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KARARIN ÖZÜ Hizmetten yararlanan diğer işletmelerin katkı payları 

 

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

gereği Kasım ayı olağan toplantısı Meclis Başkanı Salih BANKOĞLU Başkanlığı altında 

29.11.2013 Cuma günü saat 14.00 de yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile gündeminde 

bulunan konuları görüşmek üzere toplandı. Meclis üyelerinden  3 kişi mazeretli, 5 kişi 

mazeretsiz olarak toplantıya katılmadı. 

Birlik ve Meclis Başkanı Salih BANKOĞLU yaptığı yoklama sonucunda Meclis salt 

çoğunluğunun bulunduğunu tespit ettikten sonra  açılış konuşmasını yaparak Meclisin gündem 

maddelerini okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 

 

 Gündemin 7. maddesinde yazılı bulunan 5355 Sayılı Mahalli İdareler Birlikleri Kanun 

Ek 1. maddesinin ikinci bendinde “ Birliğin görev ve yetki alanında bulunan konaklama 

tesisleri, üye mahalli idarelerin ödediği aidatın üçte birinden az olmamak üzere konaklama 

tesislerinin yatak sayıları, deniz turizmi tesislerinin ise bağlama kapasiteleri dikkate alınarak 

birlik meclisince belirlenecek miktarda üyelik aidatı öder. Üye olmayan diğer turizm tesisleri ve 

hizmetten yararlananlar, birlik meclisince belirlenecek miktarda katılım payı veya ücret öder.” 

hükmü gereğince Birlik çalışma alanı içinde bulunan diğer turizm tesisleri ve hizmetten 

yararlananlardan alınacak katılım payları veya ücretlerin belirlenmesine geçildi;  

 

 İlçemiz 1. Derecede turizm kentidir ve 2005 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 

“Turizm Gelişim Alanı” olarak ilan edilmiştir.  

 

 Didim İlçesinin yerleşik kış nüfusunun, yaklaşık 45.000; yazlık nüfusunun ise, tamamen 

turizm bölgesi olması nedeniyle tahminen 250 – 300 bine yükseldiği bu doğrultuda, ilçemiz 

ekonomisinin büyük bir oranda turizme dayalı olduğu, Didim İlçesine gelen yerli ve yabancı 

turistlerin ekonomik ve kültürel getirilerinden aşağıda sınıflandırılan her türlü işletme, tesis, 

kurum kuruluş, serbest meslek grupları doğrudan yararlanmaktadır. 

 

 Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği Tüzüğü 5. maddesine göre; üye olan mahalli 

İdareler belirtilen konulardaki tüm görev ve yetkilerini DİTAB’a devretmektedir. Bu doğrultuda 

turizm ile ilgili olarak Birliğimizin kurulmasından önceki ve sonraki faaliyetler bir bütün olarak 

tek elden ve daha etkin şekilde yürütülmektedir. Birliğimizce verilen hizmetler, daha önce ayrı 

Mahalli İdareler tarafından yapılan çalışmaların devamı niteliğindedir. 

 

 Birliğimiz kuruluş amaçlarında da belirtildiği gibi 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 

yapılan 2014 yılı çalışma programında öngörülen çalışmalarla ve Birliğimiz tarafından devam 

ettirilen Turizm faaliyet ve organizasyonları, tanıtımları, destek verilen projeler,  Mahalli 

İdareler ve diğer kurumlarla yapılan iş birliği nedeniyle, ilçemize gelen yerli ve yabancı turist 

sayısında artışlar meydana gelmiştir. Aşağıda sınıflandırılan her türlü işletme, tesis, kurum 

kuruluş, serbest meslek grupları da bu çalışmaların getirilerinden pay almaktadırlar. 

 



            Ancak adı geçen işletme, tesis, kurum kuruluş, serbest meslek gruplarının Birliğimizin 

hizmetlerinden ve hizmetlerinin neticesi olan Turizm gelirlerinden hangi oranda pay aldığının 

tespit edilmesi çok zordur. Bu konuda ülkemizde, yapılan kapsamlı bir istatistikî bir çalışma da 

bulunmamaktadır.  

 

2010, 2011, 2012 ve 2013 yılları içerisinde tahsil edilen ücret ve katkı payları ile bu güne 

kadar yurtiçi ve yurtdışında birçok Uluslararası Turizm Fuarına iştirak edilmiştir. Fuar ve 

organizasyonlarda dağıtılmak üzere, 60.000 civarında, 6 dilde broşür, harita ve promosyon 

ürünleri yaptırılmıştır. Ayrıca TV programı ve toplantılar tertiplendi, Yerli ve yabancı üst düzey 

konuklar ağırlandı.  Toplanan ücret ve katılım paylarının %80’i bu tanıtım ve organizasyonlarda 

kullanılmıştır.  

 

Sadece birliğimize üye olan kuruşlardan alınan üyelik aidatları ile Birliğimizin 

faaliyetlerini ve geleceğini sürdürmesi mümkün değildir. Birliğimiz tarafından yapılan 

organizasyonların sayısının artması için, tanıtım ve organizasyonların daha nitelikli hale 

gelebilmesi için, Turizm ile ilgili çeşitli projelere destek verilebilmek ve yeni projeler 

üretebilmek için kanunda belirtilen “Üye Olmayan Diğer Turizm Tesisleri” ile “Hizmetten 

Yararlananlar”’dan da katılım ücreti tahsil edilmesi gerekmektedir.  

 

             Yukarıda açıklanan hususlara göre; DİTAB hizmetleri kapsamında; tanıtım, 

organizasyon, proje, her türlü etkinlik fuar katılımlarının sonucu artan turizm faaliyetlerinden,  

yerli ve yabancı turistlerin ekonomik ve kültürel getirilerinden aşağıda sınıflandırılanların da 

yararlandığı düşünüldüğünde,  Birliğe üye olmayan ancak “hizmetten yararlanan” kapsamında 

olan her türlü işletme, tesis, kurum kuruluş, serbest meslek gruplarından, devam etmekte olan 

mahkeme kararlarının lehimize sonuçlanması durumunda,  2014 yılı için aşağıda tespit edildiği şekilde; 

 

ÜYE OLMAYAN TURİZM TESİSLERİ VE HİZMETTEN YARARLANANLARIN 

KATILIM PAYLARI 

 Birim Fiyat   (TL) 

Disko ve Gece Klüpleri 

1. sınıf      : 1.000 

2. sınıf      :    500 

3. sınıf      :    250 

Resteurant ve Lokantalar                       100  

Seyahat Acentesi ve Tur Şirketleri                       250 

Kafe Barlar                       250 

Halıcı                       100 

Derici                       100 

Kuyumcu                       100 

Taksi Durakları                       100 

Dolmuş                       100 

Bakkal, Market ( Büfe )                       100 

Döviz Bürosu                       100 

Berber / Kuaför / Güzellik Salonu                       100 

Hediyelik Eşya                       100 

Pastane                       100  

Emlak Büroları                       100 

Özel Hastaneler                    1.000 

Özel Klinikler                       500 

Beton Santralleri                    1.500 

Özel Doktorlar, Eczacılar, Özel Diş 

Hekimleri, Özel Veterinerler   

                      100 

Mimar-Mühendislik Büroları                       100 

Otomotiv Satış ve Servis                     1.000 

Mağaza ve Showroom (İnş. Mob. Beyaz 

Eşya vb.) 

                       150 



İnşaat Marketler                        250 

Akaryakıt İstasyonları                     1.000 
Tur Tekneleri                                                                                                      100 

Diğerleri                             50 

  

 

 Katılım payı veya ücreti alınmasına oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

Salih BANKOĞLU             Celal YABA                        Avni AKGÜN 

Birlik ve Meclis Başkanı   Kâtip Üye                       Kâtip Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


