
TEKNİK – BİLİM KURULU YÖNERGESİ 

 

Madde 1.Amaç 

 

Yönergenin amacı, Yönetmelik ve Tüzük çerçevesinde, RATEM’in uzmanlık alanına giren 

konularda görev yapmak ve üyelere yönelik teknik konuları değerlendirmek üzere oluşturulan 

Teknik – Bilim Kurulu’nun oluşumu, görevleri, çalışma usul ve esaslarını belirlemektedir.  

 

Madde 2.Tanımlar 

 

Bu yönerge içinde, 

 

a) Bakanlık: Kültür Bakanlığı’nı, 

b) RATEM: Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği’ni, 

c) Kanun: 5/12/1951 tarihi ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu, 

ç) Yönetmelik: Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği’ni, 

d) Tüzük: RATEM Tüzüğü’nü, 

e) Üye: RATEM üyelerini 

f) Kurul: Teknik – Bilim Kurulu’nu 

 

ifade eder. 

 

Madde 3.Kurul’un oluşumu 

 

Kurul, genel kurulca üyeler arasından veya dışarıdan olmak üzere seçilen en az üç üyeden 

oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir.  

 

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

 

Madde 4.Toplantı ve karar yeter sayısı 

 

Kurul, 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. 

 

Madde 5. Kurul’un çalışma usulü 

 

5.1.Kurul, yönetim kurulunun daveti üzerine toplanır. 

 

5.2.Kurul başkanınca veya Kurulca gerekli görülürse konuyla ilgili kurum ve kuruluşların 

temsilcileri veya kişiler, bilgi ve görüşleri alınmak üzere kurul toplantılarına çağrılabilir. 

 

5.3.Kurul, işleyişe ilişkin taleplerini, yönetim kurulu başkanına yazılı olarak bildirir, yönetim 

kurulu başkanı, RATEM çalışanlarını ve/veya RATEM çalışanı dışındaki danışmanları Kurul’a 

yardımcı olmak üzere görevlendirebilir. 

 

5.4.Kurul, görevini yaparken, kendisine sunulan ilgili dosya ve evrakı, Birlik dışına çıkaramaz.  



 

5.5.Kurul, Yönerge kapsamında yaptığı görev ve sonuçlarına ilişkin ve ayrıca bu görev 

sırasında öğrendiği bilgilere ilişkin olarak işbu Yönerge’de belirtilen usul dışında hiçbir 

açıklama yapamaz.  

 

Madde 6.Kurul’un görev ve yetkileri 

 

Kurul; 

 

a) Meslek birliğinin uzmanlık alanına giren konularda 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, 

 

ç)Yönetim Kurulunun üyeliğe kabul kararlarının yeniden değerlendirilmesine yönelik yapılan 

başvurularda, yönetim kuruluna görüş sunmakla,  

 

d) Birlik tüzüğünde belirtilen diğer işleri yapmakla, 

 

görevlidir. 

 

Madde 7.Kurul üyelerine ve görevlilere yapılacak ödemeler 

 

Kurul’un kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine tüzük doğrultusunda ücret, gündelik ve 

yolluk verilebilir. 

 

Madde 8.Yürürlük 

 

Yönerge, genel kurul tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Madde 9.Yürütme 

 

Yönerge hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür. 

 

 

 


