ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
a) Güzel sanatlar alanında bilimsel araştırma, inceleme, yayınlar yapmak, arşiv kurmak,

geliştirmek ve faydalanılmasını sağlamak,
b) Halk kültürlerinin, halk edebiyatı ve tiyatrosu, gelenek, görenek ve inançları, halk
müziği ve oyunları, sanatları, mutfağı, giyim, kuşam, süsleme ve benzeri bütün
dallarında araştırma, derleme, inceleme ve diğer bilimsel çalışmaları yapmak,
yaptırmak, yayımlamak, tanıtmak,
c) (Değişik: 14/7/2004 - 5225/13 md.) Somut olmayan kültürel mirasın araştırılması,
derlenmesi, arşivlenmesi, tanıtımı, tescili, bu kapsamda tespit ve tescil kurullarının
oluşturulması, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında bu konuda
koordinasyonun sağlanması, işbirliği geliştirilmesi,
d) Türkiye'de ve Türkiye dışında yaşayan Türklerin kültür varlıklarını, kültür
anlaşmaları ve kültürel mübadele programları çerçevesinde araştırmak, incelemek,
derlemek ve diğer bilimsel çalışmaları yapmak, yaptırmak, bunları yayımlatmak,
tanıtmak, açık hava müzelerine ve halk kültürleri arşivine kazandırmak,
e) Yabancı ülkelerde halen konuşulmakta olan Türkçe lehçe ve şiveleri ile bunlara
yardımcı dilleri öğretmek ve bu konuda araştırmalar yapmak üzere mevzuat
çerçevesinde enstitü kurulmasını sağlamak,
f) Kültür ve turizm sektörlerinin eğitilmiş eleman ihtiyacının tespiti ve bu ihtiyacın
karşılanması için gerekli tedbirlerin alınması, eğitim programlarının hazırlanması ve
uygulanmasını sağlamak, bu amaçla kurslar açmak, ilgili meslek ve kamu
kuruluşlarıyla gerekli işbirliğini yapmak,
g) Kültür ve turizm eğitimi programlarının geliştirilmesi ve eğitim düzeyinin
yükseltilmesi amacıyla dış kaynaklardan teknik yardım sağlamak,
h) Toplumda kültür ve turizm bilincinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak,
ı) Kültür ve turizmle ilgili kamu kuruluşları personelinin kültür ve turizm konularında
eğitilmesini plânlamak ve gerçekleştirmek,
j) Bakanlık personelinin ve meslek elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında
yetiştirilmesini plânlamak ve gerçekleştirmek,
k) Bakanlık personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını
düzenlemek ve uygulamak,
l) Bakanlık
makamınca
verilecek
benzeri
görevleri
yapmak.
m) (Ek: 14/7/2004-5225/13 md.; Değişik: 7/6/2012-6326/13 md.) Turist rehberliğine
ilişkin mevzuat hükümleri ile verilen görevleri ve denetimleri yapmak, turist
rehberliği mesleği ve turist rehberliği hizmetleri alanında kültür ve turizm
politikalarının gerektirdiği tüm tedbirleri almak, turist rehberleri odaları birliklerini
ve turist rehberleri odalarını her türlü iş, işlem, faaliyet ve hesapları bakımından
denetlemek.
*14 Nisan 2020 tarihli ve 31099 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 59 nolu
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan
hizmet içi eğitimlere yönelik iş ve işlemler yeni oluşturulan Personel Genel Müdürlüğü görev
tanımlarına eklenmiştir.

