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Ġlgi : a)9/7/2009 tarihli ve 4717 sayılı yazınız.  

              b)21/4/2009 tarih ve 10264-62255 sayılı yazımız. 

    

 Ġlgi yazınızda; Yüreğir Ġlçesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren Kuzey Yüreğir Sulama 

Birliğinin faaliyet alanının bir bölümünün 5747 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Sınırları Ġçerisinde Ġlçe 

Kurulması ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun gereğince ilinizde yeni 

kurulan Sarıçam Ġlçesi sınırları içine girdiği, üye mahalli idarelerin Yüreğir ve Sarıçam Belediye 

BaĢkanlıklarına mahalle olarak bağlanmasından dolayı birliğin üye sayısının teke düĢtüğü belirtilerek,  

yapılacak iĢlem hususunda Bakanlığımızdan görüĢ istenilmektedir.  

5355 sayılı Mahalli Ġdare Birlikleri Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendinde; “Mahallî idare 

birliği: birden fazla mahallî idarenin, yürütmekle görevli oldukları hizmetlerden bazılarını birlikte 

görmek üzere kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kiĢisini ifade eder” hükmü, 

Aynı Kanunun 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 yer almakta,  

Ġlgi (b) yazımız ekinde gönderilen Bakanlık Hukuk MüĢavirliğinin görüĢünde ise, mahalli 

idare birliklerinde, 29 Mart 2009 Mahalli Ġdari Seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanı ve 

birlik organlar oluĢuna kadar bu organlara ait görevleri yapmak üzere mülki idare amirce biri baĢkan 

olmak üzere beĢ kiĢilik bir heyetin görevlendirileceği belirtilmektedir. 

Bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde; Kuzey Yüreğir Sulama Birliğinin tek üyeli Ģekilde 

faaliyetine devam edemeyeceği, ancak Sarıçam Ġlçe Belediyesinin birliğe üye kabul edilmesi 

durumunda birliğin tüzel kiĢiliğinin devam edeceği, bunun için Sarıçam Ġlçe Belediye Meclisinin 

birliğe katılma yönünde alacağı meclis kararının henüz birlik meclisi oluĢmadığından ilgi genelgemize 

göre birlik meclisinin görev ve yetkilerini üstlenmek üzere görevlendirilmiĢ heyetçe kabul edilmesi 

gerektiği, Sarıçam Ġlçe Belediye Meclisinin birliğe katılma yönünde karar almaması halinde, yukarıda 

ifade edilen 5355 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince birliğin faaliyetlerinin 

devamlılığının zorunluluğuna iliĢkin atanmıĢ heyet ve Valiliğinizce hazırlanacak gerekçe raporu 

doğrultusunda Sarıçam Ġlçe Belediyesinin, Kuzey Yüreğir Sulama Birliğine katılmasının Bakanlar 

Kuruluna sunulabileceği değerlendirilmektedir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim.    
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