PAYLAŞIMCI TOPLUMSAL İYİLİK KAMPANYALARI DERNEĞİ
27 MART 2021 3. OLAĞAN GENEL KURUL
DİVAN TUTANAĞI
Demek yönetim kurulunun almış olduğu 04.03.2021 tarihli 40 sayılı karar gereği toplantı günü,
saati, yeri ve gündemi yönetim kurulunca tespit edilen demek tüzüğüne göre genel kurul
toplantısına katılma hakkı bulunan tüm üyelere yasal süre içinde internet sayfamızdan
bildirilmiştir.
Paylaşımcı Toplumsal İyilik Kampanyaları Demeği Olağanüstü Genel Kurul toplantısı
27.03.2021 tarihinde saat 12.00’de Görükle Gençlik Merkezinde aşağıdaki gündemle
yapılmıştır.
Gündemin 1. Maddesi gereğince yönetim kurulu üyeleri tarafından kimlik kontrolleri yapılarak
toplantı yerine alman demeğe kayıtlı ve toplantıya katılma hakkı bulunan 39 üyenin 27’sinin
katılımı ile toplantı ve gündemi için çoğunluk sağlandığının tespit edildiğinin yönetim kurulu
adına Demek 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- Demek Başkanın konuşması
4- Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası
5-Demek tüzüğünün Madde 1, Madde 2, Madde 7 ve Madde 21’in değiştirilmesi.
6-Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi

7-Dilek,

Temenniler ve Kapanış

Gündemin 2. Maddesi gereğince Divan Başkanlığı seçimi yapılmıştır. Divan Başkanlığı’na
ortak bir önerge ile Burcu Becermen, başkan vekilliğine İlker Gökay Güney, yazman olarak da
Musa İpekten oybirliği ile aday gösterilerek seçilmişlerdir.
Gündemin 4. Maddesi gereğince Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi
sonucunda yönetim kurulu oybirliği ile ibra edilmiştir.
Gündemin 5. Maddesi gereğince Demek 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.
Demek tüzüğüne aşağıdaki maddelerin eklenmesine ve değişikliklerin yapılmasına karar
verildi.

MADDE-1 YÜRÜRLÜKTEKİ HALİ
Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Demeğin Adı: “Paylaşımcı Toplumsal İyilik Kampanyaları D em eği’dir.
Demeğin merkezi B ursa’dır.
Demeğin kısa adı PATİKA-DER’dir.
MADDE 1- DEĞİŞİKLİK YAPILAN YENİ HALİ
Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Demeğin Adı: “Paylaşımcı Toplum Dem eği’dir.
Demeğin merkezi Bursa’dır.
MADDE-2) YÜRÜRLÜKTEKİ 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-2) DEĞİŞİKLİK YAPILAN YENİ HALİ
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma
Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 2- Bireylerin temel insan haklarına erişiminde özellikle eğitim, sağlık,
ekonomik alanda karşılaştığı her türlü eşitsizliğin giderilmesi için hak temelli faaliyetlerde
bulunmak.
Temel insan hakları konularında her türlü ayrımcılığa, sosyal eşitsizliğe ve ihlale maruz
kalmış birey ve gruplarla dayanışma ve paylaşım içerisinde olmak.
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
19-Gıda Bankacılığı kapsamında ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gıda, temizlik,
giyecek ve yakacak maddeleri bağışı kabul etmek ve gıda bankacılığı kapsamında faaliyet
yürütmek,

MADDE-7) YÜRÜRLÜKTEKİ HALİ
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 7- Genel kurul, demeğin en yetkili karar organı olup; demeğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya demek üyelerinden
beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kumlu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh
hâkimi, üç üyeyi genel kumlu toplantıya çağırmakla görevlendirir
Olağan genel kuml, her yıl Mayıs ayı içerisinde, yönetim kumlunca belirlenecek gün
yer ve saatte toplanır.

MADDE -7) DEĞİŞİKLİK YAPILAN YENİ HALİ
Madde 7- Genel kuml, demeğin en yetkili karar organı olup; demeğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel kuml;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kumlunun gerekli gördüğü hallerde veya demek üyelerinden
beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kumlunca olağanüstü toplantıya çağrılır.
Yönetim kumlu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh
hakimi, üç üyeyi genel kumlu toplantıya çağırmakla görevlendirir
Olağan genel kurul, her 2 yılda bir Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek
gün yer ve saatte toplanır.

MADDE 21 - YÜRÜLÜKTEKİ HALİ
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 21-Genel kuml, her zaman demeğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kumla katılma hakkı bulunan
üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi
durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,
yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma
hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü ’dür. Genel kumlda fesih kararı oylaması açık olarak
yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, demeğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim
kumlu üyelerinden oluşan tasfiye kumlunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kuml
kararının alındığı/\eya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “TASFİYE HALİNDE PAYLAŞIMCI
TOPLUMSAL İYİLİK KAMPANYALARI DERNEĞİ ” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak demeğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini
baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce demeğin hesaplarını
inceler. İnceleme esnasında demeğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve
banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa
bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında demeğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları
paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Demeğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil
edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve
hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer
belirlenmemişse demeğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla
üyeye sahip demeğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare
amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Demeğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip
tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile demek merkezinin bulunduğu
yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi
zorunludur.
Demeğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla
görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma
süresi beş yıldır.

MADDE 21 - DEĞİŞİKLİK YAPILAN YENİ HALİ
Genel kumlca fesih kararı verildiğinde, demeğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim
kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul
kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.
Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde demek adında “TASFİYE HALİNDE PAYLAŞIMCI
TOPLUM DERNEĞİ ” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini
baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce demeğin hesaplarını
inceler. İnceleme esnasında demeğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve
banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa
bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında demeğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa mallan
paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Demeğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil
edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve
hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer
belirlenmemişse demeğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla
üyeye sahip demeğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare
amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Demeğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip
tasfiye kumlu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile demek merkezinin bulunduğu
yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi
zorunludur.
Demeğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kumlu üyeleri saklamakla
görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma
süresi beş VıMır.

Gündemin 6. Maddesi gereğince
Zorunlu demek 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-Onur
3-

Salih Bahar
Mustafa Gümüş

4- Toumpa Chouseın Memetalı
5- Haşan Nasuhi Budak
Yönetim Kurulu Yedek
1-Nazlı Ayhan
2-Rasim Çetin
3-Enes Beykoz
4-Abdülhamit Tatlı
5-Berhan

Becermen

Denetim Kurulu Asil
1-Altıner Boyacıoğlu
2-E.Rüyam Küçüksüleymanoğlu
3-Züleyha Alper
Denetim Kurulu Yedek
1-Nilay Çolak
2-Sıla Tarkan
3-Mete Yılmaz

Gündemin 7. Maddesi gereğince dilek, temenniler bölümünde Demek Başkanı M. Okan
AYDIN genel kuml teşekkür konuşmasının ardından divan başkanı toplantıyı kapatmıştır.
Bu genel kuml toplantı tutanağı tarafımızdan müştereken imza altına alınmıştır. 27.03.2021

Burcu Becermen

İlker Gökay Güney

Musa İpekten

Divan Başkanı

Başkan Vekili

Yazman

