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2013 yılı ‘Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’ kapsamında
desteklenmeye değer bulunan 17 projenin 9 tanesi tamamlanmıştır.
2014 yılı ‘Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’,
değerlendirme süreci tamamlanarak kazanan 15 adet başvuru sahibiyle sözleşme
imzalanmış ve izlemeler yapılmıştır. İhalelerin gerçekleştirilmesine başlanmıştır.
2015 yılı ‘Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’ ile ilgili
hazırlıklara devam edilmiş olup, Haziran ayı içinde duyurusunun yapılması
hedeflenmektedir.
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.
“Yarım kalmış otellerin tamamlanmasına ve mevcut otellerin geliştirilmesine yönelik
kredi programı” çerçevesinde yatırımcıların projeleri değerlendirilmiş ve
protokolümüz bulunan bankalara sevkleri yapılmıştır. Bu kaynağın 2015 yılından
itibaren kullanılmasının artırılmasına yönelik Bakanlar Kurulu’ndan kriterlerin
iyileştirildiği yeni bir karar üretilmesi sağlanmıştır.
Turizm sektöründeki konaklama tesislerinin yenilenmelerini teşvik etmek amacıyla,
ilk otel işletme belgesini 31 Aralık 2011’den önce almış, 5 yıldızlı oteller haricindeki
( yatırımda öncelikli bölgelerdekiler hariç) işletmelere onaylanacak yenileme projeleri
uyarınca makine-teçhizat, mefruşat ve inşaat malzemeleri ithal etmesi durumunda
Gümrük Vergisi ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan muaf tutulması yönünde üretilen
Bakanlar Kurulu kararı sonrası uygulamalara devam edilmiştir. Konu teşvik
uygulamasından 9 adet yatırım faydalanmaktadır.
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 Gıda, Tarım ve
Enerji Bakanlığı tarafından, yürürlükte bulunan bu teşvikten yararlanan turizm
işletmelerinin faydalanabilmesi için koordineye devam edilmiştir.
Özel İlgi Turizmi ileri çalışma gruplarında çalışmalara devam edilmiştir.
Girne Antik Liman’da çöken rıhtımın tamir işleri ile ilgili ihaleye çıkılmıştır.
ISO 9001 ve ISO 10002-2006 uygulamaları için çalışmalara ve toplantılara katılmaya
devam edilmiştir.
ISO 9001 kapsamında koyulmuş olan hedeflerle ilgili çalışmalar başlatılmış,
yazışmalar yapılmıştır.
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.
2014 Turizm İstatistikleri Yıllığı hazırlık çalışmalarına devam edilmiştir.
Karaman Köyü’nde yapılacak bakım ve tamirat işleri ile ilgili Karayolları Dairesi
personeli ile yerinde inceleme yapılmıştır.
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.








Dipkarpaz’daki turistik pansiyonların müşterek menfaatleri doğrultusunda, çekim
gücü oluşturmak ve bölgedeki konaklama sürelerini uzatabilmek adına eko-pazar
alanının kullanılmasına dönük geliştirme projesi hazırlanmasına devam edilmiştir.
Kantara’nın turizme yönelik gelişimini sağlamak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır.
Kira sözleşmesindeki taahhütünü gerçekleştiremeyen İlbe Trading Ltd.’in
sözleşmesinin iptali ile ilgili süreç devam etmektedir. Kira sözleşmesi veya rezerv
koşullarını ihlal eden yatırım ile ilgili Bakanlığımız bilgilendirilmiştir.
Apostolos Andreas Manastırı yakın çevresinin II. Etap gelişim projesinin ihale
sürecine EBİ A.Ş. ile istişare içinde devam edilmiştir.
Dipkarpaz Zaferburnu’ndaki 5 adet parkurda toplam 45 km’lik güzergahın doğa
yürüyüş parkuru olarak kullanımını sağlamak adına Dağcılık Spor Derneği ile
çalışmalar başlatılmıştır.
Teşvik Belgesi müracaatlarının değerlendirilmesi aşamasında global listelerin daha
rahat ve sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için proje değerlendirme formları
geliştirilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.
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YATIRIMI TAMAMLANMIŞ ANCAK HENÜZ İŞLETME BELGESİ ALMAMIŞ
TESİSLER
BÖLGE
Girne
Gazimağusa
İskele
Lefkoşa
Güzelyurt
Toplam

TESİS SAYISI
2
1
1
1
5

YATAK KAPASİTESİ
106
10
116
43
275

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

TESİS SAYISI
18
1
6
2
27

YATAK KAPASİTESİ
3,658
220
4,338
176
8,392

YILLAR İTİBARIYLA TAHMİNİ YATAK KAPASİTESİ

2015 sonu
22,374

2016 sonu
26,421
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2017 sonu
31,146

2018 sonu
32,228

2019 sonu
38,511

