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Ġlgi :  11/5/2009 tarih ve 1897 sayılı yazısı. 

 

Ġlgi yazınız ve ekleri  incelenmiĢtir. 

5355 sayılı Mahalli Ġdare Birlikleri Kanunun 12 nci maddesinin son bendinde; “Birlik 

meclisinin feshi durumunda, yeni meclis oluĢuncaya kadar birlik meclisi ve birlik encümenine ait 

görevler, ulusal düzeyde kurulan birlikler için ĠçiĢleri Bakanlığınca, diğer birlikler için birlik 

merkezinin bulunduğu yer mülkî idare amirince kamu görevlileri arasından biri baĢkan olmak üzere 

görevlendirilecek beĢ kiĢilik bir heyet tarafından yürütülür.” hükmü, 

5355 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde ise; “Sadece sulama amaçlı olarak kurulan mahallî 

idare birliklerinde birlik meclisi, 8 inci maddede belirtilen doğal üyeler ile belediye meclisi üyeliğine 

seçilme Ģartlarına sahip olan ve birliğin sulama faaliyetinden faydalanan mülk sahibi çiftçiler 

arasından birlik tüzüğünde gösterilen sayıda seçilecek üyelerden oluĢur. Seçim, üye mahallî idare 

sınırları içinde birliğin sulama faaliyetinden faydalanan çiftçilerin katılımıyla o mahallî idare 

meclisinin gözetiminde yapılır.” hükmü yer almaktadır. 

Birlik merkezi, Ġliniz YeniĢarbademli Ġlçesi olan ancak üyeleri arasında Konya Ġline bağlı 

mahalli idarelerin de bulunduğu YeniĢarbademli Sulama Birliği Tüzüğünün 30 uncu maddesinde, 

birlik baĢkanının birlik meclisince seçilememesi durumunda ĠçiĢleri Bakanlığınca görevlendirme 

yapılacağı hususu düzenlenmiĢtir. Ġlgi genelgemiz eki Hukuk MüĢavirliği görüĢünde ise 5355 sayılı 

Kanunun 12 nci maddesi hükmünün kıyasen uygulanması ve meclisin feshi ile aynı sonuçları doğuran 

birlik meclisinin oluĢmaması durumunda yeni meclis oluĢuncaya kadar birlik organlarının görevlerini 

yapmak üzere ulusal düzeydeki birlikler için ĠçiĢleri Bakanlığınca diğer birlikler için ise birlik 

merkezinin bulunduğu mülki idare amirce  görevlendirme yapılacağı belirtilmiĢtir.  

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, YeniĢarbademli Sulama Birliğinin birlik organlarının 

görevlerini yapmak üzere görevlendirmenin, YeniĢarbademli Kaymakamlığınca yapılacağı; Eğirdir 

Meyve Üreticileri Birliği meclis üyeliği seçimlerinin ise Eğirdir Belediye Meclisinin gözetiminde, bu 

meclisçe oluĢturulacak sandık kurulunca yapılacağı, ancak seçim sonuçlarının belediye meclisince 

onaylanmasına gerek olmadığı değerlendirilmektedir.  

Bilgi ve gereğini rica ederim. 
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