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YÖNETMELİK

Mard�n Artuklu Ün�vers�tes�nden:
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TURİZM EĞİTİM, UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� Tur�zm Eğ�t�m, Uygulama ve

Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının görevler�ne ve
çalışma şekl�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� Tur�zm Eğ�t�m, Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının görevler�ne ve çalışma şekl�ne
�l�şk�n hükümler� kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k; 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 7 nc�

maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�n�n (2) numaralı alt bend� �le 14 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,
b) Merkez (MAUTURAM): Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� Tur�zm Eğ�t�m, Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
c) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
ç) Rektör: Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� Rektörünü,
d) Ün�vers�te: Mard�n Artuklu Ün�vers�tes�n�,
e) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amaçları ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amaçları
MADDE 5 – (1) Merkez�n amaçları şunlardır:
a) Mard�n ve Güneydoğu Anadolu Bölges�nde tur�zm�n sağlıklı gel�ş�m� ve ekonom� �çer�s�nde oynadığı �t�c�

güç rolünün sürmes� �ç�n b�l�msel araştırmalar yapmak.
b) Tur�zme ver� oluşturan kültürel, tar�hsel ve çevresel değerler�n korunmasına ve gel�şt�r�lmes�ne katkıda

bulunmak.
c) İlg�l� mevzuat hükümler� kapsamında tur�zme taraf olan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında

eşgüdüm sağlanmasına katkıda bulunmak.
ç) Tur�zm b�l�nc� oluşturmak ve gel�şt�rmek yönünde çalışmalar yapmak.
d) Türk�ye’n�n yabancı ülkeler nezd�nde etk�n tanıtımı �ç�n yapılacak çalışmalara yardımcı olmak.
Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde tur�zmle �lg�l� konularda araştırma ve çalışmalar yapmak ve

projeler yürütmek.
b) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde tur�zmle �lg�l� konularda yapılacak araştırma, çalışma ve projeler�

teşv�k etmek.
c) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde resmî ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla �lg�l� mevzuat hükümler�

kapsamında tur�zm amaçlı �ş b�rl�ğ� yapmak, b�l�msel toplantılar düzenlemek, ortak projeler gel�şt�rmek ve yürütmek.
ç) Yapılan araştırma ve çalışmaların sonuçlarını yayımlamak.
d) Merkez�n amaçları �le �lg�l� yayın yapmak, yayın yapılmasını desteklemek ve sürel� yayın çıkarmak.
e) Tur�zm sektörü �ht�yaçlarını d�kkate alarak kısa, orta ve uzun sürel� eğ�t�m programları gel�şt�rmek ve

düzenlemek.
f) Oluşturulacak b�lg�, kaynak ve uzman b�r�k�m� �le Merkez�n amaçlarına uygun düşen konularda çalışan

l�sansüstü ve doktora öğrenc�ler�ne yardımcı olmak.
g) Merkez�n amaçlarına uygun araştırma projeler�n�n başlatılması ve yürütülmes� konularında danışmanlık

h�zmetler� vermek.
ğ) Merkez�n amaçlarına uygun Rektörlükçe ver�len d�ğer faal�yetler� gerçekleşt�rmek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez�n Yönet�m Organları ve Görevler�

Merkez�n yönet�m organları
MADDE 7 – (1) Merkez�n yönet�m organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönet�m Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Ün�vers�ten�n Tur�zm Fakültes� öğret�m üyeler� arasından Rektör tarafından üç yıl

süre �le görevlend�r�l�r. Görev süres� sona eren Müdür tekrar görevlend�r�leb�l�r. Rektör, Müdürün öner�s�yle
Ün�vers�ten�n aylıklı öğret�m üyeler� arasından b�r k�ş�y� çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere Müdür
Yardımcısı olarak görevlend�reb�l�r. Müdüre görev� başında olmadığı zamanlarda yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet
süres� altı ayı geçemez. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yen� b�r Müdür görevlend�r�l�r. Müdürün görev� sona
erd�ğ�nde yardımcısının da görev� kend�l�ğ�nden sona erer. Rektör gerekl� gördüğü durumlarda Müdürü görev süres�
b�tmeden önce görevden alab�l�r.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek ve Merkez�n çalışmalarının yürütülmes�n� sağlamak.
b) Danışma Kurulu �le Yönet�m Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönet�m Kurulu kararlarını bu Yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde uygulamak.
ç) Merkez�n �dar� ve b�l�msel çalışmalarını Yönet�m Kuruluna sunmak, onay aldıktan sonra uygulamak.
d) Çalışmalarla �lg�l� yıllık raporları zamanında Yönet�m Kuruluna sunmak.
e) Merkez bünyes�nde oluşturulan b�r�mler�n faal�yetler�n� düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.
f) Merkez�n kısa, orta ve uzun vadel� amaçlarını ve stratej�k planını hazırlamak, Yönet�m Kurulunun görüşüne

sunmak ve onay alındıktan sonra uygulamak.
g) Proje gruplarının çalışma ek�pler�n� kurmak.
ğ) Merkez�n personel �ht�yacını tesp�t etmek, Yönet�m Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.
h) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu Yönet�m Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdürün öner�s� �le Ün�vers�ten�n aylıklı

öğret�m üyeler� arasından Rektör tarafından görevlend�r�lecek üç öğret�m üyes� olmak üzere toplam beş k�ş�den oluşur.
(2) Yönet�m Kurulu üyeler�n�n görev süreler� üç yıldır. Herhang� b�r nedenle ayrılan üyen�n yer�ne, aynı usulle

yen�s� görevlend�r�l�r. Görev� sona eren üye tekrar görevlend�r�leb�l�r. Müdür, Yönet�m Kurulunun başkanıdır.
Yönet�m Kurulu, Müdürün davet� üzer�ne salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Yönet�m Kurulu,
Merkez�n faal�yetler�n� değerlend�rmek üzere yılda en az �k� kez toplanır.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Müdür tarafından sunulan, Merkez�n �dar� ve b�l�msel çalışmalarını �ncelemek ve karara bağlamak.
b) Danışma Kurulunun görüş ve öner�ler� doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Müdüre yardımcı olmak.
c) Merkeze gelen �ş ve proje tekl�fler�n� �ncelemek ve değerlend�rmek.
ç) Müdürün önereceğ� proje grubu veya b�r�mler� �le bunların başkanlarını seçme konusunda karar almak ve

�şley�ş kurallarını bel�rlemek.
d) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu hazırlamak.
e) Müdürün önereceğ� konular hakkında karar almak.
f) Merkez�n çalışmalarıyla �lg�l� plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
g) Müdür tarafından her yılın Ocak ayının �k�nc� haftasının son �ş günü hazırlanan yıllık çalışma program

taslağını değerlend�rerek karara bağlamak.
ğ) Müdür tarafından her yılın Aralık ayının �k�nc� haftasının son �ş gününe kadar ya da Rektörün �steğ�

üzer�ne, taleb�n geld�ğ� tar�hten �t�baren 15 gün �çer�s�nde Merkez�n genel durumu ve �şley�ş� hakkında hazırlanan
yıllık çalışma raporunu karara bağlamak.

h) Gerekl� durumlarda Müdür tarafından öner�len Merkez b�r�mler�n�n, çalışma gruplarının oluşturulmasını
karara bağlamak.

ı) Ün�vers�ten�n tüm b�r�mler� �le Merkez�n amaçları doğrultusunda �ş b�rl�ğ�n�n sağlanmasında Müdüre
yardımcı olmak.

�) Merkez�n ödenek ve akadem�k, �dar�, tekn�k personel �ht�yaçlarını karara bağlamak.
j) B�r yıl �ç�nde ver�lecek h�zmetler�, yapılacak tüm etk�nl�kler�, bu h�zmet ve etk�nl�klerde görev alacak

k�ş�ler� bel�rleyerek karara bağlamak.
Danışma Kurulu
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MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeler�, Müdür tarafından öner�len Ün�vers�te �ç�nden ve �stekler� hal�nde
Ün�vers�te dışından konu �le �lg�l� uzman k�ş�ler ve tur�zm sektörü tems�lc�ler� arasından Rektör tarafından
görevlend�r�len en fazla 10 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Süres� b�ten üyeler aynı
usulle yen�den görevlend�r�leb�l�r. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzer�ne toplanır. Danışma Kurulu toplantılarına
Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzer�ne, Müdürün başkanlığında yılda en az �k� defa, gerekl� durumlarda
daha fazla olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu toplantısı �ç�n salt çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye
sayısının salt çoğunluğu �le alınır. Oylama sonucunda oyların eş�t olması hal�nde başkanın kararı bel�rley�c�d�r.

(3) Müdürün görev süres�n�n b�tmes� veya görev�nden ayrılması durumunda Danışma Kurulu üyeler�n�n de
görevler� sona erer.

Danışma Kurulunun görevler�
MADDE 13 – (1) Kararları �st�şar� n�tel�kte olan Danışma Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n genel stratej�ler�n� ve pol�t�kalarını oluşturmaya yardımcı olmak.
b) Merkez�n etk�nl�kler� doğrultusunda paydaşlarla �ş b�rl�ğ�n�n gel�şt�r�lmes�n� sağlamak üzere Yönet�m

Kuruluna öner�lerde bulunmak.
c) Her yılın Aralık ayının �lk haftasının son �ş gününün mesa� b�t�m�ne kadar, Danışma Kurulu üyeler� kend�

bulundukları b�r�mler�n Merkez �le �ş b�rl�ğ� kapsamında yaptıkları ve b�r sonrak� yıl �ç�n yapmayı planladıkları tüm
etk�nl�kler�n�, görüş ve öner�ler�n� b�r rapor hal�nde Yönet�m Kuruluna sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Müdür tarafından gerekl� görüldüğü takd�rde, b�r veya daha çok h�zmet dalı �ç�n, �şler�n

daha ver�ml� yürütüleb�lmes� amacıyla, Müdürün öner�s� ve Yönet�m Kurulu kararıyla, sürel�/süres�z görev yapacak
olan b�r�mler ya da çalışma grupları oluşturulab�l�r.

Personel �ht�yacı
MADDE 15 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü

maddes� ve �lg�l� mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� mevzuat hükümler� uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 


