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ADI VE SOYADI 

BİRLİK BAŞKANI           Sevinç KARATAŞ 
MECLİS ÜYESİ               Özlem ÇERÇİOĞLU 
MECLİS ÜYESİ               Hasan YAVUZ 
MECLİS ÜYESİ               Salih YARMACI 
MECLİS ÜYESİ               Murat PARMAKSIZ 
MECLİS ÜYESİ               Ercüment ALKANER 
MECLİS ÜYESİ               Sadık ŞAHİN 
MECLİS ÜYESİ               Mustafa MUTLU 
MECLİS ÜYESİ               Deniz ATABAY 
KÂTİP ÜYE                     Onur ÇAĞLAR 
KÂTİP ÜYE                     Seda SARIBAŞ 

KARARIN ÖZÜ 2016 YILI TARİFE CETVELLERİ(KATILIM PAYI) 

 

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

gereği 30.11.2015 tarihinde saat 14.00 da olağan Kasım dönemi Meclis toplantısını yapmak 

üzere Meclis Başkanı Sevinç KARATAŞ’ın Başkanlığı altında yukarıda isimleri bulunan 

üyelerin iştiraki ile gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere toplandı. (Ercüment 

ALKANER mazeretli olarak toplantıya katılmadı.) 

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ: 

Gündemin dördüncü maddesi Birlik ve Meclis Başkanı Sevinç KARATAŞ tarafından  

Meclise okundu. Yapılan görüşmeler neticesinde; 

2015 Mali Yılında; 5355 sayılı Kanunun EK-1 maddesinin ikinci fıkrası gereği Kültür ve 

Turizm Bakanlığı’ndan belgeli konaklama tesisleri ve deniz turizm tesislerinin katılım 

paylarının 27.11.2014 tarih ve 2014/13 sayılı kararıyla belirlenen 2015 yılına ait katılım payı 

tarifelerindeki ücretlerin 2016 yılındaki katılım payı tarifelerinde de aynı şekliyle 

uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak birliğe üye olmayan hizmetten yararlanan işletmeler ile 

kurum ve kuruluşlar için belirlenen katılım payları konusunda yapılan görüşmeler neticesinde 

2010 ve 2011 yıllarında yapılan tahakkuklar ile ilgili birlik avukatımızca verilen bilgiler 

doğrultusunda  şu karara varılmıştır katılım payı tahakkuklarının işletme ve kuruluşlarca  dava 

konusu yapıldığı ve yürütülen bu davalar sonucunda 2010 yılında birlik meclisimizce kabul 

edilen ve uygulamaya konulan Hizmetten yararlanmayan işletmeler ile kurum ve kuruluşlar için 

belirlenen katılım paylarına ait tarifeyi kapsayan meclis kararımız mahkeme kararındaki 

gerekçelerle iptal edildiği dolayısıyla uygulanabilirliğinin kalmadığı birlik avukatımızca 

belirtilmiştir.Dolayısı ile 2011 yılındaki katılım payı tarifesi de bu yönde hazırlanması nedeniyle 

geçerliliğinin olmayacağı kabul edilmiştir.Ancak 2011 tarifesi ile ilgili yapılan tahakkukların 

davaların devam etmesi dolayısı ile geçerliliğini koruduğu belirtilmiştir.      

     

       Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda 2010 yılında birlik meclisimizce 

tarifelendirilen üye olmayan işletmeler ile kurum ve kuruluşlara yapılan katılım payı 

tahakkuklarının kayıtlarımızdan düşülmesine karar verilmiş olup 2011 yılı tahakkuklarının ise 

davalar sonuçlanıncaya kadar beklenilmesinin uygun olacağı kararlaştırılmıştır.   

         Yine daha sonraki yıllarda tarifeye konulan ancak yürüyen davalar nedeniyle ve 

meydana gelebilecek kamu zararlarının önüne geçebilmek maksadıyla üye olmayan ancak 

hizmetten yararlanan kurum ve kuruluşlar ile ilgili tarifelerin katılım paylarının tahakkuk 

işlemlerinin yapılmaması uygun olarak görülmüştür. 

            Bu nedenlere dayalı olarak birlik meclisimizce 2016 mali yılı için belirlenecek olan 

katılım paylarına ait tarifeye üye olmayan ancak hizmetten yararlanan kurum ve kuruluşlar ile 

işletmeler için tarife düzenlenmemesine ancak yasal dayanağı bulunabilen hizmetler ile ilgili 

oluşabilecek gelirlerin  birlik meclisimizce tarifelendirilerek alınabileceğine yine daha önceki 

tarifemizde belirlenen diğer işletmeler olarak belirtilen tarifenin çıkarılmasına birlik 

meclisimizce karar verilmiştir.       

               Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda  



 

 

 

 

2015 YILI KATILIM PAYI TARİFELERİ 

 

Konaklama Tesisleri : 

1-Turizm Belgeli Konaklama Tesisleri: 

    a- Özel Konaklama ve Butik oteller   : 5,00 TL (Birim Yatak Başı Ücreti) 

    b- 5 Yıldızlı Otel ve Tatil Köyleri   : 4,00 TL (Birim Yatak Başı Ücreti) 

    c- 4 Yıldızlı Otel ve Tatil Köyleri   : 3,25 TL (Birim Yatak Başı Ücreti) 

    d- 3 Yıldızlı Otel ve Tatil Köyleri   : 2.75 TL (Birim Yatak Başı Ücreti) 

 

2-Belediye Belgeli Konaklama Tesisleri: 

    a-Her türlü Belediye Belgeli Konaklama Tesisleri : 1.75 TL ( Birim Yatak Başı Ücreti)  

 

 

Deniz Turizmi Tesisleri:       

1-Yat Limanı İşletmesi     : 4,00 TL(Birim başı bağlanma              

               kapasitesi.Deniz+Kara) 

2-Aqua Park      :  750 TL (Yıllık) 

 

 

Olarak belirlenmesine mevcut meclis üyelerinin oy birliği ile karar verildi 

 

 

 

 

 

Sevinç KARATAŞ             Onur ÇAĞLAR                            Seda SARIBAŞ 

Meclis Başkanı             Kâtip Üye                                 Kâtip Üye 

 


