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YÖNETMELİK

Alanya Alaadd�n Keykubat Ün�vers�tes�nden:

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TURİZMİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

(SATUMER) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Alanya Alaadd�n Keykubat Ün�vers�tes� Sağlık Tur�zm� Uygulama

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, Alanya Alaadd�n Keykubat Ün�vers�tes� Sağlık Tur�zm� Uygulama ve

Araştırma Merkez�n�n amaçları, faal�yet alanları, organları, organlarının görevler� 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: Alanya Alaadd�n Keykubat Ün�vers�tes� Sağlık Tur�zm� Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
c) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
ç) Rektör: Alanya Alaadd�n Keykubat Ün�vers�tes� Rektörünü,
d) Senato: Alanya Alaadd�n Keykubat Ün�vers�tes� Senatosunu,
e) Ün�vers�te: Alanya Alaadd�n Keykubat Ün�vers�tes�n�,
f) 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) Ülke kalkınmasına sağlık alanında h�zmet etmek, konu �le �lg�l� alanında uzman k�ş�ler �le sektörü

buluşturmak, s�stemat�k b�lg� ve b�lg� kaynağına ulaşımı sağlamak.
b) Sağlık tur�zm� alanında h�zmet veren kurum ve kuruluşların �şley�ş�n�n, standard�zasyonunun bel�rlenmes�

�ç�n yurt �ç�nde ve yurt dışında araştırma, gel�şt�rme ve çalışmalar yapmak.
c) Sağlık tur�zm� �le �lg�l� mevzuat çalışmalarına ve planlamalara katkı sağlayacak ver�ler üretmek, ulusal

standartların bel�rlenmes�ne yönel�k çalışmalar yapmak.
ç) Sağlık tur�zm� �le �lg�l� kamu kurum ve kuruluşları �le özel kuruluşlar arasında koord�nasyonu sağlamak

amacıyla organ�zasyonlar gerçekleşt�rmek.
d) Sağlık tur�zm� sektörünün; etk�n, uluslararası standartlarda ve yurt dışında bu alanda h�zmet veren kurum ve

kuruluşlarla rekabet edeb�l�r koşullarda faal�yet göstereb�lmes� adına pol�t�ka gel�şt�r�lmes�ne katkı sağlamak.
e) Tur�zm sağlığı, sağlık tur�zm� ve tıbb� h�zmet tur�zm� alanlarında ülke ekonom�s�ne katma değer sağlayacak

projeler gel�şt�rerek, bu projeler�n faal�yete geç�r�lmes�n� koord�ne etmek.
f) Uluslararası standartlarda sunulacak sağlık h�zmet� �le b�rl�kte, bulunulan coğraf� konum, uygun f�yat

pol�t�kaları ve benzer� faktörler�n de değerlend�r�lmes�yle, ülkem�z�n sağlık tur�zm� alanında caz�be merkez� hal�ne
gelmes�ne katkıda bulunmak.

g) Ülkem�zdek� sağlık tur�zm� alanındak� çalışmalara akadem�k destek vermek, uygulama stratej�ler�ne katkı
sağlamak.

ğ) Akadem�syenler, sektör tems�lc�ler� ve öğrenc�ler�n sağlık tur�zm� konusunda b�lg� sah�b� olmalarını
sağlamak ve farkındalık oluşturmak.

h) Ün�vers�ten�n, bölgen�n ve ülkem�z�n marka değer�ne katkıda bulunmak.
Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşab�lmek �ç�n aşağıdak� alanlarda faal�yet yürütür:
a) Merkez bünyes�nde, sağlık tur�zm� alanında uygulamaya yönel�k araştırma projeler� oluşturmak, koord�ne

etmek, bu amaçla yurt �ç� ve yurt dışı destek kaynaklarını kullanmak.
b) Tur�zm sağlığı, sağlık tur�zm� ve tıbb� h�zmet tur�zm� konularında �ler� düzeyde uzmanlık kursları,

sem�nerler, çalıştaylar, kongreler ve sempozyumlar düzenleyerek ulusal ve uluslararası b�lg� b�r�k�m�ne katkıda
bulunmak.

c) Sağlık tur�zm� alanında uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde ed�len b�l�msel ve tekn�k bulguları
raporlamak; b�l�msel derg�, k�tap, bülten ve benzer� ortamlarda yayımlamak.



10.04.2020 10 N�san 2020 CUMA

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2020/04/20200410-2.htm 2/3

ç) Merkez�n çalışmalarına �ht�yaç duyulan alanlarda, kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık h�zmetler�
vermek.

d) Yalnızca med�kal tur�zm� değ�l aynı zamanda termal tur�zm, yaşlı ve engell� tur�zm� g�b� alanlarda da
Ün�vers�ten�n akadem�k b�r�k�m�n� kullanarak hedefler� doğrultusunda sağlık tur�zm�ne yen� açılımlar kazandırıcı
organ�zasyonlar gerçekleşt�rmek.

e) Merkez�n amaçlarını gerçekleşt�rmek üzere ulusal ve uluslararası kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarla,
araştırma grupları ve b�l�m �nsanları �le ortak çalışmalar yürütmek.

f) Yönet�m Kurulunca �sten�len, Merkez amaçlarına uygun olarak d�ğer çalışmaları yapmak.
g) Sağlık tur�zm� alanında yapılacak olan akadem�k çalışmaları desteklemek ve teşv�k etmek.

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 ve görevler�
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Ün�vers�ten�n öğret�m elemanları arasından üç yıl süre �ç�n

görevlend�r�l�r. Müdür tam zamanlı yönet�c� olarak görev yapar. Görev süres� b�ten Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r.
Müdürün altı aydan fazla görev�n�n başında bulunamayacağı durumlarda görev� sona erer.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkez�n faal�yet alanıyla �lg�l�, Ün�vers�tede görevl�
öğret�m elemanları arasından, Müdürün tekl�f� üzer�ne Rektör tarafından �k� müdür yardımcısı görevlend�r�l�r.
Müdürün bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından b�r� Müdüre vekâlet eder. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde
müdür yardımcılarının da görev� sona erer.

(3) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek.
b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan �şler� denetlemek.
c) Yönet�m Kurulu �le Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Merkez�n çalışmalarını amaçlarına uygun olarak

yürütmek.
ç) Yönet�m Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündem�n� bel�rlemek, toplantıları

yönetmek, alınan kararları uygulamak.
d) Uygulanan programlara ve faal�yetlere �l�şk�n koord�nasyonu sağlamak.
e) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu ve b�r sonrak� yıla a�t çalışma programını düzenlemek ve Yönet�m

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
f) Yönet�m Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.
g) Çalışma programlarının hazırlanması faal�yetler�n� �zlemek ve denetlemek, Yönet�m Kuruluna önermek,

Yönet�m Kurulunca karara bağlanan çalışma b�r�mler�n� yürütmek, yönlend�rmek ve denetlemek.
ğ) Oluşturulan çalışma gruplarının faal�yetler� �le plan, program ve projeler�yle �lg�l� olarak Yönet�m Kurulunu

b�lg�lend�rmek.
h) Eğ�t�m, kurs, çalıştay, kongre, sert�f�ka programı, sempozyum, sem�ner ve benzer� program ve projeler�n

düzenlenmes�n�, yürütülmes�n�, yönlend�r�lmes�n� ve denet�m�n� sağlamak.
ı) Merkez�n ödenek ve personel �ht�yacını gerekçes� �le Rektöre tekl�f etmek.
Yönet�m Kurulu ve görevler�
MADDE 9 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları �le Merkez�n faal�yet alanında çalışmaları

bulunan Ün�vers�te öğret�m elemanları arasından Müdürün önereceğ� ve Rektörün onayı �le görevlend�r�len yed� üye
dah�l toplam on üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları, Yönet�m Kurulunun doğal üyes�d�r. Müdür, Yönet�m
Kurulu üyeler� arasında görev dağılımı yapab�l�r.

(2) Üyeler üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Süres� b�ten Yönet�m Kurulu üyeler�, aynı usulle Rektör tarafından üç
yıllık süre �ç�n yen�den görevlend�r�leb�l�r. Süres� b�tmeden, herhang� b�r nedenle görev�nden ayrılan üyen�n yer�ne
kalan sürey� tamamlamak üzere aynı usulle yen� b�r üye görevlend�r�l�r.

(3) Yönet�m Kurulu, Müdürün başkanlığında ayda en az b�r kez veya gerekt�ğ�nde Müdürün çağrısı üzer�ne,
üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu �le alınır. Oyların eş�tl�ğ�
durumunda Müdürün oyu, �k� oy kabul ed�l�r.

(4) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n faal�yetler�yle �lg�l� eğ�t�m programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının

bel�rlenmes�, eğ�t�m verecek b�r�mlerle gerekl� koord�nasyonun sağlanması konularında kararlar almak.
b) Faal�yet raporunun düzenlenmes�ne �l�şk�n esasları tesp�t etmek ve sunulan raporu değerlend�rmek.
c) Yapılacak her türlü b�l�msel, eğ�tsel ve uygulamalı toplantı ve faal�yetler� bel�rlemek.
ç) Eğ�t�m programları �le bu programların sonunda katılım, başarı ve benzer� belgeler� düzenleyerek �lg�l�lere

vermek.
d) İlg�l� kuruluşlar arasında �şb�rl�ğ�n� sağlamak ve Merkez�n faal�yetler� hakkında öner�lerde bulunmak.
e) Merkez�n faal�yet alanı �le �lg�l� Müdürün get�receğ� d�ğer konuları görüşmek ve karara bağlamak.
f) Merkez�n vereceğ� h�zmetler�n döner sermayeye aktarılmak üzere bedeller�ne �l�şk�n öner�ler� Rektörlüğe

sunmak.
g) Çeş�tl� k�ş� ve kuruluşlarca yapılacak �şb�rl�ğ� esaslarını bel�rlemek.
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Danışma Kurulu ve görevler�
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkez�n faal�yet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla

Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Ün�vers�ten�n öğret�m elemanları �le dışarıdan, ulusal ve uluslararası düzeyde
faal�yet gösteren Ün�vers�ten�n �şb�rl�ğ� yaptığı, k�ş� ve kuruluş tems�lc�ler� arasından olmak üzere Yönet�m Kurulunun
öner�s�yle Rektör tarafından görevlend�r�len en çok yed� üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Süres� b�ten üye tekrar görevlend�r�leb�l�r.
(3) Danışma Kurulu, yılda en az b�r kez ya da Müdür tarafından gerekl� görülmes� hal�nde olağanüstü olarak

Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır.
(4) Danışma Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n faal�yetler� �le �lg�l� değerlend�rmeler yapmak ve �st�şar� n�tel�kte görüş b�ld�rmek.
b) Faal�yetler konusunda Yönet�m Kuruluna danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve görevler�
MADDE 11 – (1) Merkez�n çalışma konularıyla �lg�l� faal�yetler�n ver�ml�l�ğ�n� ve etk�nl�ğ�n� artırmak üzere

proje, yayın, saha araştırmaları, halkla �l�şk�ler g�b� sürekl� veya geç�c� çalışma grupları oluşturulab�l�r. Çalışma
grupları, grup başkanı veya b�r Yönet�m Kurulu üyes� sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koord�ne etmek ve
yürütmek üzere görevlend�r�len Ün�vers�tedek� �lg�l� personelden oluşur.

(2) Çalışma grupları; Müdürün tekl�f� ve Rektörün onayıyla kurulur. Çalışma grubu başkanı veya Müdürün
görevlend�receğ� k�ş� başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla �lg�l� olarak Müdüre öner�lerde bulunur. Bu
çalışma gruplarında yer alan personel, Yönet�m Kurulunca öngörülen süreler �ç�n görevlend�r�l�r. Müdür, söz konusu
grupların faal�yetler�n� �zler ve denetler. Süres� dolan personel Yönet�m Kurulunca yen�den görevlend�r�leb�l�r.

Personel �ht�yacı
MADDE 12 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �darî personel �ht�yacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü

maddes�ne göre Rektör tarafından görevlend�r�len personel �le karşılanır.
Dem�rbaş, alet, ek�pman
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ek�pman ve

dem�rbaş Merkez�n kullanımına tahs�s ed�l�r.
Harcama yetk�l�s�
MADDE 14 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Rektördür. Rektör bu yetk�s�n� Müdüre kısmen ya da tamamen

devredeb�l�r.
Merkez�n uluslararası �sm�
MADDE 15 – (1) Merkez�n adı uluslararası kullanımda “ALKU – Health&Med�cal Tour�sm Center” olarak

�fade ed�l�r.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� d�ğer 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� Alanya Alaadd�n Keykubat Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


