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2014 yılı ‘Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’, değerlendirme
süreci tamamlanarak kazanan 15 adet projenin 5 tanesi tamamlanmıştır.
2015 yılı ‘Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’ ile ilgili 12
Haziran tarihinde duyuruya çıkılmış, 7-9 Eylül tarihleri arasında 48 adet başvuru
alınmıştır. 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılan değerlendirme sonucu 18 adet proje
başarılı bulunmuş ve sözleşmeler imzalanarak ilk izlemeler yapılmış, ihale süreçleri
başlamıştır.
“Yarım kalmış otellerin tamamlanmasına ve mevcut otellerin geliştirilmesine yönelik
kredi programı” çerçevesinde yatırımcıların projelerinin değerlendirilmesine ve
protokolümüz bulunan bankalara ( Yakındoğu Bankası, Türkiye Halk Bankası, T.C
Ziraat Bankası, Kıbrıs İktisat Bankası, Creditwest Bank Ltd., Kıbrıs Vakıflar
Bankası) sevkedilmelerine devam edilmiştir.
Bakanlar Kurulu’nun K-1442-2010 sayı ve 29.12.2010 tarihli kararı ile K-144-2011
sayı ve 04.02.2011 tarihli kararıyla Bakanlığımızdan belgeli turistik konaklama
işletmelerine sağlanan ‘Elektrik Enerjisi Teşviği’ uygulaması kapsamında teşviğin
sağlayıcısı olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun bağlı bulunduğu Bakanlık
tarafından, yürürlükte bulunan bu teşvikten yararlanan turizm işletmelerinin
faydalanabilmesi için koordineye devam edilmiştir.
Özel İlgi Turizmi ileri çalışma gruplarında çalışmalara devam edilmiştir.
ISO 9001 kapsamında koyulmuş olan hedeflerle ilgili çalışmalara devam edilmiştir.
İşletmelerden gelen talepler doğrultusunda Gümrük Muafiyetli otel ve casino
malzemeleri ile ekipmanlarının hurda olarak değerlendirilebilmeleri amacıyla Devlet
Emlak ve Malzeme Dairesi’ne teslim edilmeleri sağlanmıştır.
Aylık ‘Turizm İstatistikleri’ raporunun yayınlanmasına devam edilmiştir.
Karaman Köyü’ndeki Ofisin haftada bir kez Dairemiz personeli, bir kez de komite
üyelerince açılarak hizmet verilmesine devam edilmiştir.
Dairemiz, Bafra Atık Su Arıtma ve Kanalizasyon Tesisi’nin işletilmesine yönelik
bölgedeki yatırımcılardan katkıların alınması ile ilgili olarak koordineye devam etmiş,
ayrıca proje koordinatörünün talepleri doğrultusunda tesise yönelik iyileştirme için
çalışmalara devam edilmiştir. Tesisin 2016 yılında işletilmesine yönelik çalışmalar
başlatılmıştır.
Kantara’nın turizme yönelik gelişimini sağlamak amacıyla çalışmalar başlatılmış bu
dogrultuda bölgedeki mülkiyet bilgileri talep edilmiştir.
Bakanlığımızca
turizm
amaçlı
kiralanan
arazilerle
ilgili
mevzuatın
güncelleştirilmesine ve daha adil ve rekabete dayalı bir şekle dönüştürülebilmesine
yönelik çalışmalara devam edilmiştir.
Oteller Encümeni tarafından belgelendirilmiş ve en son 2012 tarihinde
sınıflandırılmış olan 102 adet turistik konaklama tesisinin tekrardan sınıflandırılması
ile ilgili çalışmalar tamamlanmış ve raporlar hazırlanmaya başlanmıştır.
47/2000 sayılı Teşvik Yasası uyarınca turizm yatırımlarına sağlanan teşvik
tedbirlerinin uygulanmasından yaşanan sıkıntıları minimize etmek amacıyla
Bakanlığımız, Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı, Planlama ve İnşaat Dairesi
Müdürlüğü ve Dairemizin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilerek yasanın sıkıntıları
ve çözüm önerileri tartışılarak, Bakanlığımız ve Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı
tarafından teşvikli turizm yatırımlarında izlenecek yöntemin belirlendiği bir protokol
imzalanması yönünde mutabakata varılmış olduğundan, izlenecek yöntemle ilgili
protokolün taslağı Dairemiz tarafından hazırlanarak Devlet Planlama Örgütü
müsteşarlığının görüşüne sunulmuş ve bina-inşaat maliyeti kapsamında olan
malzemelerin listelenmesi için Dairemiz, DPÖ ve PİD katılımıyla toplantı
gerçekleştirilmiştir.













Kumarcılar Hanı’nın 3. ve son etap ihalesi yapılmış ve inşaat başlamıştır.
16/1987 sayılı Turizm Endüstrisi Teşvik Yasası veya 47/2000 sayılı Teşvik
Yasası’ndan faydalanabilmek amacıyla Dairemize sunulan turistik tesis projelerinin
2012 Oteller Tüzüğü ve Turizm Gelişim Planı uyarınca incelenerek
değerlendirilmesine devam edilmiştir.
Projesi onaylanıp Teşvik Belgesi alan yatırımcılara, talepleri doğrultusunda global
listelerden veya teşvik belgesindeki meblağ üzerinden yapılan kontroller sonucunda
gümrük muafiyet belgesi verilmesine devam edilmiştir.
Karaman Köyü’nde elden teklif yoluyla yol yapımı ve çöp yerinin düzenlenmesi
işleri gerçekleştirilmiştir.
Bakanlığımız ile K.T. Eko/Agro Turizm Kooperatifi arasında imzalanması planlanan
protokol taslağı üzerinde çalışmalara başlanmıştır.
Eski Eserler Alt Komite toplantılarına katılınmıştır.
Koruçam’dan Zaferburnu’na (cape to cape) toplam 257 km uzunluğundaki yürüyüş
parkurunun eksikliklerinin giderilmesi ile ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ile
Bakanlığımız arasında 1 Aralık 2015 tarihinde protokol imzalanmış ve çalışmalara
başlanmıştır.
Lefke Avrupa Üniversitesi turizm işletmeciliği bölümü ögrencilerine Dairemizin
faaliyet alanları ve görevleri ile ilgili sunum yapılmıştır.

2011 YILINDAN BERİ FAALİYETTE OLAN TURİSTİK YATAK KAPASİTESİ
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19,162
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18,108
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1 Aralık 2015
20,393

YATIRIMI TAMAMLANMIŞ ANCAK HENÜZ İŞLETME BELGESİ ALMAMIŞ
TESİSLER
BÖLGE
Girne
Gazimağusa
İskele
Lefkoşa
Güzelyurt
Toplam

TESİS SAYISI
2
1
1
4

YATAK KAPASİTESİ
106
116
43
265

İNŞAATI DEVAM EDEN TURİSTİK KONAKLAMA TESİSLERİ YATAK
KAPASİTESİ
BÖLGE
Girne
Gazimağusa
İskele
Lefkoşa
Güzelyurt
Toplam

TESİS SAYISI
24
4
6
2
36

YATAK KAPASİTESİ
3,500
498
4,698
176
8,872

YILLAR İTİBARIYLA TAHMİNİ YATAK KAPASİTESİ

2015 sonu
22,015

2016 sonu
25,933
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2017 sonu
29,339

2018 sonu
32,429

2019 sonu
40,503

