
T.C. 

ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI 

Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü 

 

Sayı  : B.05.0.MAH.0.06.02.00. 24595-62324                     26  /08   /2010 

 

Konu : Kapadokya Turizm Bölgesi 

            Altyapı Hizmet Birliği 

 

 

NEVġEHĠR VALĠLĠĞĠNE 

(Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğü) 

 

 

Ġlgi :  Bila tarih ve 2010/45 sayılı yazınız. 

 

 Ġlinizde faaliyet gösteren Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliğinin doğal 

üyesi olan Sulusaray Belediyesinin 04/06/2010 tarihli meclis kararı gereğince, birlik 

üyeliğinden ayrılmasına iliĢkin ilgi yazınız incelenmiĢtir.  

5355 Sayılı Mahalli Ġdare Birlikleri Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; 

“Su, atık su, katı atık ve benzeri altyapı hizmetleri ile çevre ve ekolojik dengenin korunmasına 

iliĢkin projelerin zorunlu kılması durumunda; Bakanlar Kurulu, ilgili mahallî idarelerin, bu 

amaçla kurulmuĢ birliğe katılmasına karar verebilir. Bu fıkrada belirtilen birliklerden ayrılma 

da Bakanlar Kurulunun iznine bağlıdır.” hükmü, 

Turizm Alt Yapı Birlikleri BaĢlıklı Ek-1 inci maddesinin birinci fıkrasında ise; “Kültür 

ve turizmi koruma ve geliĢim bölgeleri ile turizm merkezlerinde, alanın bütüncül bir anlayıĢla 

korunması, geliĢtirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme iliĢkin sosyal ve teknik altyapının 

gerçekleĢtirilmesi ve iĢletilmesini sağlamak amacıyla alandaki bütün mahalli idarelerin 

katılımı ile bir mahalli idare birliği kurulur.” hükmü yer almaktadır. 

Kanunun  Ek-1 inci maddesindeki  “…alandaki bütün mahalli idarelerin katılımı 

ile bir mahalli idare birliği kurulur” hükmü doğrultusunda Kapadokya Turizm Bölgesi 

Altyapı Hizmet Birliğinin doğal üyesi olan Sulusaray Belediyesinin birlik üyeliğinden 

ayrılmasının mümkün olmadığı, ayrılma talebinde ısrarlı olunması durumunda Kanunun 4 

üncü maddesi gereğince konuya iliĢkin Bakanlar Kurulu Kararı alınabileceği 

değerlendirilmektedir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

 

 

    Yavuz Selim KÖġGER  

                Bakan a. 

                        Genel Müdür   
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GÜNEY ANTALYA TURĠZMĠ GELĠġTĠRME VE ALTYAPI  

ĠġLETME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞINA 

      Kemer / ANTALYA 

 

 

ĠLGĠ : 06.10.2005 gün ve 3195 sayılı yazınız. 

 

Ġlgi yazınız incelenmiĢtir. 

 

Su, atık su, katı atık ve benzeri altyapı vb. hizmetlerin ifası için kurulan birliklerde 

birliğe katılma ve ayrılmanın nasıl yapılacağının birlik tüzüğünde belirlenmesi gerekmektedir 

 

Bu amaçla kurulmuĢ olan mevcut birliklerde 5355 sayılı Mahalli Ġdare Birlikleri 

Kanununun Geçici 1. maddesi gereğince tüzük değiĢikliği yapılırken, birliğe katılma ve 

ayrılma Bakanlar Kurulu iznine bağlanabilir. 

 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

 

 

 

 

 

Necip ÇAKMAK 

Bakan a. 

 Genel Müdür Yardımcısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


