
KORDER 11. OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI 

Derneğimizin 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Kasım 2017 (cuma) günü 

saat 18.30 da Konutkent 2 Sitesi Datça Sokak B-1 Blok 2 No.lu Dükkan Çayyolu- 

Ankara adresindeki dernek merkezinde olduğu duyurulmuş; fakat çoğunluk 

sağlanamadığı için yapılamamıştır. Genel kurulumuz, 10 Aralık 2017 (pazar) günü 

saat 11.00′de gene aynı adreste çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündem 

maddeleri doğrultusunda yapılmıştır. 

  

Gündem 

1. Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması 

2. Divan’ın teşekkülü 

3. Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları okunması 

4. Yönetim ve denetim kurullarının ibrası 

5. Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi 

6.  Dilek ve temenniler 

7. Kapanış 

 

 

 

1. Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması  

 

Açılış ve yoklama yapılmış, 25 üyenin katılımı ile genel kurul başlatılmıştır. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak Divan teşekkülüne geçilmiştir.  

 

2. Divan’ın teşekkülü 

Oy birliği ile Divan başkanlığına Mustafa Akpolat, yazmanlığa ise Leyla 

Etyemez Çıplak seçilmiştir.  

 

3. Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları okunması 

Öncelikle geçmiş Yönetim Kurulu faaliyet raporu bir sunuş eşliğinde okunmuş 

ve üyelere Yönetim Kurulu tarafından etraflıca anlatılmıştır.  

Daha sonra Denetim Kurulu raporu okunmuş ve üyelere Denetim Kurulu 

tarafından etraflıca anlatılmıştır. Denetim Kurulu raporu sonucunda derneğin gelir-

gider sonuçlarının tutarlı olduğu anlaşılmıştır.  

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu hakkında lehte ve aleyhte konuşmalar 

yapılmıştır. Bu konuşmalar şu şekildedir: 

 Ahsen Mocan: Yeni dernek mekânı için eski dönem Yönetim Kurulu başkanı 

sayın Müge Bahçeci’ye tüm üyeler adına teşekkürlerini iletmiştir. Ayrıca yeni 

mekân açılışındaki sarf edilen giderlerin dernek masraf defterinde 

http://no.lu/


bulunmaması nedeniyle Müge Bahçeci’ye ayrıca katkılarından dolayı yine tüm 

üyeler adına teşekkürlerini iletmiştir. 

 Ali Fuat Tek: Derneğin gelir sıkıntısının olduğunu dile getirip bundan sonraki 

dönemde bu sıkıntıları gidermek için aidat ödemelerini aksatan üyelerin 

uyarılması gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca derneğe gelir getirebilecek 

etkinlikler ve imkânlar ile ilgili yeni yönetim kurulunun çalışması gerektiğini 

savunmuştur.  

 Cansen Kılıççöte: Sadece dernek mekanının aidatının 400TL olduğunu 

söyledikten sonra bunun ödenmesi için en az 40 üyenin düzenli bir şekilde 

dernek katkısını ödemesi gerektiğini hatırlatmıştır.  

 

4. Yönetim ve denetim kurullarının ibrası 

Yönetim ve Denetim Kurulları oy birliği ile ibra edilmiştir.  

 

5. Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi 

 Dernek organlarının üyeleri oy birliği ile aşağıda belirtildiği gibi seçilmiştir.  

 

Yeni Yönetim kurulu: 

Asil Üye 

Müge Bahçeci  

N. Cansen Kılıççöte 

Ali Fuat Tek 

Leyla Etyemez Çıplak 

Özgün Özçakır 

Yedek Üye 

Umut Bilgiç 

İ. Yavuz Özkaya 

Pınar Aykaç 

Fuat Gökçe 

Mustafa S. Akpolat 

 

Yeni Denetim kurulu: 

Asil Üye 

İ. Ahsen Mocan  

Ayça Bilgiç 

K. Nesrin Yatman 

Yedek Üye 

İ. Fatma Eren 

Semra Ener 

Nevin Apaydın 

 

Onur kurulu: 

Asil Üye 

P. Ayşıl Yavuz  

Cevat Erder 

Nimet Özgönül 

Yedek Üye 

Neriman Şahin Güçhan  

Emine Caner Saltık 

A. Güliz Bilgin Altınöz 

 



 

6. Dilek ve temenniler 

Divan başkanı kontrolünde üyeler tarafından söz alınarak dilek ve temenniler 

dile getirildi. Dilek ve temenniler şu şekildedir: 

Öncelikle ülke gündeminde olan ve derneğimizin üyesi Y. Mimar Umut Bilgiç’i 

ilgilendiren “Bodrum Kalesi Mimarlık Koruma ve Sualtı Arkeoloji Müzesi Projesi” 

hakkında yapılması planlanan KORDER açıklaması hakkındaki görüşler konuşuldu. 

Nesrin Yatman sosyal medyadaki tartışmalar nedeniyle projenin öneminin göz 

ardı edilip, bilgi karışıklığına getirilerek etkisiz kılınmaya çalışıldığının altını çizdi. Bu 

gibi tartışmaların sosyal medya aracılığı ile değil bilimsel, akademik ya da 

profesyonel ortamlarda uzman kişililerin ışığında tarafsız bir şekilde birebir 

tartışılması gerektiğini savundu. 

Ayşıl Yavuz günümüz e-medyadaki bilgi kirliliğinin ancak belgeleme, bilgi 

toplama ve yayınlama yoluyla önüne geçilebileceğini söyleyerek bilginin önemine 

vurgu yaptı. 

Cansen Kılıççöte tarafından “Bodrum Kalesi Mimarlık Koruma ve Sualtı 

Arkeoloji Müzesi Projesi” hakkında yapılması planlanan KORDER açıklamasını 

okudu ve görüşe sundu. 

Güliz Bilgin Altınöz öncelikle proje müellifi Y. Mimar Umut Bilgiç’e 

projelerinden dolayı tebrik ve teşekkürlerini iletti. Proje ile ilgili görüşlerini ulusal ve 

uluslararası kurum ve kuruluşlarda ilgililere ilettiğini dillendirdi. Konu ile ilgili yapılması 

planlanan KORDER açıklamasında, projenin detaylarını anlatmanın doğru olmadığını 

savundu. Bunun yerine projenin ulusal ve uluslararası yasal çerçevede tüm ilkeleri 

yerine getirdiğini ve etik kurallara uyarak yapıldığının irdelenip, uygun bulunduğunu 

söylemenin daha doğru olduğunu dile getirdi.  

Ayşıl Yavuz dernek olarak KORDER’in projeyi değerlendirme biçiminin ulusal 

ve uluslararası yasal çerçevede koruma prensipleri üzerinden olması gerektiğini 

savundu. 

Müge Bahçeci okunan KORDER açıklamasındaki proje detaylarını 

bilgilendirmek amacıyla yapıldığını iletip, üyelerin eleştirilerine göre yeniden 

kurgulanacağını dile getirdi.  

 

7. Kapanış 

Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Onur Kurul’u üyelerine tebrikler iletildi 

ve genel kurul kapatıldı.  

 


