PAYLAŞIMCI TOPLUMSAL İYİLİK KAMPANYALARI DERNEĞİ
21 EKİM 2018 PAZAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
DİVAN TUTANAĞI
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
say fam ızdan bi ldirilmi ştir.
Paylaşımcı Toplumsal İyilik Kampanyaları Derneği Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 21
Ekim 2018 tarihinde saat 13.00'de Göriikle 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'sınm 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. M a d d e 2 . M a d d e 7 ve Madde 12"nin e değiştirilmesi.
4-Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi
5-Dilek,Temenniler ve Kapanış

Gündemin 2. Maddesi gereğince Divan Başkanlığı seçimi yapılmıştır. Divan Başkanlığıma
ortak bir önerge ile Altıner Boyacıoğlu. başkan vekilliğine Ferdi Turna, yazman olarak da
Burak Can Kurtipek oybirliği ile aday gösterilerek seçilmişlerdir.
Gündemin 3. Maddesi gereğince Dernek Tüzüğünde yapılacak değişikliğin görüşülmesine
geçilmeden önce salonda tüzük değişikliği için öngörülen yeter sayısının olduğu tespit edildi,
daha sonra yönetim kurulu tarafından önerilen tüzük değişikliğinin görüşülmesine geçildi.
Dernek tüzüğüne aşağıdaki maddelerin eklenmesine ve değişikliklerin yapılmasına karar
verildi.
MADDE-1 YÜRÜRLÜKTEKİ HALİ
Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin Adı: "Paylaşımcı Toplumsal İyilik Kampanyaları Derneği"dir.
Derneğin merkezi Bursa" dır.

MADDE 1- DEĞİŞİKLİK YAPILAN HALİ
Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin Adı: "Paylaşımcı Toplumsal İyilik Kampanyaları Derneğindir.
Derneğin merkezi Bursa'dır.
Derneğin kısa adı PATİKA-DER'dir.

MADDE-2) YÜRÜRLÜKTEKİ HALİ
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek
Çalışma Konulan ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 2- Toplumda dezavantajlı gruplara yönelik yardım kampanyaları düzenlemek,
bu faaliyetler kapsamında üniversite öğrencilerini ve bu alanda çalışmak isteyen gönüllü
bireyleri sosyal sorumluluk alanında bilinçlendirmek.
Sosyal sorumluluk konularında ve dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik
hayatlarına ilişkin konularda bilimsel çalışmalar yapmak, toplantılar, kongre ve konferanslar
düzenlemek.
MADDE-2) DEĞİŞİKLİK YAPILAN HALİ
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek
Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 2- Öncelikli olarak dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm toplumu ilgilendiren
sosyal, ekonomik ve eğitim sorunlarının çözümlerine yönelik kampanyalar düzenlemek.
Bu kampanyalar kapsamında bu alanlarda çalışmak isteyen gönüllü bireyleri sosyal
dayanışma alanında bilinçlendirmek.
Güncel sosyal ve ekonomik hayata ilişkin konularda bilimsel çalışmalar yapmak,
toplantılar, kongre ve konferanslar düzenlemek.
MADDE-7) YÜRÜRLÜKTEKİ HALİ
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı
Usulü
Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden
oluşur. Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan.
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden
beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh
hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir
Olağan genel kurul. 2 yılda bir. Mavıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek
gün yer ve saatte toplanır.

MADDE -7) DEĞİŞİKLİK YAPILAN HALİ

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 7- Genel k u r u l derneğin en yetkili karar organı olup: derneğe kayıtlı üyelerden
oluşur. Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan.
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden
beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh
hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir
Olağan genel kurul, her yıl Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün
yer ve saatte toplanır.
MADDE 12- YÜRÜLÜKTEKİ HALİ
Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1 -Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10 TL. aylık olarak ta J_TL aidat alınır.
Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil,
konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve
yardımlar.
6-Derneğin. amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla
giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7-Diğer gelirler.
MADDE 12- DEĞİŞİKLİK YAPILAN HALİ
Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 20 TL. yıllık olarak ta 20 TL aidat
alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil,
konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve
yardımlar.
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla
giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7-Diğer gelirler.

Gündemin 4. Maddesi gereğince Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerinin yapılıp genel
kurul tarafından oybirliği ile onaylanmıştır.
Zorunlu dernek organları yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerin seçimine geçildi.
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
1-M.Okan Aydın
2-Mustafa Gümüş
3-Hakan Çırnaz
4-Musa İpekten
5-VI. Yasar Temiz
Yönetim Kurulu Yedek
1 -Nazlı Ayhan
2-Toumpa Chouseın Memetalı
3-Şeyda Turan
4-Berhan Celal Becermen
5-Onur Salih Bahar
Denetim Kurulu Asil
1-Fikri Pala
2-E.Rüyam Küçiiksüleymanoğlu
3-Ziileyha Alper
Denetim Kurulu Yedek
1-Nilay Çolak
2-Konuray Aydıner
3-Mete Yılmaz

Gündemin 5. Maddesi gereğince dilek, temenniler bölümünde Dernek Başkanı M. Okan
A \ DİN genel kurul teşekkür konuşmasının ardından divan başkanı toplantıyı kapatmıştır.
Bu genel kurul toplantı tutanağı tarafımızdan müştereken imza altına alınmıştır. 21.10.2018

