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    Ankara, 10.3.2018 

 

         2018 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 Muammer Sun tarafından açıldı. 

3. Toplantıyı yönetmek üzere Ahmet Şefik Kahramankaptan (başkan), Nejat 

Başeğmezler (başkanvekili) ve M. Burak Soykan (yazman) divan kuruluna seçildi. 

4. Telif hakları ile ilgili konularda bir avukat ile görüşme gerekliliği konuşuldu. 

5. 2017 yılı etkinlik raporu genel kurula sunularak görüşüldü. Buna göre: 

a. Genç Besteciler Buluşmaları ile ilgili –ilgisini kaybetmiş olan- katılımcılara 

anket uygulama gerekliliği belirtildi. Deneyimli kişilerle buluşmalara 

ağırlık verilmesi gerekliliği konuşuldu. 

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

verildi. 

c. 2017 çalışma yılı içerisinde yapılmış olan etkinlikler sıralandı. 

6. Muammer Sun tarafından BESOM gönüllüler orkestrası kurulması önerildi. 

7. Derneğin daha fazla dikkat çekebilmesi ve kurumsal bir kimlik oluşturabilmesi 

için yönetim kurulu tarafından belirlenen hedefler konması gerekliliği genel 

kurulca belirtildi. 

8. 2017 yılı denetim raporu genel kurula sunularak görüşüldü. 

9. Yönetim ve denetim kurulları genel kurul tarafından oybirliği ile aklandı. 
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10.  2018 yılı için yönetim kurulu seçimi yapıldı. Buna göre aşağıda adı yazılı olanlar 

ayraç içinde belirtilen statüleri ile yönetim kuruluna seçildi: 

 

Muammer Sun (Asil) 

Orhan Veli Özbayrak (Asil) 

Önder Özkoç (Asil) 

Deniz Atalay (Asil) 

M. Burak Soykan (Asil) 

Turgay Erdener (Yedek) 

Ertuğrul Bayraktarkatal (Yedek) 

Burak Tüzün (Yedek) 

Onur Arınç Duran (Yedek) 

Sevgi Ünal (Yedek)

11.  2018 yılı için denetim kurulu seçimi yapıldı. Buna göre aşağıda adı yazılı olanlar 

ayraç içinde belirtilen statüleri ile denetim kuruluna seçildi: 

 

Rengim Gökmen (Asil) 

Ahmet Şefik Kahramankaptan (Asil) 

Nejat Başeğmezler (Asil) 

Ahu Köksal (Yedek) 

Hediye Çiğdem Aytepe (Yedek) 

Atilla Çağdaş Değer (Yedek)

 

12.  Yapılması düşünülen etkinlikler yönetim kurulunca genel kurula sunuldu. 

13.  Muammer Sun, orkestraların yıllık programlarında Türk eserlerine verilen 

ağırlığın araştırılması ile ilgili bir çalışma yapılmasını önerdi ve bu çalışmanın 

BESOM Ödülleri için ihtiyaç duyulan bilginin toplanmasında en önemli yere sahip 

olacağını vurguladı. Bunun üzerine Rengim Gökmen, hangi orkestranın ne kadar 

Türk eseri çaldığı ve hangi şefin ne kadar Türk eseri yönettiğinin araştırılmasının 

yönetim kurulunun birinci çalışma başlığı olması gerektiğini söyledi.  

14.  Turgay Erdener, bestecilik yarışması yapan kurumlara BESOM adına bir teşekkür 

yazısı yazılmasını önerdi. 

15.  Önümüzdeki konser döneminin başına kadar orkestra şeflerinin yönettikleri    

Türk eserlerinin listelerinin istenmesi kararlaştırıldı. 

16.  BESOM üyesi bestecilerin orkestra eserlerinin kadro, süre ve diğer bilgilerinin 

listelenmesi ve orkestralara gönderilerek dağıtılması kararlaştırıldı. Bu konuda 

Ersin Antep’in hazırladığı Türk Bestecileri Eser Listesi kitabındaki bilgilerden 

yararlanarak bu bilgilerin güncellenmesi yoluna gidilmesi önerildi. 
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17.  Önder Özkoç’un önerisi üzerine, derneğin sanal ağ sayfasına üyelerin kişisel 

internet sitelerinin ve özgeçmişlerinin eklenmesi kararlaştırıldı. 

18.  Derneğin sanal ağ sayfasının İngilizceye çevrilmesi konusu görüşüldü. Bu konuda 

Önder Özkoç ve Deniz Atalay, sorumluluk üstlenebileceklerini ifade ettiler. 

19.  Orhan Veli Özbayrak, bilgilerin düzenli bir biçimde arşivlenip yönetsel 

bakımdan otomasyon hizmeti veren Fonzip veya Raklet gibi dernek yönetim 

yazılımlarından yararlanılması ile ilgili bir hazırlık çalışması yapılarak, mali 

açıdan derneğin bu hizmeti karşılayabilecek durumda olduğunu tespit edilmesi 

halinde bu yazılımların kullanılmasını önerdi. 

20.  Yıllık ödenti tutarlarının bir önceki yıl ile aynı kalması kararlaştırıldı. (Meslek 

sahibi: 150 Türk Lirası; Öğrenci: 75 Türk Lirası) 

21.  Ödentilerin toplanması konusuna ağırlık verilmesi ve ödentilerini ödemeyen 

üyelerin genel kurul kararıyla bir sonraki genel kurulda üyeliklerinin düşürülmesi 

önerildi. 

22.  Rengim Gökmen, ödentilerini ödeyen üyelere teşekkür edilmesini ve ödemeyen 

üyelere borçlarını ivedilikle ödemeleri gerektiğini bildiren bir e-posta atılmasını 

önerdi. 

23.  Elektronik nota yayıncılığının sanal ağ sayfasının güncellenmesiyle birlikte 

değerlendirilmesi gerekliliğine vurgu yapıldı. 

24.  Ceyhun Atuf Kansu Şiirleri Beste Yarışması’nda istenecek eserlerin piyano 

eşlikli ses için yazılması kararlaştırıldı. Yarışmaya katılacak eserlerin süresi en 

fazla 6 dakika olarak belirlendi. Yarışma jürisi için Muammer Sun, Mustafa 

Yurdakul, Turgay Erdener, Hasan Uçarsu, Onur Türkmen ve Yiğit Aydın’a jüri 

üyeliği teklif edilmesine karar verildi. Katılım ücretinin talep edilip 

edilmeyeceği, edilecekse hangi şartlar altında edileceğine ilişkin bir görüş 

birliğine varılamadı; konu yönetim kurulunun kararına bırakıldı. Yarışmayla ilgili 

Şefik Kahramankaptan tarafından bir şartname taslağı hazırlanmasına ve daha 

sonra görüşülerek bu taslağa yönetim kurulunca son biçiminin verilmesi 

kararlaştırıldı. Yarışma ödülleri için Kansu ailesi tarafından verilecek 3000 Türk 

Lirası dışında yarışma ödüllerinin arttırılabilmesi ve çeşitlendirilebilmesi için 

gereken maddi kaynağın bulunması konusunda yönetim kurulunun Nisan ayının 

sonuna kadar çalışma yapmasına karar verildi. Bunun dışında, ödüllerin final 
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konserinde belirlenmesi ve üç derece ile iki mansiyondan oluşan beş ödül 

verilmesi kararlaştırıldı. 

25.  Derneğin sanal ağ sayfasına üzerinden dergi yayınlanması hakkında çalışma 

yapılması ve 2016-17 yılında yayımlanan kitaplar arasından yılın müzik yayınının 

seçilmesi önerildi. 

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

 

 

                                     

 

 

                             Ahmet Şefik Kahramankaptan 

                                            (Başkan) 

 

 

 

 

  Nejat Başeğmezler                                                                  M. Burak Soykan 

     (Başkanvekili)                                                                           (Yazman)          


