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Hizmetten yararlanan banka şubelerinin 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
29.11.2011 perşembe günü saat 11.00 de yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile
gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere toplandı. Meclis üyelerinden 3 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 8. 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.
Bu kapsamda bulunan ve Didim sınırları içinde faaliyet gösteren banka şubelerinin
katılım veya ücretlerinin tespit edilmesinde; 2010-2011 yıllarındaki uygulama ve karşılaşılan
sorunlar da göz önüne alınarak İlçemizde bulunan bir kısım bankaların, 2010-2011-yılları ücret
tarifesine ilişkin meclis kararı aleyhine İdare Mahkemesine başvurması neticesinde
“Yürütmenin Durdurulması Kararı” verilmiştir. Mahkeme kararlarında ortak olan husus;
“Birliğin amaçlarını gerçekleştirebilmek için yapılan faaliyetler nedeniyle yaptığı giderleri,
Birlik Meclisinin mevzuat hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak belirlenecek
miktardaki katılım payının, Birliğe üye olmayan diğer Turizm tesislerin de dâhil olduğu
hizmetten yararlananlardan isteyebileceği açık olduğu” belirtilmiş olup, Katılım Payının
belirlenmesinde; bazı somut kriterlerin belirtmesi gerektiğine yer verilmiş olması dikkate
alınarak,
Bu doğrultuda Didim’de bulunan bankalara birer resmi yazı yazılarak 2011 yılı Katılım
payı veya ücretlerin belirlenmesinde; katılım ücretlerine ilişkin kriterlerin oluşturulması için
bazı veriler yazılı olarak talep edilmiş, bankaların konu ile ilgili görüşleri yazılı olarak sorulmuş
ve toplantıya davet edilmişlerdir.

Bu kuruluşlardan hiçbir yetkili, toplantıya katılmamıştır. Bu güne kadar yazılarımıza 11
banka şubesinden 4 ü cevap vermiştir.
Cevabi yazılarda;
 İki banka şubesi; istenilen bilgilerin gizli bilgi olduğunu beyan ederek cevap
verilemeyeceğini,
 Bir banka şubesi; açılan davaları gerekçe göstererek bu davaların bitmesinden sonra
talep edilen bilgilerin değerlendirileceğini,
 Bir banka şubesi ise; kış aylarındaki iş hacminin yaz aylarındakinden daha az
olduğunu, kış aylarındaki işlem sayılarının yaz aylarına 3 katına çıktığını, aynı
şekilde yabancı işlem sayılarının da yazın kıştan çok fazla olduğunu, ATM
sayılarının 2009’da 5 iken 2010 ‘da 8’e çıktığını, ATM’lerinin bir kısmından döviz
ödemesi yapıldığını bildirmişlerdir.
Hizmetten yararlananlar statüsünde olan, banka şubelerinin, şube açma kriterleri
arasından, şube açılması planlanan yerin niteliği (il, ilçe, belde vs.), nüfusu, toplu konut
bölgeleri, turistik yöreler ve üniversitelerin bulunduğu bölgelerden olup olmadığı ve buraların
potansiyel işlem hacimleri vs. gibi birçok kriter şube açması konusunda etkili hususlardandır.
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 de en çok yararlananların başında bu bankaların
geldiği açıktır. Son yıllarda, banka şubelerinin sayısı 3’den 11 ulaşmış olması, bu durumun açık
kanıtıdır. Bu sayının gittikçe de artacağı da aşikârdır.
Didim Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği Tüzüğünün 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 ve 2012 yıllarında yapılan
2013 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. Bankalar da bu kapsamda, Birliğimiz ve turizm hizmetlerinden ve
turizm gelirlerinden birinci derecede ve en çok faydalanmakta olup katkı payı ve ya ücreti
ödemek durumdadırlar.
Bankalara yazılan yazıya, bir banka şubesi tarafından verilen cevabi yazıdaki “kış
aylarındaki iş hacminin yaz aylarındakinden daha az olduğunu, kış aylarındaki işlem sayılarının
yaz aylarında 3 katına çıktığını, aynı şekilde yabancı işlem sayılarının da yazın kıştan çok fazla
olduğunun…” açıkça belirtilmesi karşısında meclisimizin yukarıda açıklanmaya çalışılan görüşü
de kanıtlanmış olmaktadır.
Ancak bankaların 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, 2011ve 2012 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 adet civarında, 6 dilde broşür, otel rehberi harita ve
promosyon ürünleri yaptırılmıştır. Ayrıca TV. Programları ve çeşitli 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 “Hizmetten Yararlananlar”’dan da katılım ücreti tahsil edilmesi gerekmektedir.
Yukarıda açıklanan hususlara göre ; İlçemizde 2000’li yıllarda 3 olan banka şubesinin
sayısının çok kısa sürede 11’e ulaşması ve farklı bankaların da şube açma hazırlıkları içinde
olmaları; hâlihazırda şubeleri bulunan bankaların ilçenin çeşitli yerlerinde ATM koymak için
Didim Belediyesi’nden yer talebinde bulundukları; ATM’lerden her türlü yabancı para
çekilebiliyor olması; yerli ve yabancı turistlerin bütün fatura, kredi kartı vs ödemelerini bu
şubelerden yapması; turizm bölgesi ilan edilen ve gelişmekte olan ilçemizde yatırım yapan
bütün yatırımcıların parasal konularla ilgili bütün işlemlerini (ödeme, havale, EFT vs.) bu
bankalardan yapabiliyor olmaları; Didim ilçesi ile aynı statüde olan ancak, Turizm Bölgesi
olmayan eş değer bir ilçede, 11 farklı banka şubesinin bir arada bulunmaması karşısında,
DİTAB hizmetleri kapsamında yapılan tanıtım, organizasyon, proje, her türlü etkinlik fuar
katılımları ve diğer çalışmalar sonucu artan turizm faaliyetlerinden ve gelirlerinden öncelikli
olarak bankaların yararlandığı ve gelen yerli ve yabancı turistlerin her türlü parasal ihtiyaçlarını
bankalardan sağladığı düşünüldüğünde, “hizmetten yararlanan” kapsamında olan banka
şubelerinden 2013 yılı için 1.500.(bin beş yüz) TL. katılım payı veya ücreti alınmasına, katılan
üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
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