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              Ankara, 29.2.2020 

 

2020 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 

 

1. İmza tutanağında yer alan üye imzaları ile toplantı yeter sayısının sağlandığı 

tutanakla tespit edildi.  

2. Genel kurul, yönetim kurulu başkanı Rengim Gökmen tarafından açıldı. 

3. Toplantıyı yönetmek üzere Şefik Kahramankaptan (başkan), Ertuğrul 

Bayraktarkatal (başkanvekili) ve Mustafa Burak Soykan (yazman) divan kuruluna 

seçildi. 

4. 2019 yılı etkinlik raporu genel kurula sunularak görüşüldü. Buna göre: 

a. Dernek üye sayısı bilgileri güncellendi ve genel kurula bu konuda bilgi 

verildi. 

b. 2019 çalışma yılı içerisinde yapılmış olan etkinlikler sıralandı. Rengim 

Gökmen Çalışma Raporu’na dair görüşlerini dile getirdi. Derneğin var 

olmasının önemini vurguladı. 

5. 2019 yılı denetim raporu genel kurula sunularak görüşüldü. 

6. Yönetim ve denetim kurullarının hazırladıkları 2019 yılı etkinlik ve denetim 

raporlarının görüşülmesinin ardından yönetim kurulu, genel kurul tarafından 

oybirliği ile aklandı. 

7. Erol Erdinç, yabancı ülkelerde bulunan Besteciler Birlikleri’nin  görev ve  

sorumluluklarına dair bilgi almak istedi. Şefik Kahramankaptan gerekli açıklamayı 

yaptı, Erol Erdinç konu hakkında daha detaylı bir araştırma yapılmasını ve rapor 
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hazırlanmasını istediğini belirtti, Orhun Orhon konu hakkında geniş kapsamlı bilgi 

verdi. 

8. Orhun Orhon BESOM’un güncel ve sosyal konulardaki sessizliğinden ve 

pasifliğinden rahatsızlığını dile getirdi. Rengim Gökmen, Orhun Orhon’un 

fikirlerine katıldığını, BESOM’un varlığının sebeplerinden birinin de bu konuların 

konuşulacağı ortamı oluşturması olduğuna değindi. 

9. Erol Erdinç toplantıların daha sık yapılmasını teklif etti. BESOM’un internet 

ortamında bir yayın çıkarmasını önerdi ve BESOM’un tanınırlığının artırılması 

gerekliliğini vurguladı. Erol Erdinç, BESOM’un el ilanları ile tanıtılmasını önerdi. 

10. Şefik Kahramankaptan, derneğin ve üyelerinin pasifliği konusunda şikayetlerini 

dile getirdi. 

11. Önder Özkoç, tüm üyelerle iletişime geçildiğini, ulaşılamayan ve kişisel  

bilgileri alınamayan üyelerin dernekten çıkarılması konusunda açıklama yaptı. 

12. Orhun Orhon, dernek ödentilerinin alınmasının devamı halinde gençlerin 

katılımının olanaksız olduğunu belirtti. Metin Munzur BESOM’un varlığını 

sürdürebilmesi için ödentilerin kaldırılması gerektiğini dile getirdi. 

13. Rengim Gökmen derneğin yaşamına devam edip etmemesinin oylanmasını ve yeni 

yönetim kurulunun seçilmesini önerdi. 

14. Toplantıya 10 dakika ara verildi. 

15. Muammer Sun telefon bağlantısı ile görüşlerini dile getirdi. Derneğin varlığını 

sürdürmesi için gerekenin yapılmasını istediğini belirtti. 

16. Dernek 2020 ödentileri geçen yılki gibi 150 TL olarak belirlendi. 

17. Yiğit Can Eyüboğlu, öğrenci üyelerden ödenti alınmamasını önerdi.  

18. Lisans öğreniminin sonuna kadar öğrencilerden ödenti alınmamasına oy  

birliği ile karar verildi. 

19. Ertuğrul Bayraktarkatal, aidatlarını ödemeyen üyelerin, üyeliklerinin 

düşürülebileceğine dair tüzükteki gerekli maddeleri açıkladı. 
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20. 2019 yılı için yönetim kurulu seçimi yapıldı. Buna göre aşağıda adı yazılı olanlar 

ayraç içinde belirtilen statüleri ile yönetim kuruluna seçildi: 

Rengim Gökmen (Asil) 

Ertuğrul Bayraktarkatal (Asil) 

Ahmet Şefik Kahramankaptan 

(Asil) 

Deniz Atalay (Asil) 

Cemi’i Can Deliorman (Asil) 

Burhan Önder (Yedek) 

Orhan Veli Özbayrak (Yedek) 

Erol Erdinç (Yedek) 

Onur Arınç Duran (Yedek) 

Yiğit Can Eyüboğlu (Yedek)

21. 2019 yılı için denetim kurulu seçimi yapıldı. Buna göre aşağıda adı yazılı olanlar 

ayraç içinde belirtilen statüleri ile denetim kuruluna seçildi: 

Turgay Erdener (Asil) 

Metin Munzur (Asil) 

Nejat Başeğmezler (Asil) 

Önder Özkoç (Yedek) 

Burak Soykan (Yedek) 

Burak Onur Erdem (Yedek)

 

22. Rengim Gökmen BESOM’un Türk Bestecilere verdiği önemden ötürü kişi veya 

kurumlara verilmesi planlanan ödülü Genel Kurul’un görüşlerine sundu. Ödülün 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na verilmesini teklif etti. Ertuğrul 

Bayraktarkatal, bu konu ile ilgili bir yönetmelik hazırlanması gerektiğini belirtti. 

 

23. Genel kurul, üyelerin dilek ve önerilerinin ardından kapandı. 

 
 

     Şefik Kahramankaptan 

                                            (Başkan) 

 

       Ertuğrul Bayraktarkatal                                                         M. Burak Soykan 

              (Başkanvekili)                                                                      (Yazman)          


