TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA DAİRESİ FAALİYET RAPORU
(Kasım 2014)

ACENTELER:


1 Nisan 2014 -31 Mart 2015 yılı için geçerli olacak olan Acente İşletme Belgeleri
verilmektedir.

YAYIN VE REKLAMLAR:
1. Ülkemizdeki 19 adet Yürüyüş Parkuru (Ring Parkur) ile ilgili yapılan çalışmalar
çerçevesinde belirlenen parkurların altyapı ve ihityaçları “Dağcılık ve Spor
Derneği” tarafından tamamlanmıştır. Belirlenen parkurların metin ve haritraları,
İngilizce ve Almanca dillerinde broşür olarak baskısı yapmak üzere “Cherry
Red” tarafından tasarım çalışmaları başlanmıştır.
2. Bisiklet Yolları ile ilgili yapılan çalışma çerçevesinde ise parkurların harita ve
İngilizce metin çalışmaları devam etmektedir
3. Turist Enformasyon Ofislerini ziyaret eden misafirlere daha iyi hizmet
verebilmek için 1 metre x 2 metre ebatlarında duvar haritaları için çalışmalar
tamamlanmış olup Gazimağusa Ofisi için hazırlanan haritanın basımı ve ofise
montesi yapılmıştır.
4. Tasarımları tamamlanan veya depoda eksilen broşürlerin basımı çerçevesinde,
basımı gerçekleşen Events 2015, St. Hilarion (İngilizce-Almanca), Trails for
Hiking,Trails for Hiking, Trails for Biking and Bird watching(Flemenkçe)
broşürlerin baskısı tamamlanıp BAkanlık deposuna teslim edilmiştir.
5.

26 Kasım 2014 tarihinde Özel İlgi Turizmin geliştirlmesi amacı ile Girne Vunı
Hotelde turizm sektörü ve Bakanlık yetkililerinin katılımıyla Alternatif Turizm
çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalıştayda toplanan veriler BAkanlık
personeli ve Sn. Müsteşar Şahap Aşıkoğlu’dan oluşan komite tarafından
harmanlanıp bir ileriki aşamaya geçilmesi planlanmaktadır.

6.

Bölümün rutin işlerinin yapımına devam edilmiştir.

FUARLAR


03-06 Kasım 2014 tarihleri arasında Londra’da düzenlenmiş olan
Turizm Fuar’ına katılındı.



Bakanlığımızın, yurtdışı turizm tanıtım ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde 15-18
Ocak 2015 tarihleri arasında Finlandiya’nın Helsinki şehrinde düzenlenecek olan
Matka 2015 Turizm Fuarı için yer tespiti yapılmış gerekli işlemler başlatılmıştır.



Bakanlığımızın yurtdışı tanıtım faaliyetleri çerçevesinde 13-18 Ocak 2015 tarihleri
arasında Hollanda’da gerçekleşecek olan Vakantiebeurs 2015 ve 15-18 Ocak 2015
tarihleri arasında Finlandiya’nın Helsinki şehrinde düzenlenecek olan Matka 2014
Turizm Fuarı için yer tespiti yapılmış gerekli işlemler başlatılmıştır. 15-18 Ocak 2015
tarihleri arasında Avusturta’nın Viyana kentinde düzenlenecek olan Ferein Messe
Turizm Fuarı, 17-25 Ocak 2015 tarihleri arasında Almanya’nın Stuttgart şehrinde
düzenlenecek CMT Turizm Fuarı, 22-25 Ocak 2015 tarihleri arasında İstanbul’da
düzenlenecek olan EMİTT Turizm Fuarı, 12-14 Şubat 2015 tarihleri arasında
İtalya’nın Milano kentinde düzenlenecek olan BIT Turizm Fuarı ve 26-29 Mart 2015
tarihleri arasında İsveç’in Göteburgkentinde düzenlenecek olan TUR Turizm Fuarı’na
ve ayrıca 18-21 Mart 2015 tarihleri arasında Rusya’nın Moskova şehrinde
düzenlenecek olan MITT 2015 turizm fuarı çalışmalarına devam edilmiştir.
23-25 Ocak 2015 tarihleri arasında İrlanda’nın Dublin şehrinde gerçekleşecek olan
“The Holiday World show” fuarı, İngiltere’nin Londra şehrinde gerçekleşecek olan
“The Telegraph Outdoor Adventure and travel” 19-22 Mart 2015 tarihleri arasında
İsveç’in Göteburg şehrinde gerçekleşecek olan “Tur 2015” turizm fuarı hazırlığı
yapılmaktadır.





WTM-2014

16-21 Kasım 2014 tarihleri arasında İrlanda’nın “Belfast ve Dublin” şehrinde,
İskoçya’nın “Edinburg” şehrinde profesyonelllerin katılımı ile gerçekleştirilen “Road
Show” a katılınmıştır.

DİĞER:


Ave GA Turizm ve Seyahat Acentelerine ülkemize getirmekte oldukları info grupları
için verilmekte olan info-katkısı (her ülke için bir kez olmak kaydıyla) devam
etmektedir.



Girne Amerikan Üniversitesi öğrencileriden ve öğretim görevlilerinden oluşan 40
kişilik bir gruba Dairemizin yapmakta olduğı faaliyetleri hakkında İngilizce lisanında
özel bir prezentasyon hazırlanmış ve sunumu yapılmıştır.



26 Kasım 2014 tarihinde Vuni Palace Hotel’de Bakanlığımız tarafından organize
edilen “KKTC’de Alternetif Turizm” konulu bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.



Bakanlığımız ve AB Komisyonu Türklere Yardım Programı çerçevesinde ülkemiz
turizmi ile ilgili karşılıklı yapılan çalışmalar neticesinde AB’den talep etmiş
olduğumuz sector ve turizm mevzuatı ile ilgili tenik yardım destek talebimiz
onaylanmış bulunmaktadır. Bu çerçevede sektörün geliştirilmesi amacıyla teknik
yardım desteği yürürlüğe girecektir. Konu ile ilgili çalışmalara devam etmektedir.



Bakanlığımızca başlatılan Güzelyurt ve Lefke bölgesinin ekonomik sorunlarını ele
alan ve üreticileri bir araya getirip sorunlarını ve sorunların çözümlerini konu alan
ekonomik örgütleri toplantısı 15 Ekim 2014 tarihinde LAÜ toplantı salonunda
gerçekleşmiştir.Toplantıya Akademisyenler, LAÜ Rektörü, Kaymakamlık, Bölge
Belediyeleri, Milletvekiller, Kalkınma Bankası yetkilileri ve Esnaf ve Zanatkarlar
Odası katılmıştır. Yoğun katılımın gerçekleştiği toplantı Müsteşar Yrd . Doç. Dr.
Hüda Hüdaverdi başkanlığında gerçekleşmiştir. Genel toplantı akibinde focus
toplantıları ise yine bölgedeki yetkililerle belirlenmiş konulara gore;
Güzelyurt-Lefke Bölgesi;
Bölgedeki genel konular, sorunlar ve çözüm önerileri,
Tarım ve HAyvancılık sorun çözümleri önerileri,
Esnaf sorunları ve çzüm önerileri,
Eğitim ( ODTÜ KKK ve LAÜ); üniversitelerin bölge kalkınmasındaki önemi, sorunlar
ve çözüm enerileri.
Turizm; Eko Argo turizmin bölgede geliştirlmesi, sorun ve çözüm önerileri görülmüş
olup toplantılar tamamlanmıştır.



Toplantılarda görüşülen tüm konular değerlendirilmeye alınmıştır.Önümüzdeki
günlerde yapılan çalışmalar Güzelyurt-Lefke bölgesinde faaliyet gösteren yaklaşık 55
civarındaki ekonomi örgütünün,devlet otoritelerinin ve üniversite temsilcilerinin de
davet edileceği toplantıda ilgililerin görüş ve onayına sunulacaktır.



27-29 Kasım 2014 tarihleri arasında ODTÜ KKK tarafından organize edilen Kuzey
Kıbrıs Sürdürülebilir Yaşam Çalıştayı (Organik Tarım, Eko Turizm ve Ekoköyler)
gerçekleştirildi. Çalıştaya Bakanlığımızdan görevlileride katıldı.



Kurulan KT Eko Agro turizm Kooperatifi ile ilgili bilgilendirme Güzelyurt
Kaymakamlığına yapılmış olup konu ile ilgililerin bilgi edinilmesine olanak

sağlanmıştır. Ayrıca Güzelyurt ve Lefke Belediyesine de bölgede ilgilenenlerin
kooperatife müracaatlarını yapabilecekleri yazılı olarak duyurulmuştur.

TEŞVİKLER:


Çarter ve Part Çarter uçuşları düzenli olarak devam etmektedir. Çarter ve part çarter
denetimleri Daire personeli, KITSAB ve KITOB temsilcileri tarafından düzenli olarak
yapılmaktadır.

OFİSLER:


Yurtiçi ve yurtdışı ofisleri rutin tanıtım faaliyetlerini sürdürmüştür.

