SOKAK (SOSYAL KALKINMA KAMPANYASI)
Aralık 2017-Nisan 2018
Sokak, derneğimizin Bursa dışında gerçekleştirdiği tek projesidir. Amacımız Hakkâri
Yüksekova ile Bursa arası köprü kurarak Yüksekova’daki gençlere yalnız olmadıklarını
göstermek ve daha sosyal olabilecekleri bir alan sağlamaktı. Bu amaç doğrultusunda
Yüksekova’daki Gençlik Merkezi yetkileri ile birlikte iki aşamalı bir etkinlik
gerçekleştirdik;
1-Yüksekova Bursa’da: Yüksekova’dan gelen misafirlerimizi Bursa’da ağırlarken,
misafirlerimizle beraber eğlenceli eğitimler yaptık. Oyun Hareketi Derneğinin de
katkıları ile gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerde hep birlikte Yüksekova’daki gençlerin
ilgisini çekebilecek proje fikirleri oluşturduk. Oluşturduğumuz fikirlerin nasıl
gerçekleştirilebileceğine dair fikir alışverişinde bulunduk. Tekrar bir araya gelebilmek
için misafirlerimizi uğurlarken aklımızda projeler ve geçirdiğimiz güzel vakitler kaldı.
2- PATİKA’dan Yüksekova Çıkartması: Bu sefer bizim oluşturduğumuz bir ekip
Yüksekova’ya misafir oldu. Oradaki gençlerle bizzat tanışma ve vakit geçirme fırsatı
bulduk. Yüksekova’yı birinci gözden görünce etkinliğimizin ne kadar değerli olduğunu
bir kez daha görmüş olduk. Bu harika şehirde bizi çok güzel ağırlayan Yüksekova Gençlik
Merkezi yetkilileri ile birlikte yeni projeler ve eğitimler gerçekleştirdik. Yüksekova’dan
uçağa binerken aklımızda ise artık bizim misafir değil bir aile olduğumuzu görmenin
mutluluğu vardı.
Geçen sene planladığımız hedeflere ulaşmamız, beklediğimizden çok daha verimli
etkinlikler gerçekleştirmiş olmamız bizi önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceğimiz
etkinlikler için daha da heyecanlandırdı. Hiç bir siyasi amaç gütmeden
gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikler daha gerçekleştireceğimiz nice etkinlikler için bize
umut oldu.

Basına Yansıyanlar;
http://www.hurriyet.com.tr/bursadan-yuksekovaya-sosyal-kalkinma-kampanya-40805091
http://www.milliyet.com.tr/patika-dernegi-nden-sosyal-kalkinma-bursa-yerelhaber-2449205/
http://beyazgazete.com/haber/2017/12/6/patika-dernegi-nden-sosyal-kalkinma-kampanyasi4214511.html
https://www.diyadinnet.com/haberi-242230-bursa-dan-yuksekova-ya-kardeslik-koprusu
http://www.sanalbasin.com/bursadan-yuksekovaya-sosyal-kalkinma-kampanyasi-24587220/
http://www.iha.com.tr/hakkari-haberleri/bursadan-yuksekovaya-kardes-eli--1984767/
http://www.bursahakimiyet.com.tr/haber/bursa-da-patika-dan-sokak-projesi-207829.html

RAMAZAN KAMPANYASI
1 Haziran 2018
Derneğimizce ramazan kampanyası oluşturulmuş, toplanan bağışlar ile sosyal yardıma
ihtiyacı olan bireyler dağıtımı yapılmıştır.
Dernek yönetimi bu yıl ramazan yardımlarını Bursa Irak Türkmenleri Kültür
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştır.
Kampanya kapsamında 800 adet A101 gıda çeki, 200 adet De Facto giyim çeki dağıtımı
yapılmıştır.

KURBAN BAYRAMI KAMPANYASI
13 Ağustos 2018
Derneğimizce Kurban Bayramı kampanyası oluşturulmuş, toplanan bağışlar ile sosyal
yardıma ihtiyacı olan bireyler dağıtımı yapılmıştır.
Dernek yönetimi bu yıl kurban bayramı yardımlarını Bursa Lösemili Çocuklara Yardım
Derneği aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştır.
Kampanya kapsamında 100 adet De Facto giyim çeki dağıtımı yapılmıştır

Patikalay’18
Aralık’17-Haziran’18
21 ARALIK 2017
Patikalay ve Uludağ Tıp Öğrenci Birliği’nin katılımıyla, Gölyazı Ünallar İlkokulu’nda ki
öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. Sonrasında öğrencilere verilen diş
fırçalama eğitimini takip etmeleri için öğrencilere diş fırçası ve diş macunu hediye
edildi.
16 OCAK 2018
Gölyazı Ünallar İlkokulu’nda yaptığımız ikinci etkinlikte, öğrencilere karne günü sürprizi
olarak hediyeler dağıtıldı. Yine öğrencilerin hayallerini bize anlattığı mektuplara cevap
olarak yazılan motivasyon mektupları verildi.
14 NİSAN 2018
Üçüncü etkinliğimiz de öğrencilerle kurduğumuz iletişimi arttırdık. Oynadığımız pek çok
oyun sayesinde hep beraber eğlendik.
11 MAYIS 2018
Gölyazı Ünallar İlkokulunda yaptığımız dördüncü etkinlikte, öğrencilerin genel sağlık
durumlarını kontrol ettik. Öğrencilere sağlık konusunda tavsiyeler verdik. Öğrencilere
sağlıksal bir problemleri olduğu zaman neler yapmaları gerektiğini anlattık.
6 HAZİRAN 2018
Patikalay’ın son etkinliğinde, Gölyazı Ünallar İlkokulu’ndaki öğrencilerle birlikte Sur Yapı
Marka AVM Cinemaximum’a film izlemeye gittik. Bu keyifli etkinlikle beraber Patikalay
2018’ı sonlandırmış olduk.
Basına Yansıyanlar;
https://www.gazetekritik.com/saglik/patikalay-dis-fircalama-egitimi/35187
https://www.burdanoku.com/patikalay-is-basinda/

Sosyal Fayda Zirvesi
15 Ekim 2018

İstanbul
Sosyal Fayda Zirvesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile UNDP ve TBWA For
Good iş birliğinde Doğan Holding platin sponsorluğunda 15/10/2018 tarihinde Hilton
Bosphorus
İstanbul
Convention
Center’da
hazırlanmıştır.
15 Ekim günü 10:00-17:30 saatleri arasında gerçekleştirilen ve 24 bölüme ayrılan
çalışmaya dernek üyemiz Ferdi Turna katılım sağlamıştır.

GENEL KURUL
21 Ekim 2018
Dernek yönetim kurulunun almış olduğu 30.06.2018 tarihli 2018/26 sayılı karar gereği
toplantı günü, saati, yeri ve gündemi yönetim kurulunca tespit edilen dernek tüzüğüne
göre genel kurul toplantınsa katılma hakkı bulunan tüm üyelere yasal süre içinde internet
sayfamızdan bildirilmiştir.
Paylaşımcı Toplumsal İyilik Kampanyaları Derneği Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 21
Ekim 2018 tarihinde saat 13.00’de Görükle Gençlik Merkezinde aşağıdaki gündemle
yapılmıştır.
Gündemin 1. Maddesi gereğince yönetim kurulu üyeleri tarafından kimlik kontrolleri
yapılarak toplantı yerine alınan derneğe kayıtlı ve toplantıya katılma hakkı bulunan 36
üyenin 28’sının katılımı ile toplantı ve gündemi için çoğunluk sağlandığının tespit
edildiğinin yönetim kurulu adına Dernek Başkanı M.Okan Aydın açıklayarak toplantının
açılışını yapmış ve açılış konuşması sonrası duyurusu yapılan aşağıda sunulan gündem
başlıkları değişiklik önerisi olmaksızın oybirliği ile aynen kabul edilmiştir.
Gündem:
1-Açılış ve Saygı duruşu
2-Divan Heyetinin seçimi
3-Dernek tüzüğüne Madde-1, Madde2,Madde 7 ve Madde 12’nin e değiştirilmesi.
4-Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi
5-Dilek, Temenniler ve Kapanış
Gündem maddeleri üzerinde genel kurulca mutabık kalınmış olup, teklifler kabul
edilmiştir. Zorunlu organlar aşağıdaki gibi oluşturuluştur.
Üyelerce önerilen adaylar aldıkları oylar ve görevli oldukları kurul aşağıda belirtilmiş
olup olağan genel kurul tarihine kadar ile görev yapmaları oybirliği ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu Asil

Denetim Kurulu Asil

1-M.Okan Aydın

1-Fikri Pala

2-Mustafa Gümüş

2-E.Rüyam Küçüksüleymanoğlu

3-Hakan Çırnaz

3-Züleyha Alper

4-Musa İpekten
5-M.Yaşar Temiz

Denetim Kurulu Yedek

Yönetim Kurulu Yedek

1-Nilay Çolak

1-Nazlı Ayhan

2-Konuray Aydıner

2-Toumpa Chouseın Memetalı

3-Mete Yılmaz

3-Şeyda Turan
4-Berhan Celal Becermen
5-Onur Salih Bahar

PATİKADEMİ 2018
Ekim- Kasım-Aralık 2018
21 Ekim Pazar
Patikademi katılımcılarına Patikader başkanı
M.Okan AYDİN’ın sunumu ile Patikader tanıtımı
yaptı. Patikademi programı aktarıldı. Katılımcılar
kendilerini tanıtan konuşmalar yaptı.
22 Ekim Pazartesi
Oyun Hareketi Derneği ile toplantı gerçekleştirildi.
Patikademi katılımcılarının birbirlerini
tanımalarını amaçlayan oyunlar oynatıldı.
31 Ekim Çarşamba
Birinci oturumda (Mühendis & T.C
Cumhurbaşkanlığı Bilişim Uzmanı & Tedx
konuşmacısı & Girişimcinin Başucu Kitabı, Sosyal
Ağlar Tarihi, Çocuklar İçin Kodlama ve İnternet
Sırları kitaplarının yazarı) Buğra AYAN
‘teknolojinin yararlı kullanımı, sosyal sorumluluk
projelerinin gerekliliği’ üzerine internet aracılığı
ile Patikademi katılımcılarıyla konuşma
gerçekleştirdi.
İkinci oturumda (2018 Bahar Dönemi Patikademi
öğrencilerinden, Patikademi Sorumlusu) Nazlı
AYHAN proje geliştirme eğitimi (PGE1) verdi.
6 Kasım Salı
Patikader üyelerinden (Bursa Bilim ve Teknoloji
Merkezi organizasyon sorumlusu) Konuray
AYDINER katılımcılara ‘ekip olma ve kurma
becerisi’ hakkında bilgiler verdi, uygulamalar
yaptırdı.
14 Kasım Çarşamba
Patikademi ana sorumlusu M.Yaşar TEMİZ
katılımcıların, ekip içi sosyal iletişimini ve
dinamiğini arttırmak için oyun oynattı.
21 Kasım Çarşamba
Birinci oturumda Patikademi ana sorumlusu
M.Yaşar TEMİZ ‘sunum teknikleri ve doğru
sunum nasıl olmalı?’ adlı eğitimi verdi.
İkinci oturumda (2018 Bahar Dönemi Patikademi
öğrencilerinden, Patikademi sorumlusu) Nazlı
AYHAN proje geliştirme eğitimi (PGE2) verdi.
28 Kasım Çarşamba
Patikademi katılımcıları (Hakan MELEN,
H.İbrahim İDER, Merve ESEN, Enes BEYKOZ)
daha önceden verilmiş olan kitap listesinden
seçtikleri kitapların sunumlarını yaptı.
5 Aralık Çarşamba
Patikademi katılımcıları (İpek ÖZIŞIK, Ufuk CAN,
Ebrar KALAY, Abdülhamit TATLI, D.Nida

ÇOLAK) daha önce verilmiş olan kitap listesinden
seçtikleri kitabın sunumlarını yapı.
7 Aralık Cuma
Birinci oturumda (İstanbul Bilgi Üniversitesi
öğretim görevlisi & yazar) Fatoş KARAHASAN
‘Açılın Gençler Geliyor’ kitabı ile katılımcılara
geleceğe dair önerilerde bulundu.
İkinci oturumda (önceki akademi dönemi
öğrencilerinden, Patikader Eskişehir temsilcisi)
Asrın Buğra MERİÇ proje geliştirme eğitimi
(PGE3) verdi.
12 Aralık Çarşamba
Birinci oturumda (bahar akademi dönemi
öğrencilerinden, Patikademi sorumlusu) Toumpa
CHOUSEIN proje geliştirme eğitimi (PGE4) verdi.
İkinci oturumda patikademi katılımcıları (Ayşenur
ATEŞ, Nisanur TOKLUK) daha önceden verilmiş
olan kitap listesinden seçtikleri kitabın sunumu
yaptı.
19 Aralık Çarşamba
Toumpa CHOUSEIN (bahar akademi dönemi
öğrencilerinden, Patikademi sorumlusu) örnek
sosyal sorumluluk projeleri sunumu yapacak.
24 Aralık Pazartesi
Ece ÇİFTÇİ (Sosyal Girişimci & ‘Sosyal Ben’in
kurucusu) ‘bir sosyal girişimcilik hikayesi’ adlı
toplantıyla bilgiler verecek.
26 Aralık Çarşamba
Birinci oturumda (Uludağ Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Tıp Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi)
Murat CİVANER ‘sosyal bağlamda etiğin
gerekliliği’ üzerine bilgilerini aktaracak.
İkinci oturumda Patikademi sorumluları
tarafından Proton (Proje Geliştirme Maratonu)
sunumu yapılacak.
2 Ocak Çarşamba
Itır ERHART (İstanbul Bilgi Üniresitesi öğretim
üyesi & ‘Adım Adım’ın kurucusu & yazar) ‘adım
adım farkındalık yaratmak’ ile fark yaratmanın
önemini aktaracak.

