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KARARIN ÖZÜ Kamu Tahsis Kararının alınması 

 

Birlik Meclisimiz 5355 sayılı kanunun 11. maddesi ve Birlik tüzüğünün 11. maddesi 

gereği mayıs ayı olağan toplantısı Meclis Başkanı Salih BANKOĞLU Başkanlığı altında 

25.05.2011 çarşamba günü saat 14.00 de yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile 

gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere toplandı. 

Meclis üyelerinden 3 kişi toplantıya katılmadı. 

 

 Gündemin 7. maddelerinin görüşülmesine geçildi.  

Birlik malları ve gelirleri için Kamu tahsis kararının alınması hususunda; Meclise 

sunulan Birlik Encümeninin bu konuda almış olduğu 14.04.2011 tarih ve 5 sayılı karar 

görüşüldü. 
Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliğinin taşınır, taşınmaz mal varlıkları ve banka hesaplarına 

Kamu DİTAB, 5355 sayılı yasanın Ek 1. Maddesi gereğince kurulmuştur. DİTAB Tüzüğünün 5. 

Maddesi gereğince üyeler, 5355 Sayılı Yasada belirtilen “kültür ve turizmi koruma ve gelişim 

bölgeleri ile turizm merkezlerinde, alanın bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, 

tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesi ve işletilmesini 

sağlama amacıyla alandaki bütün mahalli idarelerin katılımı ile kurulmuş ve bir mahalli idare 

birliğidir.  Mahalli İdareler bu konulardaki hak ve yetkilerini DİTAB’a devretmiştir.  

DİTAB’ın görevi, Didim İlçesi Turizm Merkezinin sahip olduğu alanın bütüncül bir 

anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal teknik altyapının 

geliştirilmesini ve işletilmesini sağlamaktır. 

Turizm sektörü temsilcileri ile Aydın İl Özel İdaresi’nin de üyesi olduğu DİTAB sınırları 

içerisinde kalan alanlarda ortak hareket ederek, ilçede hizmet kalitesinin yükseltilmesini, 

turizmin bu konudaki alt yapı sorunlarını belirleyip çözüm yollarını bulmayı, doğanın 

korunmasını, çevre koruma faaliyetlerini arttırmayı, tanıtımda uzman kadrolarla kalıcı 

çalışmalar ortaya koymayı, projelere imza atmayı, Didim’in gerek Türkiye’de gerekse 

yurtdışında en iyi şekilde tanıtılmasını, amaçlamaktadır. 

Yukarıda belirtilen şekilde bir kamu kurumu hizmeti görecek olan DİTAB, yasalarla 

belirlenen hizmet alanında yerel yöneticileri, turizm sektörü temsilcilerini ve bürokratları bir 

araya getirerek sorunlara en gerçekçi ve kalıcı çözüm yollarını arayıp bularak, kuruluşundaki 

görev ve amacını en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışacaktır. 

DİTAB, tüm bu hizmetleri verirken yaptırım gücünü 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri 

Kanunu’ndan alırken; gelirleri ise yine aynı yasanın garantisiyle Birlik Meclisi’nin doğal üyesi 

olan İl Özel İdaresi, Belediyeler, muhtarlıklar, turizm belgeli tesisler ile Birlik üyesi olmayan 

ancak Birliğin sınırları içerisinde bulunan diğer turizm tesisleri ve işletmelerin ödeyeceği katkı 

paylarından oluşmaktadır. 



Bu katkı payları, kanunla belirlenen gerekçelerle; 5355 sayılı kanunun Ek 1. Maddesi 

uyarınca DİTAB üyeleri olan Akbük Belediyesi, Didim Belediyesi, Aydın İl Özel İdaresi, 

Denizköy ve Yalıköy Muhtarlıklarından aldıkları üyelik ücretleri ve üye olmayan diğer turizm 

tesisleri ve hizmetten yararlananlardan alınan katkı payları, aynı kanun uyarınca DİTAB’a 

(kamu kurumuna) ödenmesi gereken yasal bir katkı payı niteliği taşımaktadır. Bu ücretler 5355 

sayılı kanun Turizm Hizmet Birliklerine tanıdığı yetkiler uyarınca turizm ile ilgili kamu 

hizmetini yerine getirmek için kullanılmış olup, bundan sonra da bu hizmeti yerine getirmek için 

kullanılacak olması, oy birliğiyle kabul edildi  

 

 

 

 

  

 

Salih BANKOĞLU                   Bedri ALTINTAŞ               Avni AKGÜN 

Birlik ve Meclis Başkanı       Kâtip Üye                           Kâtip Üye 

 


