BEŞİNCİ KISIM

İşletmelerin Bakanlıkla İlişkileri Bakanlığın Teşvik ve Himayesi:

Madde 66- Turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgesi sahipleri
Bakanlığın teşvik ve himayesi altındadırlar.

Bakanlık turizm yatırımlarının süreleri içinde gerçekleştirilmesi ve
işletmelerin beklenilen hizmeti sağlayabilmeleri amacıyla belge
sahiplerinin diğer kamu kuruluşları nezdindeki sorunlarının prensipler
düzeyinde çözümü girişimde bulunur.

Bakanlığın Teknik Yardımı:

Madde 67- Bakanlığın merkez, yurtiçi ve yurt dışı teşkilatı, turizm
yatırım ve işletmelerinin geliştirilmesi, yönlendirilmesi için ilgililere
gerekli istişare, bilgi ve teknik yardım ile dış pazarlama çalışmalarında

gerekebilecek işbirliği ve koordinasyonu sağlar.

Dış Pazarlama Çabaları:

Madde 68- Bakanlık yurtiçinde ve yurtdışında uygulamak üzere
hazırlayacağı turizm pazarlama programları (tanıtıcı yayınlar, film
videokasetleri

hazırlamak,

reklam

program

ve

stratejisinin

hazırlanması, yabancı acente, taşıyıcı ve yazar daveti, kongre, fuar ve
sergilere iştirak vb. üzerinde turizm işletmelerinin mesleki örgütleri ile
istişare edebilir

Turizm

işletmeleri

Bakanlığın

bahse

konu

pazarlama

çalışmalarının verimlilik ve etkinliğinin arttırılmasına yardımcı
olmak amacıyla düzenlenecek müşterek pazarlama amaçlı (Yabancı
yazar, taşıyıcı, acente gibi) misafir ağırlamalarında işletmenin
sağlayacağı hizmetlerin fiyatlarında indirim yapabilirler.

Eğitim Çalışmaları:

Madde69-Bakanlık kurslar

açarak burslar sağlayarak, seminerler,

konferanslar düzenleyerek, turizm işletmeleri personelinin görgü, bilgi
ve mesleki yeteneklerinin geliştirilmesini sağlar.

Turizm işletmeleri Bakanlığın anılan eğitim programlarına, öğretim
görevlisi sağlayarak staj için öğrenci kabul ederek, eğitim araç ve gereç
temininde yardımcı olarak katkıda bulunabilirler.

Bakanlığın Hakemliği:

Madde70-Bakanlık turizmişletmelerin birbiriyle ve
ilişkilerindendoğacak sorun veanlaşmazlıkların

müşterileriyle
çözüm

ve

giderilmesinde sektörde örf ve adetlerin belirlenmesini sağlayacak
biçimde danışman ve hakem rolü oynar.

Bilgi Verme:

Madde 71- Belgeli işletmeler Bakanlıkça istenen her türlü bilgi ve
verileri Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

Altıncı Bölüm-Son Hükümler Yürürlük:

Madde 72- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 73- Bu yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu Yürütür.

6.TURİZM YATIRIM VE İŞLETME KURULUŞLARININ
DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

7.KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA
TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK

8. TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE
NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

9. KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİ
İLE

TURİZM MERKEZLERİNİN BELİRLENMESİNE VE

İLANINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
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