşamasından sonraki olağan toplantılarını her eğitim ve 

öğretim yılının başında Yönetim Kurulunun en az 15 gün önceden yapacağı çağrı üzerine, üyelerin 

yarıdan bir fazlasının katılması ile gerçekleştirir. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, en az bir hafta 

sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı 

topluluk yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. Genel 

Kurulun olağanüstü toplantısı Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya 

üyelerinin 1/3’ nün yazılı isteği üzerine yapılır. 

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 

MADDE 12 – (1) Topluluğun en büyük karar organı olan Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır : 

a) Tüzük değişiklik önerilerini görüşüp karara bağlar, 

b) Yönetim ve denetleme kurulu asil ve yedek üyelerini, muhasip üyeyi ve topluluk başkanını 

seçer 

c) Bir önceki dönemin etkinlik raporlarını inceler, 

ç) Topluluğun dönem sonu etkinlik raporunu ile gelir ve gider çizelgesini karara bağlar, 

d) Denetim kurulu raporlarını inceleyip karara bağlar. 

 

Yönetim Kurulu: 

MADDE 13 - (1) Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından açık oylama ile seçilen 5 asil, 5 yedek üyeden 

oluşur. Yönetim kurulu yapacağı ilk toplantıda başkan, başkan yardımcısı, muhasip üye ve sekreterini 

seçer. Yönetim kurulu başkanı aynı zamanda topluluk başkanıdır. Yönetim kurulunun tüm çalışmaları, 

topluluk akademik danışmanının bilgisi dahilinde gerçekleşir. Topluluk başkanı topluluk etkinliklerinin 

gerçekleştirilmesinde ilgili evrakların ve prosedürün yerine getirilmesini ve toplulukla, Sağlık Kültür ve 

Spor Daire Başkanlığı arasındaki iletişimi sağlar. Muhasip üye harcamaların belgeye dayalı olmasından, 

üyelik ücreti ve aidat makbuzları ile muhasebe defter kayıtlarının düzenli ve usulüne uygun olarak 
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tutulmasından, topluluk akademik danışmanı ile birlikte sorumludur. 

Yönetim Kurulunun Feshi: 

a) Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin çoğunluğunun istifasıyla, 

b) Topluluk raporlarının ve defterlerinin zamanında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına sunulmaması 

durumunda gerçekleşir. 

 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri 

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır; 

a) Yıllık çalışma programını hazırlar ve uygular, 

b) Genel Kurul tarafından verilen görevleri yapar, topluluğun amaçlarının ve çalışma konularının 

gerçekleştirilmesini sağlar, 

c) Genel Kurul toplantılarının gün, saat ve yerini saptar, 

d) Çalışma Yan Kurulları kurar ve bu Yan Kurulların çalışmalarını denetler, 

e) Muhasip üye, topluluk yönetim ve denetleme kurulu üyeleri ve üye listelerini her akademik yılın 

Ocak ayının sonuna kadar, yıl içinde gerçekleştirilen faaliyetleri içeren topluluk etkinlik raporunu ise her 

akademik yılın gelecek döneme ait topluluk etkinlik planı ve bütçesini, topluluk başkanı, Mayıs ayı 

sonuna kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına sunar, 

f) Yeni üye kabulü, üyeliklerin güncellenmesi ve üyelikten çıkarılma işlemlerini yürütür, 

g) Topluluğun yapacağı etkinlikler için, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının ilgili prosedürlerini  

kullanarak, akademik danışmanın bilgisi dahilinde Rektörlükten izin alır, 

h) Topluluğa alınan demirbaş eşyayı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kanalı ile Ayniyat 

Saymanlığına kaydettirilmesini sağlar. 

 

Denetleme Kurulu 

MADDE 15 – (1) Denetleme Kurulu 3 asıl, 2 yedek üyeden oluşur. Genel kurulca toplantıya katılan 

üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile seçilir ve genel kurula karşı sorumludur. Bir yıl süreyle görev yapar. 

 

Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri 

MADDE 16 – (1) Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır; 

a-) Topluluğun bütçe ve hesap işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri her öğrenim dönemi sonunda inceler, 

sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve genel kurula sunar. 

b-) Yönetim kurulu tarafından düzenlenen bir sonraki öğrenim dönemine ait topluluk etkinlik planı ve 

bütçesinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak önerilerini bildirir. 
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Topluluğun Feshi ve Disiplin İşleri 

MADDE 17 – (1) Topluluğun Feshi;  

a)  Genel kurulun kararı ile, 

b) Bir akademik yıl içinde tek etkinlik gerçekleştirmiş veya hiç etkinlik gerçekleştirememiş Topluluklar, 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının ve Öğrenci Etkinlikleri Komisyonunun önerisi  ve Üniversite 

Yönetim Kurulu kararı ile, 

c) Ülkenin genel ahlak kuralları, Üniversitenin kanun, yönetmelik ve yönergeleri ile Yükseköğretim 

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ihlali ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine 

getirmemesi durumunda, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının ve Öğrenci Etkinlikleri 

Komisyonunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile feshedilir. 

 

Disiplin İşleri 

MADDE 18 - (1) Topluluğun genel ahlak kurallarına aykırı siyasal ve yasadışı eylemlerde bulunamaz, 

topluluk faaliyetlerine ilişkin disiplin işleri genel hükümlere tabiidir. 

 

Mali İşler 

MADDE 19 – (1) Öğrenci etkinlikleri için yapılacak bağışlar, öğrenci etkinlikleri sonunda elde edilecek 

gelirler, öğrenci toplulukları üyelik aidatları ve diğer gelirler Rektörlükçe gösterilen, öğrenci toplulukları 

adına açtırılmış bir banka hesabına yatırılır ve giderler Akademik Danışmanının onayı ile Topluluğun 

başkanı tarafından harcama yapılır. 

 

Tutulması Zorunlu Kayıt ve Defterler 

MADDE 20 –  (1) Topluluk aşağıda belirtilen defterleri tutmakla yükümlüdür. 

a) Üye kayıt defteri, 

b) Karar defteri, 

c) Muhasebe defteri, (gelir ve giderleri gösteren belgeler yer alır) 

d) Demirbaş eşya defteri, 

e) Etkinlik dosyası. (topluluk etkinlik raporları ve dilekçeleri yer alır) 

(2) Topluluk kullanması için verilen demirbaşlar, demirbaş numarası ile birlikte demirbaş defterine 

kaydedilir. Kendi gelirleri ile alınan demirbaşlar deftere kaydedilerek bir ay içerisinde ayniyat 

saymanlığına Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kanalı ile bildirilir ve demirbaş numarası alınır. 
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Demirbaşlardan yönetim kurulu başkanı (topluluk başkanı) ve akademik danışman sorumludur. 

 

Çalışma Esasları 

MADDE 21 - (1) Topluluk “Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci 

Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesinde” belirtilen esaslara göre kurulur ve faaliyetleri sırasında 

yönergede belirtilen hususlara uyar. 

(2) Topluluğun kendi adına tahsis edilmemiş mekânları izinsiz kullanamaz, 

(3) Topluluk, siyasi faaliyette bulunamaz ve siyasetle uğraşamaz, 

(4) Topluluk, Akademik Danışmanın bilgisi ve onayı olmadan etkinlik düzenleyemez, 

(5) Topluluk, Rektör, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu ve 

Akademik Danışman tarafından belirlenen her türlü talimata uygun olarak hareket eder, 

(6) Bu tüzükte hüküm bulunmayan durumlarda “Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi” esas alınır. 

 

Yürürlük 

MADDE 22 — (1) Bu Tüzük Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihten itibaren 

yürürlüğe girer. 


