
    T.C. 

ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI 

Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü 

 

Sayı :  B.05.0.MAH.0.06.02.00 /9824-62243           15/04/2009 

Konu : GörüĢ  

             ANTALYA VALĠLĠĞĠNE 

(Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğü) 

 

Ġlgi : a)15/04/2009 tarihli ve 680 sayılı,  

              b)15/04/2009 tarihli ve 682 sayılı yazılarınız. 

    

 Ġlgi yazılarınızda; Güney Antalya Turizmi GeliĢtirme ve Alt Yapı ĠĢletme Birliğinin 

(GATAB) üyesi olan Beldibi Belde Belediyesinin 5747 sayılı Kanun gereğince tüzel kiĢiliği kalkarak 

Konyaaltı ilçesine bağlandığı, bu beldeye ait tüm alt yapı hizmetlerinin GATAB tarafından verildiği 

belirtilerek yeni idari bağlılığa göre Konyaaltı Ġlçe Belediyesinin GATAB ilçe meclisinde temsil edilip 

edilemeyeceği, bu bölgedeki turizm temsilcilerinin birlik meclisindeki üyeliklerinin devam edip 

etmeyeceği ve meclis toplantısı konusunda Bakanlığımızdan görüĢ talep edilmektedir.  

Antalya Ġl Özel Ġdaresi, Kemer, Beldibi, Göynük, Tekirova, Çaycuma ve ÇavuĢköy 

belediyeleri ile Beycik, Ovacık, Kuzdere ve Ovapınar köylerinin Güney Antalya Turizmi GeliĢtirme 

ve Alt Yapı ĠĢletme Birliği (GATAB)’a katılmaları 5355 sayılı Mahalli Ġdare Birlikleri Kanununun 4 

üncü maddesinin 3 üncü fıkrasına göre, Bakanlar kurulunca 05/07/2006 tarih ve 2006/10695 sayılı 

kararıyla kabul edilmiĢtir. 

5355 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin Ek 1 inci maddesinde; “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. Bu 

amaçla kurulan mahalli idare birliklerinin meclis üyelerinin üçte biri, alandaki Kültür ve Turizm 

Bakanlığından turizm belgeli konaklama tesislerinin ve deniz turizmi tesislerinin temsilcilerinin kendi 

aralarından, birlik tüzüğünde belirlenen sayıda ve gizli oyla belediye meclis üyeliğine seçilme 

Ģartlarını taĢımak kaydıyla seçecekleri üyelerden oluĢur. Seçim, birlik merkezinin bulunduğu yer il 

özel idaresi encümenlerinin gözetiminde yapılır.” hükmü yer almaktadır. 

5747 sayılı Kanunun birinci fıkrasının (7) numaralı alt bendinde, Beldibi Belde Belediyesinin 

tüzel kiĢiliği kaldırılarak Konyaaltı Ġlçe Belediyesine bağlanmıĢtır. 

Bu çerçevede tüzel kiĢiliği ortadan kalkan Beldibi Belde Belediyesinin Güney Antalya 

Turizmi GeliĢtirme ve Alt Yapı ĠĢletme Birliği üyeliğinin kendiliğinden sona ereceği, bu belediyenin 

katıldığı Konyaaltı Ġlçe Belediyesinin ise doğrudan birlik üyesi olamayacağı, ancak kendi talebi veya 

birlik meclisinin kararı doğrultusunda birlik baĢkanlığının bu belediyenin birlik meclisine zorunlu 

üyeliği için Bakanlığımıza yapacağı talebin Bakanlar kurulunca kabul edilmesi durumunda üye 

olacağı, 5355 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesine göre Beldibi Belde Belediyesi sınırları içerisindeki 

turizm belgeli tesislerin birlik meclisinde temsil edileceği, 5355 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi 

gereğince birlik meclis toplantısının  mahalli idare genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca 

ilanından sonra yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.  

Bilgi ve gereğini rica ederim.    
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