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16/1987 sayılı Turizm Endüstrisi Teşvik Yasası ve 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.
2016 Turizm İstatistikleri Yıllığı‟nın basımı yapılmıştır.
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.
Turizm sektöründe inşası devam eden, işletmeye ara veren veya kullanım değişikliği
yaşayan konaklamalı işletmelerin finansman ihtiyacının karşılanması suretiyle
tesislerin tamamlanması ve turizme yönelik faaliyete geçmesi yanında, mimari açıdan
nitelikli veya tarihi değer taşıyan yapıların konaklamalı tesis olarak restore edilmeleri
sağlanarak sektöre kazandırılması ve bu yolla ülke ekonomisine ivme kazandırılması
amacı ile uygulanacak “ Turizm Yatırımlarına Faiz Destekli Kredi Programı
Projesi”ne ilişkin Bakanlar Kurulu‟nun 30.05.2017 tarih ve H(K-I) 1582-2017 sayılı
karar alınmıştır. Bu karara istinaden protokol imzalanması düşünülen bankalarla
görüşmelere 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.
2016 yılı „Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı‟ kapsamında
yapılan başvurulardan başarılı bulunan 6 adet proje devam etmektedir. 2017 yılı
programı çalışmalarına başlanmıştır.
Özel İlgi Turizmi ileri çalışma gruplarında 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.
Karpaz Arch Houses isimli tesisin çalıştırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında
envanter ve ihale çalışmaları tamamlanarak duyuruya çıkılmış ancak daha sonra iptal
edilmiştir.
Dipkarpaz Zaferburnu‟ndaki Apostolos Andreas Manastırı‟nın yakın çevresi, Patras
Üniversitesi tarafından genel hatlarıyla hazırlanan ve Anıtlar Yüksek Kurulu‟nca
onaylanan proje kapsamındaki mevcut betonarme binaların tamir edilerek turizme
kazandırılması ile ilgili 2013 yılında Bakanlığımız tarafından hazırlanan projelerin
daha ileriye gidilip ihaleye çıkılabilmesi amacı ile şartname ve proje revizyonları
yapılmaktadır.
ISO 9001 kapsamında koyulmuş olan hedeflerle ilgili çalışmalara devam edilmiştir.
Akua Kültür, İnceleme Değerlendirme ve İzin komisyonu toplantılarına Dairemiz
teknik personeli katılmıştır.
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