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 Ġlgi yazınızda; Eyüpbağları Sulama Birliğinin, baĢkan ve yönetim kurulunun 03.11.2009 

tarihinde istifa ettiği, birlik tüzüğünün 29 uncu maddesi gereğince birlik meclisinin 

16.11.2009,19.11.2009 ve 23.11.2009 tarihlerinde olağanüstü toplantıya çağrıldığı, yeterli çoğunluk 

sağlanamadığından herhangi bir kararın alınamadığı ve bu nedenle  yönetim boĢluğu oluĢtuğu, 

10.02.2010 tarihinde Valilik Oluru ile birliğin iĢ ve iĢlemlerini yürütmek üzere iki kamu personelinin 

görevlendirildiği, bu kiĢilerin Eyüpbağları Sulama Birliği üyelerini 17.02.2010 tarihinde olağanüstü 

toplantıya çağırdığı, 94 üyeden 75 inin katılımıyla toplantının gerçekleĢtiği, ancak baĢkanlık ve 

yönetim için aday çıkmaması üzerine birliğin feshi yolunda karar alındığı, tüzüğün 50 nci maddesi 

gereğince görevlendirilecek tasfiye komisyonunun iĢlemlere baĢlayarak birliğin her türlü mal varlığı 

ve borcunun DSĠ 9.Bölge Müdürlüğüne devredildiği, birlikte 27 kadrolu iĢçi, 38 mevsimlik iĢçinin 

bulunduğu ve bu iĢçilerin 2008 yılı sezon sonuna kadar çalıĢtığı, bu tarihten sonra ise iĢ akitlerinin 

askıya alındığı belirtilerek iĢçilerin durumu konusunda Bakanlığımızdan görüĢ talep edilmektedir.  

11/06/2005 tarih ve 25842 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5355 sayılı 

Mahalli Ġdare Birlikleri Kanununda birliğin görev süresinin sona ermesi ve tasfiyesine iliĢkin 

iĢlemlerin birlik tüzüğünde düzenleneceği hüküm altına alınmıĢtır.  

Eyüpbağları Sulama Birliği Tüzüğünün birliğin tasfiyesine iliĢkin 50 inci maddesinde, “Birlik 

meclisi, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir. Birliğin tasfiyesi mülki 

idare amirince görevlendirilecek üç kamu görevlisi eliyle yürütülür. Tasfiye iĢlemleri en geç bir yıl 

içinde sonuçlandırılır. Birliğin her türlü mal varlığı ve borcu tesisin iĢletme bakım ve yönetim 

sorumluluğunu devreden kuruluĢ olan DSĠ Genel Müdürlüğü adına ilgili DSĠ Bölge Müdürlüğü’ne 

devredilir. DSĠ Genel Müdürlüğü; aynı tesisin sorumluluğunu bir baĢka kuruluĢa devretmesi halinde 

bu mal varlığını ve borcunu o kuruluĢa devredebilir.” denilmektedir. Bu hüküme göre tasfiye 

sürecinde devir iĢleminin yapıldığı anlaĢıldığından, çalıĢan iĢçilerin durumunun da birliğin borç ve 

alacaklarını devir alan DSĠ ile görüĢülerek çözümlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.  

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

 

Ercan TOPACA 

Vali 

Bakan a. 

     Genel Müdür 

 

 

 

 
 


