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Birlik tüzüğünde değişiklik yapılmasının görüşülmesi

Birlik Meclisimiz 5355 sayılı kanunun 11. maddesi ve Birlik tüzüğünün 11. maddesi
gereği kasım ayı olağan toplantısı Meclis Başkanı Salih BANKOĞLU Başkanlığı altında
30.11.2011 çarşamba günü saat 13.30 da yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile
gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere toplandı. Meclis üyelerinden M.Cahit Kaya ve
Hasan Yavuz Mazeretleri nedeniyle, diğerleri mazeretsiz toplantıya katılmadı.
Birlik ve Meclis Başkanı Salih BANKOĞLU yaptığı yoklama sonucunda Meclis salt
çoğunluğunun bulunduğunu tespit ettikten sonra Meclis Açılış konuşmasını yaparak Meclisin
gündem maddelerini okudu, sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündemin 5. maddesinin görüşülmesinde; Birlik Başkanı Salih Bankoğlu, 29.11.2010
tarih ve 2010/11 sayılı meclis kararıyla Birlik tüzüğünde yapılan değişiklilerin bu güne kadar
Aydın Valiliğince onaylanmadığını, yapılan değişikliklerin 4355 sayılı yasaya uygun olduğunu
ve tüzüğe eklenen ve değiştirilen bu maddelerinin Birliğin bundan sonraki dönemde
çalışmalarını daha etkin ve verimli yürütebilmesi için zorunlu olduğunu söyleyerek aynı
kararların tekrar alınmasını ayrıca gündemin 5.maddesinde yer alan Birlik Başkanı’na maaş
ödenmesi kararı alınırsa bu kararın da tüzüğe ilave edilmesini ve Valilik Makamı’na bir kez
daha sunmayı teklif etti ve teklif olumlu karşılandı. Yapılan görüşmeler sonunda; Birlik
Tüzüğünün, Maddesine “Birliğin kısaltılmış sembolik adı DİTAB’dır”. Ekinin yapılması, 5.
maddenin 1. paragrafına “Bu doğrultuda ilçe turizm sektörünün kalkınması ve tüm girişimcilerin
turizm gelirlerinden faydalanmalarına destek olmaktır”. Cümlesinin eklenmesine, İkinci
paragraf olarak “Birlik amacına uygun şekilde her türlü eğitim çalışmalarını yapabilir. Ulusal ve
uluslar arası faaliyet ve organizasyonlara katılabilir. Yetkili makamlardan gerekli izinleri almak
suretiyle Ulusal ve Uluslar arası ortaklık kurabilir” ekinin yapılmasına, 7. Maddenin1.
Paragrafına Akbük Belediyesinden sonra “Akyeniköy Belediyesi” 2. Paragrafına “ Akyeniköy
Belediyesi 2 üye “ eklerinin yapılması ile 3. Paragrafın sonuna İl Özel İdaresi Encümenlerinin
gözetiminde yapılır…….. ifadesinden sonra…. “Sektör temsilcilerinden Bakanlık Belgesini
yitiren işletme tesislerinin, üyelikleri düşer, düşen üyelik bir önceki seçimde, en yüksek oyu alan
sektör temsilcisi tarafından, doldurulur. Yedek üye bulunmaması durumunda, mevcut sayı ile
dönem tamamlanır. Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm belgeli konaklama tesislerinin ve
deniz turizmi tesislerinin Birlik Meclis toplantılarına katılan temsilcilerinin yasal temsil
yetkisine sahip olması zorunludur. “ ekinin yapılmasına, 9. maddenin (e) bendinin “Birlik
tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini “ve tesislerden alınacak
katılım payları, hizmetten yararlanan her türlü kurum kuruluş, ticari işletme, müessese… vs’den
alınacak katılım paylarını “ belirlemek olarak değiştirilmesine,
ayrıca, m maddesinden sonra,
“Çalışma alanı içerisinde, İçme – kullanma suyu ve sulama suyu, kanalizasyon, arıtma, çöp
toplama ve imha, kaldırım, yol yapımı ve asfaltlama, köprü yapımı, dere ıslahı gibi altyapı

çalışmalarına, bunlarla ilgili tesislerin yapım, bakım, onarım ve işletmesine destek vermek, üye
Köy ve Belediyelere altyapı çalışmalarında kullanılacak araç, gereç ve iş makineleri yardımında
bulunmak Çevre sorunlarının çözümü, deniz, hava ve çevre kirliliğinin önlenmesi konularında
ilgili kurumlarla işbirliği yaparak gerekli tedbirleri almak. Bölgede yangına karşı alınan
tedbirlere yardımcı olmak. Görev alanı içerisinde çevrenin etkin denetimini sağlamak için ilgili
kuruluşlar ile işbirliği yapmak. Çalışma alanı içinde ekip ve ekipmanlar kurar, hazırlanacak
yatırım programı çerçevesinde uygulamaya konulmak üzere proje ve plan yapar, yaptırır.
Turizm Bakanlığı’nca yaptırılan altyapı tesislerinde Bakanlığın uygun görüşü alınarak
değişiklik, bununla ilgili her türlü yatırımları yapar. Görev alanı içinde zararlılarla mücadele
etmek, ekip ve ekipmanlar kurmak. Kamu yararına çalışan dernek, birlik, vakıf, kurum, sandık
ve benzeri kuruluşlar ile işbirliği yaparak okullara ve diğer kurumlara bütçe olanakları
ölçüsünde yardım etmek. Turizmin geliştirilmesine yönelik gerekli çalışmalar yapmak,
yürütmek, sportif faaliyetlerle ilgili tesisler yapmak, yaptırmak, işletme ve işlettirmek ile bütçe
imkanları ölçüsünde eğitim, sağlık, kültür, ulaşım, güvenlik, spor, çevre ve diğer alanlarda
Birliğe üye idarelere kanunlarla verilmiş görevleri yerine getirmek, bu görevlerin yerine
getirilmesine destek sağlamak. Ek ve olağanüstü ödenek vermek, Birlik Başkanı tarafından
hazırlanıp sunulan bir önceki yıla ait çalışma raporlarını incelemek ve kabul etmek Birlik
personeline ait kadroların ihdası, değiştirilmesi ve kaldırılması hakkında İçişleri Bakanlığına
teklifte bulunmak, Birliğe üye Mahalli İdarelerin bir sonraki yıl bütçesine koyacakları katılma
payı oranının gerektiğinde arttırılması için tavsiyede bulunmak, Birlik Başkanlığının Birlik
hizmet ve faaliyetleri ile ilgili konulardaki önerilerini görüşüp karara bağlamak, Kuruluş
amacında belirtilen görevlerle ilgili olarak, Birliğin ve yetki sahasının tanıtımına yönelik olarak
Ulusal ve Uluslar arası kuruluşlar ile işbirliğinde bulunmak, reklam, her türlü basın, yayın ve
medya organı ile çalışmada bulunmak fuarlara katılım konularında Birlik Encümenine harcama
da dâhil olmak üzere yetki vermek, Birbirini takip eden üç toplantıya mazereti olmaksızın
katılmayan Genel Kurul üyelerinin istifa etmiş sayılmalarına karar vermek, Turizm Bakanlığı ile
Birlik arasında yapılacak irtifak hakkı devir sözleşmesini ve protokollerin esaslarını belirlemek,
Bu Tüzükte açıklanmayan hallerde Birlik Başkanı ile Birlik Encümenine verilecek
yetkileri saptamak ve toplantı gündemindeki konuları karara bağlamak,” Bentlerinin
eklenmesine, 16. maddeye, g. bendinden sonra, h. Muhasebe hesaplarını denetlemek ve Birlik
parasının bütçeye uygun olarak harcanıp harcanmadığını kontrol etmek, i Bu Tüzükte sayılan
görevlerle, çeşitli kanunlarla Birlik Meclisine görev olarak verilen konuları toplantı halinde
bulunmadığı zamanlarda Birlik Meclisinin ilk toplantısında onayına sunmak şartıyla görüşüp
karara bağlamak, Birlik işlerinin yürütülmesi için onayları Başkanlıkça yapılmış personelin
tayini, işi bitenlerin vazifeden affı, personel ile alakalı ücret vs. lüzumlu muameleleri yapmak,
Birliğin amacı doğrultusunda projeler yaptırmak, bu projelerle ilgili müzayede, münakaşa
şartnamelerini hazırlamak, ihaleleri, pazarlıkları yapmak, Birlik Meclisince kendisine verilen
işleri yapmak, Birlik işlerinin daha iyi yürütülebilmesi için bu tüzükte yazılı olmayan Birlik
lehine uygun diğer işleri yapmaktır.”
Bentlerinin eklenmesine, 19. maddeye; m.
Bendinden sonra, Birlik bütçesinin İta Amirliğini yapmak ve gerektiğinde Birlik Müdürüne İta
Amirliği yetkisini vermek Birlikle ilgili konularda Birlik Meclisine teklifte bulunmak Birlik
işlerinin düzenli bir şekilde yürütümünü sağlamak, Birliğin amacını gerçekleştirebilmesi için
gerekli girişimlerde bulunmak” bentlerinin eklenmesine 25. maddenin birinci paragrafında yer
alan %0.1 (binde bir) in % 0.2 (binde iki) olarak değiştirilmesi, birinci paragrafa katılım
payından sonra “veya üyelik aidatı “ ilavesi ile ikinci parafta yetki alanından sonra “bulunan”
kelimesinin eklenmesine, Son paragraf olarak “Üye olmayan diğer turizm tesisleri ve hizmetten
yararlananlar, birlik meclisince belirlenecek miktarda katılım payı veya ücreti öder”
Paragrafının eklenmesine 43. maddede yer alan (her gün için 1500)’ün 4355 sayılı kanunda yer
aldığı gibi “Birlik başkanına (5000) Encümen Üyelerine (2000) Meclis üyelerine (1500)” olarak
değiştirilmesine, Katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
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