
MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ 

DENETLEME KURULU YÖNERGESİ 

 

DENETLEME KURULU  

MADDE 1- Denetleme kurulu, genel kurulca seçilen en az üç üyeden 

oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Denetleme kurulu, 

seçimi izleyen yedi gün içinde asıl üyeleri arasından bir başkan seçer. 

 

Denetleme Kurulu üyelerinden birinin kendi isteği ile görevinden 

ayrılması, Denetleme Kurulu üyeliği, ya da MÜYORBİR asıl üyeliği 

sıfatının düşmesi, herhangi bir nedenle görev yapamaz duruma gelmesi 

durumunda; bu durumun ortaya çıkmasını izleyen en geç 7 (yedi) gün 

içinde yedek üyelerden diğerlerine göre en çok oy almış olan yedek üye 

yedek üyelerin aldıkları oylar arasında fark yoksa yapılacak kura çekimi 

sonunda adı çıkan yedek üye, asıl üye olarak göreve başlar. 

 

DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ  

MADDE 2- (1) Meslek birliklerinde iç denetim esastır. Genel kurul, 

yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından iç denetim 

yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim 

yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim 

kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun 

yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

 

(2) Denetleme Kurulu;  

a) yönetim kurulunun işlemlerinin mevzuata ve birlik tüzüğüne uygun 

olup olmadığını,  

b) Birliğin defter, hesap ve kayıtlarının mevzuata ve birlik tüzüğüne 

uygun olarak tutulup tutulmadığını, 

c) Telif gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılıp 

yapılmadığını,  

ç) Birlik harcamalarının mevzuata ve birlik amacına uygun olup 

olmadığını, 

bir yılı geçmeyen aralıklarla ve birlik tüzüğünde tespit edilen esas ve 

usullere göre denetler. Bu hususlara ilişkin bilgi, belge ve 



değerlendirmelerin yer aldığı denetim sonuçlarını bir rapor halinde 

yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.  

 

(3) Denetleme  kurulu üyelerinin talebi üzerine, her türlü bilgi, belge ve 

kayıtların, birlik yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, 

yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine 

getirilmesi zorunludur. 

 

DENETLEME KURULUNUN TOPLANTI VE KARAR YETER 

SAYISI  

 

MADDE 3-Denetleme Kurulu en az üye tam sayısının salt çoğunluğuyla 

toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla karar alır.  

 

Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyelerin kurul üyeliği 

düşer.  

 

Denetleme kurulu yılda en az 4 en fazla 10 defa toplanır.  

 

GİZLİLİK: 

 

MADDE 4-Denetleme Kurulu, Birlik merkezinin ve şubelerin 

denetimini yaparken, bunlara ait dosyalan ve belgeleri, dosya ve 

belgelerin dijital ve baskı kopyalarını birlik merkezi ve şubeler dışına 

çıkaramaz. 

 

Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri hesap ve işlemler hakkında 

üçüncü kişilere açıklamada bulunamazlar. 

 

DENETLEME KURULU'NUN ÖZLÜK HAKLARI: 

 

MADDE 5-Denetleme Kurulu Üyelerine, MÜYORBİR Genel 

Kurulu'nca belirlenen esaslara göre huzur hakkı ve Birlik merkezi 

dışından katılanlara ulaşım, konaklama ve harcırah ödenir. 

 

 

 



 

DENETLEME KURULU ÜYELERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

MADDE 6- (1) Denetleme kurulu üyeleri görevlerini tedbirli bir 

yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve birliğin menfaatlerini dürüstlük 

kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadır. 

 

(2) Denetleme kurulu üyeleri, aşağıdaki bilgileri yıllık olarak hazırlar ve 

genel kurula beyan eder: 

 a) Meslek birliğinden hak sahibi olarak alınan tutar, 

 b) Meslek birliğinden alınan diğer ödemeler ve bu gelirin nereden 

elde edildiği,  

 c) Meslek birliğinden elde edilen herhangi bir menfaat, 

 ç) Kişisel çıkarlar ile meslek birliği çıkarları arasında veya meslek 

birliğine karşı yükümlülükler ile başka kişilere ilişkin yükümlülükler 

arasında olabilecek fiili veya muhtemel çatışma.  

 

DAYANAK: 

MADDE 7-Bu Yönerge, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 

Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği ve MÜYORBİR 

Tüzük hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

YÜRÜRLÜK: 

MADDE 8-Bu Yönerge, MÜYORBİR Genel Kurulu tarafından 

onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

YÜRÜTME 

MADDE: 9- Bu Yönerge hükümlerini MÜYORBİR adına, Denetleme 

Kurulu Başkanı, Başkanı’nın yokluğu ya da engelinin bulunması 

durumlarında, Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı yürütür. 
 


