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Ankara, 5/03/2022 

 

2022 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 

1. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığından, 5 Mart 2022 tarihinde saat 14.00’te 

BESOM Derneği olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere, çağrıda belirtilen Tunalı 

Hilmi Caddesi (114/42) Kavaklıdere/Ankara (SCAMV Binası) adresinde çoğunluk 

aranmadan toplantı başlatıldı. 

2. Hazirun cetveline göre yeterli üye sayısının sağlandığı tutanakla tespit edildi. 

3. Genel kurul toplantısı, Atatürk, şehitler, yitik sanatçılar ve BESOM derneği kurucusu 

Muammer Sun anısına saygı duruşu ile açıldı. 

4. Toplantıyı yönetmek üzere Şefik Kahramankaptan (başkan), Erol Erdinç (başkanvekili) 

ve İrem Yamansoy (yazman) divan kuruluna seçildi. 

5. Dernek başkanı Rengim Gökmen açılış konuşması yaptı. Konuşmasında, derneğin mali 

denetiminin tamamlandığını söyledi. Derneğin temel amacının genç besteci, orkestra 

şefi ve müzikologların desteklenmesi olduğunu ve bahsi geçen konu üzerine 

konuşulmasının gerekliliğinden bahsetti. 

6. 2021 yılı çalışma raporu genel kurula sunuldu ve rapor üzerine müzakere açıldı. 

7. Orhan Veli Özbayrak, BESOM’da koruma altına alınan İlhan Baran’ın nota ve 

belgelerden oluşan arşivinin akıbeti hakkında bilgi almak istedi. Şefik Kahramankaptan, 

dijitalleştirme çalışmalarının sürdüğünü ve süreç tamamlandıktan sonra basılı 

kaynakların da ulaşılabilir olacağını söyledi. Konu üzerine Naci Özgüç, arşivin içeriğini 

sordu. Şefik Kahramankaptan arşiv içeriğini detaylı bir şekilde anlattı. Konu üzerine söz 

alan Rengim Gökmen, Türk bestecilerin nota ve el yazmalarının tasnif edilmesinin 
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gerekliliğini belirterek, BESOM çatısı altında bulunacak ve olması gereken arşivlerin 

öneminden bahsetti. 

8. Yönetim ve denetim kurullarının hazırladıkları 2021 yılı çalışma raporları, genel kurul 

tarafından oybirliği ile aklandı. 

9. Derneğin yıllık ödemeleri mevzusu müzakerede konuşuldu. Buna göre, yıllık ödenti 

tutarının belirlenmesi konusunda seçilecek yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi 

oybirliği ile kabul edildi. 2020 yılı genel kurulunda kabul edilen, lisans ve yüksek lisans 

öğrencilerinden ödenti alınmamasının devamlılığına karar verildi. 

10. Muammer Sun’a “Kurucu Onursal Başkan” unvanının resmen verilmesi genel kurulun 

oylamasına sunuldu ve Turgay Erdener’in talebi üzerine müzakere açıldı. Orhan Veli 

Özbayrak, “Kurucu ve Onursal Başkan” unvanını önerdi. Müzakerenin kapanması 

oyçokluğu ile kabul edildi. Konu, genel kurulun oylanmasına tekrar sunuldu. “Kurucu 

Başkan” bir oy, “Kurucu Onursal Başkan” dört oy, “Kurucu ve Onursal Başkan” dokuz 

oy aldı. Muammer Sun’a “Kurucu ve Onursal Başkan” unvanının resmen verilmesi 

oyçokluğu ile kabul edildi. 

11. Turgay Erdener, Muammer Sun Orkestrası’nın kurulmasının gerekliliğinden bahsetti. 

12. 2022 yılı için yönetim kurulu seçimi yapıldı. Buna göre aşağıda adı yazılı olanlar ayraç 

içinde belirtilen statüleri ile yönetim kuruluna seçildi: 

Rengim Gökmen (Başkan)    Naci Özgüç (Yedek) 

Şefik Kahramankaptan (Başkan Yardımcısı) Işın Metin (Yedek) 

Deniz Atalay (Sayman)    Orhan Veli Özbayrak (Yedek) 

İrem Yamansoy (Yazman)    Çiğdem Aytepe (Yedek) 

Ozan Evrim Tunca (Üye)    Fatih Akman (Yedek) 

13. 2022 yılı için denetim kurulu seçimi yapıldı. Buna göre aşağıda adı yazılı olanlar ayraç 

içinde belirtilen statüleri ile denetim kuruluna seçildi: 

Turgay Erdener (Asil)    Erol Erdinç (Yedek) 

Pınar Aydın O’Dwyer (Asil)    İsmail Sezen (Yedek) 

Nejat Başeğmezler (Asil)    Cemi’i Can Deliorman (Yedek) 
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14. Turgay Erdener, Cumhuriyetimizin 100. yılı onuruna düzenlenecek olan “100. Yıl 

Piyano İçin Çocuk Parçaları Beste Yarışması” üzerine duyuruların arttırılmasının 

gerekliliğini belirtti. 

15. Fatih Akman, dernek kapsamında hakemli dergi çıkartılması veya sempozyum 

yapılması ve orkestra kurulması üzerine talebini dile getirdi. 

16. Orhan Veli Özbayrak, BESOM’dan Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet 

Konservaruvarı’na bağışlanan fotoğraf koleksiyonunun akıbetini sordu ve fotoğrafların 

güvenliği konusundaki tedirginliğini dile getirdi. Rengim Gökmen, konu ile ilgili 

detaylı bir açıklama yaptı. 

17. Erol Erdinç, orkestra şefliği eğitiminin daha kapsamlı olmasının gerekliliğine vurgu 

yaptı. 

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

 

 

 

Ahmet Şefik Kahramankaptan 

(Başkan) 

 

 

 

  Erol Erdinç         İrem Yamansoy 

(Başkanvekili)              (Yazman) 

 


