
DENETLEME KURULU YÖNERGESİ 

 

Madde 1.Amaç 

 

Yönergenin amacı, Yönetmelik ve Tüzük çerçevesinde, RATEM’in denetim esaslarının 

düzenlenmesidir. Yönerge, Denetim 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: Denetleme 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, re’sen ya da yönetim kurulunun gerekli görmesi halinde yazılı daveti üzerine 

toplanır. 

 

5.2.Kurul 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. 

 

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.Denetleme Kurulu denetleme işlemi yaparken, 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 

 

6.1.Kurul; 

 

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. 

 

6.2.Kurul, 6.1 maddesi gereği yaptığı denetime ilişkin, bilgi, belge ve değerlendirmelerin yer 

aldığı denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula 

sunar. 

 

6.3.Kurul, Yönetmelik m.21/2 gereğince, Genel Kurul tarafından verilen yetkileri kullanır. 

 

6.4.Kurul, gerekli gördüğü hallerde yönetim kuruluna yazılı olarak olağanüstü genel kurul 

toplantısı çağrısı yapabilir. Yazılı isteğe rağmen yönetim kurulu istek yazısının kendisine 

ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmazsa 

denetleme kurulu Bakanlığa başvurabilir. 

 

6.5.Kurul, Yönetmelik ve Tüzük’te belirtilen sair 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. 

 

 


