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MÜYORBİR – MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ  

9. OLAĞAN GENEL KURULU  

DİVAN KURULU BAŞKANLIĞI’NA 

MÜYORBİR TÜZÜK’ün aşağıdaki maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin Genel Kurul’un onayına 

sunulmasını arz ve talep ediyoruz. 

 

TÜZÜK 17.MADDE DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ   

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ VE İLİŞKİLERİN TASFİYESİ  

Madde:17 

Üyelik ölüm, tüzel kişiliğin sona ermesi, üyelikten çekilme veya üyelikten çıkarılma ile sona erer. Bu 

durumda, üyelik kaydı, yönetim kurulu kararıyla açıklaması da yapılarak defterden silinir. Üyeliği sona 

erenler ile Birliğin karşılıklı yükümlülükleri üyelikten istifa veya üyelikten ihraç ile ÜYELİĞİN SONA 

ERDİĞİ TARİHTEN itibaren bir yıl süreyle devam eder. 

 

TÜZÜK 17.MADDE ESKİ HALİ: 

 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ VE İLİŞKİLERİN TASFİYESİ  

Madde:17 

Üyelik ölüm, tüzel kişiliğin sona ermesi, üyelikten çekilme veya üyelikten çıkarılma ile sona erer. Bu 

durumda, üyelik kaydı, yönetim kurulu kararıyla açıklaması da yapılarak defterden silinir. Üyeliği sona 

erenler ile Birliğin karşılıklı yükümlülükleri yetki belgelerinin sonuncusunun süresinin bitiminden itibaren bir 

yıl süreyle devam eder. 

 

 

TÜZÜK 19.MADDE DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ   

ÜYELİKTEN ÇIKARMA VE İTİRAZ 

MADDE:19 

Asıl ve yararlanan üyeler aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Haysiyet Kurulu kararıyla 

üyelikten çıkarılırlar: 

a-Kasıtlı eylem ve davranışlarıyla Birliğin çalışmasına, amaçlarını gerçekleştirmesine engel OLMAYA 

ÇALIŞMAK, BİRLİĞİN AMAÇ VE FALİYETLERİNE AYKIRI TUTUM VE DAVRANIŞ İÇİNDE 

OLMAK, BİRLİK İLE İLGİLİ  gazete, dergi vb basın organlarında, tv, internet, sosyal medya vb 

mecralarda BİRLİK, BİRLİK KURUL ÜYELERİ, BİRLİK ÇALIŞANLARI HAKKINDA GERÇEK 

DIŞI NİTELİKTE BEYANLARDA BULUNMAK,  

b-Yazılı uyarıya rağmen bir yıl süresince üyelik ödentisini vermemek, 



c-Yetki Belgesine aykırı davranışlarını, yazılı uyarıya rağmen sürdürmek, 

d-Asıl üyeler yönünden hastalık için doktor raporu bildirmeksizin arka arkaya 3 genel kurul toplantısına 

katılmamak, 

Üyelikten çıkarılmaya dair karar, bizzat üyeye veya noter aracılığı ile birliğe bildirdiği adresine yedi gün 

içinde bildirilir. Bu tebliğin adresten ayrılma veya imtina sebebi ile alınmaması üyeye herhangi bir hak 

doğurmaz. Çıkarma kararına karşı üye, yargı yoluna başvurabilir. Çıkarma kararına karşı Yargıya 

başvurulması veya başvurulacağının bildirilmesi, çıkarma kararını durdurmaz, çıkarma kararı ile üyelik düşer. 

 

19.MADDE ESKİ HALİ: 

ÜYELİKTEN ÇIKARMA VE İTİRAZ 

MADDE:19 

Asıl ve yararlanan üyeler aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Haysiyet Kurulu kararıyla 

üyelikten çıkarılırlar: 

a-Kasıtlı eylem ve davranışlarıyla Birliğin çalışmasına, amaçlarını gerçekleştirmesine engel olmak, 

b-Yazılı uyarıya rağmen bir yıl süresince üyelik ödentisini vermemek, 

c-Yetki Belgesine aykırı davranışlarını, yazılı uyarıya rağmen sürdürmek, 

d-Asıl üyeler yönünden hastalık için doktor raporu bildirmeksizin arka arkaya 3 genel kurul toplantısına 

katılmamak, 

Üyelikten çıkarılmaya dair karar, bizzat üyeye veya noter aracılığı ile birliğe bildirdiği adresine yedi gün 

içinde bildirilir. Bu tebliğin adresten ayrılma veya imtina sebebi ile alınmaması üyeye herhangi bir hak 

doğurmaz. Çıkarma kararına karşı üye, yargı yoluna başvurabileceği gibi, çıkarılan üye yargı yoluna 

başvurmadan Genel Kurul’a başvurarak tekrar üyeliğe kabulünü Genel Kurul’dan isteyebilir. Bu istek Genel 

Kurul’ca kabul edilirse, üyelik şartları varolmak kaydı ile yeniden üyelik kazanılır. Çıkarma kararına karşı 

Genel Kurul’a veya Yargıya başvurulması veya başvurulacağının bildirilmesi, çıkarma kararını durdurmaz, 

çıkarma kararı ile üyelik düşer. 

 

İş bu önergemizin Genel Kurul’un onayına sunulmasını arz ve talep ediyoruz. 

Saygılarımızla, 

MÜYORBİR  YÖNETİM KURULU  

BURHAN ŞEŞEN 

BELKIS AKKALE 

EDİP AKBAYRAM 

SUAVİ SAYGAN 

METİN ÖZÜLKÜ 

ONUR AKIN  

HÜSEYİN TURAN  
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