
MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ 

TEKNİK ve BİLİM KURULU YÖNERGESİ 

 

TEKNİK ve BİLİM KURULU  

MADDE 1- Teknik ve Bilim kurulu, genel kurulca seçilen en az üç 

üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Teknik ve 

Bilim kurulu, seçimi izleyen yedi gün içinde asıl üyeleri arasından bir 

başkan seçer. 

 

Teknik ve Bilim Kurulu üyelerinden birinin kendi isteği ile görevinden 

ayrılması, Teknik ve Bilim 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. 

 

TEKNİK ve BİLİM KURULUNUN GÖREVLERİ 

  

MADDE 2- (1) Teknik ve bilim kurulu,  

 

a) Meslek birliğinin uzmanlık alanına giren inceleme ve araştırmalar 

yapmakla,  

b) İlgili kurullara önerilerde bulunmakla,  

c) Yönetim kurulunca incelenmesi istenilen konularda raporlar 

düzenlemek ve  bunların bir örneğini Yönetim kuruluna, bir 

örneğini de Denetleme kuruluna vermekle, 

d) Birlik tüzüğünde belirtilen diğer işleri yapmakla, 

 görevlidir.  

 

(2) Kurul başkanınca veya kurulca gerekli görülürse konuyla ilgili kurum 

ve kuruluşların temsilcileri veya kişiler, bilgi ve görüşleri alınmak üzere 

kurul toplantılarına çağırılabilir. 

 



(3) Yönetim kurulunun üyeliğe kabul ve üyelik türüne ilişkin kararlarına 

karşı üyelik başvurusu red edilenlerce yargı yoluna başvurulabilir veya 

yeniden değerlendirilmesi için Yönetim kuruluna itiraz edilebilir. 

Yönetim kurulu itirazı Teknik - bilim kurulunun konuya ilişkin teknik 

görüş ve önerisini almak suretiyle değerlendirerek karar verir . 

 

TEKNİK ve BİLİM KURULUNUN TOPLANTI VE KARAR 

YETER SAYISI  

 

MADDE 3- Teknik ve Bilim 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.  

 

GİZLİLİK: 

 

MADDE 4- Teknik ve Bilim 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. 

 

Teknik ve Bilim Kurulu Başkan ve Üyeleri hesap ve işlemler hakkında 

üçüncü kişilere açıklamada bulunamazlar. 

 

TEKNİK ve BİLİM KURULU'NUN ÖZLÜK HAKLARI: 

 

MADDE 5- Teknik ve Bilim Kurulu Üyelerine, MÜYORBİR Genel 

Kurulu'nca belirlenen esaslara göre huzur hakkı ve Birlik merkezi 

dışından katılanlara ulaşım, konaklama ve harcırah ödenir. 

 

DAYANAK: 

MADDE 6-Bu Yönerge, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 

Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği ve MÜYORBİR 

Tüzük hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 



YÜRÜRLÜK: 

MADDE 7-Bu Yönerge, MÜYORBİR Genel Kurulu tarafından 

onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

YÜRÜTME 

MADDE: 8- Bu Yönerge hükümlerini MÜYORBİR adına, Teknik ve 

Bilim Kurulu Başkanı, Başkanı’nın yokluğu ya da engelinin bulunması 

durumlarında, Teknik ve Bilim Kurulu Başkan Yardımcısı yürütür. 
 


