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DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ  

EGE BÖLGESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Faaliyet Alanları 

Amaç 

Madde 1- (1) Merkezin amacı Türkiye’yi özellikle Ege Bölgesini doğrudan ve dolaylı olarak 

ilgilendiren hukuk, denizcilik, tarih, sosyal, kültür, dış politika, uluslararası ilişkiler, ekonomi, 

bilim ve teknoloji konularında araştırmalar yaparak sonuçlarını yayın ve akademik çalışmalar 

yoluyla duyurmak ve özellikle Ege Bölgesi Yunanistan ve Türkiye ilişkilerinin gelişmesini 

etkileyen her türlü verileri inceleyerek bunların, iki ülke arasında sürekli barış ve iş birliğini 

öngörecek şekilde değerlendirilmelerini sağlamak, olumsuz etkilerini önlemek ve iki ülkenin 

ilişkilerini bu anlayışla en geniş çerçevede incelemektir. 

Kapsam 

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine 

ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak  

Madde 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar  

Madde 4- (1) Bu yönetmelikte kullanılan terimlerden: 

a) Üniversite, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nü, 

b) Rektör, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü’nü, 

c) Merkez, Ege Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni (EBAMER), 

d) Müdür, Merkez Müdürü’nü  

e) Müdür Yardımcısı, Merkezin Müdür Yardımcısı’nı, 

f) Yönetim Kurulu, Merkezin Yönetim Kurulu’nu 

g) Danışma Kurulu, Merkezin Danışma Kurulu’nu ifade eder. 

Merkezin Faaliyet Alanları 

Madde 5- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Ulusal ve uluslararası alanda bilimsel projelerde iş birlikleri kurar, araştırma, inceleme 

yapar ve yaptırır; bu gibi çalışmalara katılır ve destekler. 

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar 

düzenler. 

c) Yunan Üniversiteleri başta olmak üzere diğer ulusal ve uluslararası üniversiteler ve 

kuruluşlarla iş birliği yapar. 
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d) Kamu ve Özel teşebbüs kuruluşlarının karşılaştıkları meselelerin çözümüne yönelik 

araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri çalışmaları yapar; görüş bildirir veya rapor 

verir, proje ve benzeri çalışmaları gerçekleştirir. 

e) Türk ve Yunan kamuoyunun aydınlatılması için Türk-Yunan ilişkilerinin her yönünü 

inceleyerek tek başına veya yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla iş birliği içinde rapor, bülten, 

proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapar. 

f) Yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapar. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin Organları 

Madde 6- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür 

b) Yönetim Kurulu 

c) Danışma Kurulu 

Müdür 

Madde 7- (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili anabilim dallarında görevli öğretim üyeleri 

arasından Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. 

Müdürün altı aydan daha fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Müdür, 

atandığı usul ile görevinden alınabilir. 

(2) Müdür, kendisine, çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları 

arasından iki kişiyi Müdür Yardımcıları olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. 

Müdür Yardımcıları, Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılırlar. Müdürün 

görevi sona erdiğinde, yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Görev süresi dolan 

müdür yardımcıları aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler. 

 (3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak 

bırakır. Göreve vekâletin altı aydan fazla olması durumunda yeni Müdür görevlendirilir. 

Müdürün Görevleri 

Madde 8- (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek, 

b) Merkez çalışmalarının merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek, düzenli olarak 

yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak, 

c) Yönetim kurulunu olağan olarak üç ayda bir kez olmak üzere toplantıya çağırmak, gündemi 

hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek. İşin gerektirdiği durumlarda ve gerekli görülen 

durumlarda olağanüstü olarak Yönetim Kurulu toplantıya çağrılabilir. 

d) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulu’na önermek, Yönetim Kurulu’nca 

karara bağlanan çalışma programını yürütmek, 

e) Gerekli hallerde kurulmasına karar verilen çalışma gruplarının faaliyetleriyle ilgili 

raporları ve alınan gerekli kararları Yönetim Kurulu’na sunmak, 

f) Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetler ile ilgili koordinasyonu sağlamak, 

g) Birimler ve araştırma grupları arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 
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h) Oluşturulan araştırma gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim 

Kurulu’nu bilgilendirmek, 

i) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra 

Rektöre sunmak, 

j) Ege Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği’nin amaçları doğrultusunda 

ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği, kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum 

düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak. 

Yönetim Kurulu 

Madde 9- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyeleri arasında konu 

ile ilgili alanları temsil etmek üzere Merkez Müdürünün teklifi ve Rektör’ün onayıyla seçilecek 

dört üye ve uluslararası alanda sosyal, kültürel, bilimsel ve teknik konularda uzmanlaşmış kamu 

kurumlarından Merkez Müdürünün teklifi ve Rektör’ün onayıyla seçilecek iki üyeden oluşur. 

Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri 

bitmeden ayrılan üyelerin sürelerini doldurmak üzere yenileri seçilir. Yönetim Kurulu ve Müdür 

yardımcılarının görevi Müdürün görevinin sona ermesiyle kendiliğinden sona erer. 

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine olağan olarak üç ayda bir kez toplanır. İşin 

gerektirdiği durumlarda ve gerekli görülen durumlarda olağanüstü olarak Müdürün çağrısı ile daha 

sık toplanabilir. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı üye tam sayısının yarısından bir fazladır. 

Oylarda eşitlik durumunda Müdürün bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.  Üst üste üç kez 

izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu 

kararı ile sona erdirilebilir. 

Yönetim Kurulunun Görevleri 

Madde 10- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin inceleme, araştırma, eğitim ve yayın faaliyetlerini gözden geçirir ve bu hususta 

her türlü idari ve mali tedbirlerin alınmasına karar verir. 

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine 

ilişkin esasları tespit eder. 

c) Müdür tarafından Yönetim Kuruluna sunulan raporu değerlendirir ve bir sonraki döneme 

ait çalışma programını hazırlar. 

d) Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla birlikte sürdürülecek programların esaslarını düzenler. 

e) Merkez bünyesinde, üzerinde durulacak konuların özelliklerine göre muhtelif çalışma 

grupları oluşturur ve bu grupların çalışmalarını takip eder. 

f) Müdür tarafından hazırlanan bütçe tasarısını inceler ve karara bağlar. 

g) Müdürün getireceği her türlü konu hakkında karar verir. 

Danışma Kurulu  

Madde 11- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında 

ihtisaslaşmış ve Dokuz Eylül Üniversitesinde, kamu kuruluşlarında veya tüzel kişiliğe sahip özel 

kuruluşlarda bu alanlarda çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla 5 kişiden oluşur.  

(2) Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için 

görevlendirilir. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin 

yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri aynı yöntemle seçilir.  
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(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır. Danışma Kurulu 

üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.  

Danışma Kurulunun Görevleri 

Madde 12- (1) Danışma Kurulu’nun görevleri; Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek faaliyet 

alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmak ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili 

alt komisyonlar oluşturulmasına dair görüşlerini sunmaktır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel İhtiyacı 

Madde 13 — (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 

13üncü maddesi gereğince Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır. 

Merkezin Gelirleri 

Madde 14- (1) Merkezin gelirleri şunlardır: 

a) Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşları bütçelerinden Merkeze aktarılacak 

ödenekler, 

b) Özel Kuruluşlar ile uluslararası kuruluşlardan sağlanacak yardımlar, 

c) Kurs, seminer, kongre, konferans, sempozyum gibi toplantılardan sağlanan gelirler; eğitim 

hizmetleri ile benzer faaliyetlerden, hazırlanan rapor, proje ve benzeri hizmetlerden ve 

yayınlardan sağlanan gelirler, 

d) Döner sermaye gelirleri, 

e) Her türlü yardım, bağış, vasiyetler ve sair gelirler. 

Merkezin Giderleri  

Madde 15- (1) Merkezin giderleri şunlardır: 

a) Yönetim ve personel giderleri, 

b) İnceleme, eğitim ve araştırma hizmetlerinin gerektirdiği harcamalar, 

c) Yayın giderleri, 

d) Üyesi bulunan ulusal ve uluslararası kuruluşlara ödenecek aidatlar, 

e) Bilimsel toplantılar, araştırmalar ve benzeri faaliyetler için yapılacak harcamalar, 

f) Yurtiçi ve yurtdışı seyahat giderleri, 

g) Sosyal faaliyet giderleri, 

h) Yönetim Kurulu kararıyla yapılacak diğer giderler. 

Mali Konular  

Madde 16 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında yürütülecek olan faaliyetleri, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilir.  

Hüküm bulunmayan haller 

Madde 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer 

mevzuat hükümleri uygulanır. 
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Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik 

Madde 18 – (1) 23.09.1987 tarih ve 19583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Dokuz 

Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği” ile işbu 

yönetmeliği tadil eden 18.10.1990 tarih ve 20669 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Dokuz 

Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 21.10.1991 tarih ve 21028 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve 13.07.1998 tarih ve 23401 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan “Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair 

Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürütme 

Madde 19 – (1) Bu Yönetmeliği Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.  

Yürürlük 

Madde 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihinde yürürlüğe girer. 
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EK 1 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ  

EGE BÖLGESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ  

GEREKÇESİ 

23.09.1987 tarih ve 19583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Dokuz Eylül Üniversitesi Ege 

Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği” (Kuruluş Yönetmeliği) uyarınca Dokuz 

Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak “Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Araştırma 

ve Uygulama Merkezi” (EBAMER) adıyla bir araştırma ve inceleme merkezi kurulmuştur.  

EBAMER Kuruluş Yönetmeliği, EBAMER faaliyetlerinin “daha aktif hale getirilmesi ve katılımın 

yaygınlaştırılması amacıyla, ilk olarak 18.10.1990 tarih ve 20669 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan ve daha sonra 21.10.1991 tarih ve 21028 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tadil 

metinlerini (1990 ve 1991 Metni) takiben en son “Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Araştırma 

ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Ek Madde İlave 

Edilmesine Dair Yönetmelik”in (Tadil Yönetmeliği) 13.07.1998 tarih ve 23401 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanması suretiyle tadil edilmiştir.  

Türk mevzuatında yer alan her düzenlemenin tabi olduğu yeknesak bir sistem ve terminoloji 

bulunmaktadır. Başlangıç hükümleri arasında ilgili yönetmeliğin kapsamına ve dayandığı üst 

norma yer verilmesi işbu yeknesak sistemin oldukça önemli bir parçasıdır. Ancak ne 1987 yılında 

hazırlanan Kuruluş Yönetmeliği’nin ne 1990 ve 1991 Metinlerinin ne de 1998 yılında yürürlüğe 

giren Tadil Yönetmeliği’nin mevzuat hazırlama usul ve esaslarına uygun biçimde hazırlandıkları 

tespit edilmektedir. Nitekim tüm bu metinlerde “Kapsam” ya da “Dayanak” maddelerine yer 

verilmemiştir. Bir mevzuat düzenlemesinin belkemiği olma niteliğini haiz bu iki maddenin “Ek 

Madde” olarak da yönetmeliğin tadili suretiyle metne işlenmesinin sistematik açısından uygun 

olmadığı tespit edilmekte, öncelikli olarak bu nedenle Tadil Yönetmeliği’nin yeniden tadil 

edilmesi yerine EBAMER’in faaliyet alanlarına ve çalışma esaslarına dair “Yeni Yönetmelik” 

hazırlanması ihtiyacı doğmuştur. 

Hem Kuruluş Yönetmeliği hem 1990 ve 1991 Metinleri hem de Tadil Yönetmeliği “Merkezin 

Amacı”nın özellikle Ege Bölgesini doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren birçok alanda araştırma 

yaparak sonuçlarını yayın ve akademik çalışmalar yoluyla duyurmak olduğunu belirtmiştir. Ege 

Bölgesi ve Türk-Yunan ilişkilerinin en önemli müşterek paydası, uzun zamandır yoğun ihtilafların 

yaşanageldiği “denizcilik” konusudur. Bu nedenle bu konunun merkezin amacı dahilinde 

zikredilmesi önemlidir. Kaldı ki Yönetmelik’in önceki metinlerinde zikredilen konular arasında 

“hukuk” konusuna da yer verilmemiştir. Hukukun temel işlevinin düzeni tesis etmek ve tesis edilen 

düzeni ilgililerine ilan etmek suretiyle toplumda güven ve istikrarı sağlamak, ihtilafları 

olabildiğince gidermek olduğu göz önünde bulundurulduğunda, EBAMER’in bu alanda yapacağı 

çalışmaların Ege Bölgesi’nde özellikle denizcilik alanında sağlanacak istikrara oldukça önemli 
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katkı sağlayacağı da düşünüldüğünden, “denizcilik” ve “hukuk” ifadeleri Yeni Yönetmelik 

metnine neşredilmiştir. 

Ne Kuruluş Yönetmeliği ne 1990 ve 1991 Metinleri ne de Tadil Yönetmeliği terminolojik açıdan 

da merkezlerde yer alan organların sahip olması gereken yeknesak terim birliğini haizdir. İşbu 

metinlerde yer verilmiş olan ve merkezin daimi organı olarak kabul edilen “Merkez Kurulu”nun; 

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin hemen her fakültesinden birer temsilcinin, kamu kurumlarının, 

odalar birlikleri ile özel kesim kuruluşlarının da temsilcilerinin bir araya gelmek suretiyle tesis 

edilmesi gerekliliğinin ve her yıl toplanmak suretiyle Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak planlar, 

araştırma projeleri, eğitim çalışmaları ve faaliyetler ile ilgili görüş bildirmek, teklifte bulunmak ve 

değerlendirme yapmak gibi faaliyetlerde bulunmalarının “EBAMER faaliyetlerinin etkili ve ivedi 

icrasında önemli etkiyi haiz olmadıkları” değerlendirilmiştir. Bu kadar çeşitli kesimden temsilciler 

ihtiva edecek olan işbu kurulun yılda bir kere bile toplanmasının günümüz şartları dahilinde 

mümkün olmadığı ve oluşacak olumsuzlukların EBAMER’in etkili ve hızlı çalışmasını 

engelleyebileceği düşünülmektedir. Kaldı ki benzer mevzuat da dikkate alındığında, “Merkez 

Kurulu” adı altında bir organa yer verilmediği, hemen tüm emsal yönetmeliklerde olmazsa olmaz 

organların “müdür” ve “yönetim kurulu” olarak belirlendiği tespit edilmektedir. Tüm bu 

nedenlerle Tadil Yönetmeliği’nde yer alan ve Merkez Kurulu ile ilgili olan tüm hükümler ilga 

edilmişlerdir.  

Merkez Kurulu’nun Kuruluş Yönetmeliği doğrultusunda merkezin organı olarak kabul 

edilmesindeki amacın, EBAMER’in faaliyetlerine dair “uzman görüşü” temin etmek olduğu 

açıktır. Uzman görüşü temini için Tadil Yönetmeliği, Ek Madde 1 ile görevlendirilmelerine kanuni 

imkân sağlanan ve Yeni Yönetmelik metni ile de yapısında revizyon gerçekleştirilen 

“Danışmanlar”ı tesis etmiştir. Ancak “Danışmanlar” terimi de terminolojik açıdan yeknesak 

kullanıma ters düşmektedir. Tadil Yönetmeliği ile getirilen bu kurulun, Yeni Yönetmelik ile 

yapısal ve terminolojik açıdan düzenlenmesi gerekmiştir.  

Merkez Kurulu’nun kaldırılmasını müteakip, alanında ihtisaslaşmış kişilerden alınacak görüş ve 

değerlendirmeler dolayısıyla EBAMER faaliyetleri açısından önem kazanacak bir organ olan 

Danışma Kurulu üyelerinden birisinin “önceki Merkez Müdürü” olmasını zorunlu kılmanın da 

idari ve icrai açıdan birtakım zorluklara yol açabileceği kaygısıyla işbu lafzın madde metninden 

çıkarılması gerekmiştir. Ayrıca merkez organları arasında kabul edilmesi dolayısıyla Danışma 

Kurulu için “görevlendirilebilir” ifadesi yerine “görevlendirilir” ifadesi kullanımı gerekmiştir. Son 

olarak, bu birim yeknesak terminolojiye uygun olarak “Danışma Kurulu” şeklinde ifade edilmiş, 

üyelerin atanma esasları, görev süreleri ve çalışma biçimleri yeniden düzenlenmiştir.  

Yönetmelik’in önceki metinlerinde Yönetim Kurulu’nun çalışma şekline ve özellikle hangi 

sıklıkla toplanacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. Bu belirsizliğin giderilmesi ve 

faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu’nun Müdürün 

başkanlığında olağan olarak üç ayda bir kez toplanacağı, gerekli görüldüğü durumlarda olağanüstü 

olarak Müdürün çağrısı ile daha sık toplanabileceği ve üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz 

Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliğinin, Yönetim Kurulu kararı ile sona 

erdirilebileceğinin belirtilmesi gerekmiştir.  
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EK 2 

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

 
Mevcut Yönetmelik Yeni Yönetmelik 

Kuruluş  

Madde 1- Dokuz Eylül Üniversitesi 

Rektörlüğü’ne bağlı olarak “Dokuz Eylül 

Üniversitesi Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma 

Merkezi” adıyla bir araştırma ve inceleme 

merkezi kurulmuştur. 

 

- 

Tanımlar  

Madde 2- Bu yönetmelikte kullanılan 

terimlerden; a) Üniversite, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Rektörlüğü’nü b) Merkez, Ege 

Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni c) 

Müdür, Merkez Müdürü’nü ifade eder. 

Tanımlar  

Madde 4- Bu yönetmelikte kullanılan terimlerden; 

1. Üniversite, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Rektörlüğü’nü, 

2. Rektör, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Rektörü’nü, 

3. Merkez, Ege Bölgesi Araştırma ve 

Uygulama Merkezi’ni (EBAMER), 

4. Müdür, Merkez Müdürü’nü  

5. Yönetim Kurulu, Merkezin Yönetim 

Kurulu’nu 

6. Danışma Kurulu, Merkezin Danışma 

Kurulu’nu ifade eder. 

Amaç  

Madde 3- Merkezin amacı;  

a) (Değişik: RG-18/10/1990 -20669) Türkiye’yi 

özellikle Ege Bölgesini doğrudan ve dolaylı 

olarak ilgilendiren tarihi, sosyal, kültürel, dış 

politika, uluslararası ilişkiler, ekonomik, bilimsel 

ve teknolojik konularda araştırmalar yaparak 

sonuçlarını yayın ve akademik çalışmalar yoluyla 

duyurmak.  

b) (Değişik: RG-18/10/1990-20669) Özellikle Ege 

Bölgesi Yunanistan ve Türkiye ilişkilerinin 

gelişmesini etkileyen her türlü verileri izleyip 

inceleyerek bunların, iki ülke arasında sürekli 

barış ve iş birliğini öngörecek şekilde 

değerlendirilmelerini sağlamak, olumsuz etkilerini 

önlemek ve iki ülkenin ilişkilerini bu anlayışla en 

geniş çerçevede incelemektir. 

Amaç 

Madde 1- Merkezin amacı; 

1. Türkiye’yi özellikle Ege Bölgesini 

doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren 

hukuk, denizcilik, tarih, sosyal, kültür, dış 

politika, uluslararası ilişkiler, ekonomi, 

bilim ve teknoloji konularında araştırmalar 

yaparak sonuçlarını yayın ve akademik 

çalışmalar yoluyla duyurmak,  

2. Özellikle Ege Bölgesi Yunanistan ve 

Türkiye ilişkilerinin gelişmesini etkileyen 

her türlü verileri inceleyerek bunların, iki 

ülke arasında sürekli barış ve iş birliğini 

öngörecek şekilde değerlendirilmelerini 

sağlamak, olumsuz etkilerini önlemek ve 

iki ülkenin ilişkilerini bu anlayışla en geniş 

çerçevede incelemektir. 

Çalışma Alanları  

Madde 4- Merkez, amaç maddesinde yer alan 

konularda; a) Bilimsel araştırma, inceleme yapar 

ve yaptırır; bu gibi çalışmalara katılır ve destekler. 

Faaliyet Alanları 

Madde 5- Merkez, amaç maddesinde yer alan 

konularda; 
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b) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, 

seminerler, konferanslar, kongreler, 

sempozyumlar düzenler. c) Üniversite ve Yunan 

Üniversiteleri ile diğer ulusal ve uluslararası 

kuruluşlarla iş birliği yapar. d) Kamu ve Özel 

teşebbüs kuruluşlarının karşılaştıkları meselelerin 

çözümüne yönelik araştırma, inceleme ve benzeri 

çalışmaları yapar; görüş bildirir veya rapor verir; 

proje ve benzeri çalışmaları gerçekleştirir. e) Türk 

ve Yunan kamuoyunun aydınlatılması için Türk-

Yunan ilişkilerinin her yönünü inceleyerek tek 

başına veya yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla iş 

birliği içinde rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve 

benzeri yayınlar yapar. f) Yetkili kurullarca 

verilecek diğer çalışmaları yapar. 

1. Ulusal ve uluslararası alanda bilimsel 

projelerde iş birlikleri kurar, araştırma, 

inceleme yapar ve yaptırır; bu gibi 

çalışmalara katılır ve destekler. 

2. Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, 

seminerler, konferanslar, kongreler, 

sempozyumlar düzenler. 

3. Yunan Üniversiteleri başta olmak üzere 

diğer ulusal ve uluslararası üniversiteler ve 

kuruluşlarla iş birliği yapar. 

4. Kamu ve Özel teşebbüs kuruluşlarının 

karşılaştıkları meselelerin çözümüne 

yönelik araştırma, inceleme, danışmanlık 

ve benzeri çalışmaları yapar; görüş bildirir 

veya rapor verir, proje ve benzeri 

çalışmaları gerçekleştirir. 

5. Türk ve Yunan kamuoyunun 

aydınlatılması için Türk-Yunan 

ilişkilerinin her yönünü inceleyerek tek 

başına veya yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla 

iş birliği içinde rapor, bülten, proje, kitap, 

dergi ve benzeri yayınlar yapar. 

6. Yetkili kurullarca verilecek diğer 

çalışmaları yapar. 

Merkezin Organları 

Madde 5- Merkez aşağıdaki organlardan oluşur: 

1.Merkez Kurulu, 2.Yönetim Kurulu, 3. 

Danışmanlar, 4.Müdür 

Merkezin Organları 

Madde 6- Merkez aşağıdaki organlardan oluşur; 

1. Müdür 

2. Yönetim Kurulu 

3. Danışma Kurulu 

Merkez Kurulu 

Madde 6- Merkez Kurulu aşağıda belirtilen 

üyelerden oluşur: a) Dokuz Eylül Üniversitesi 

Rektörü veya Rektör tarafından görevlendirilecek 

bir Rektör Yardımcısı, b) Müdür, c) Hukuk 

Fakültesi Yönetim Kurulunca Devletler Umumi 

Hukuku, Ticaret Hukuku, (Deniz Hukuku) ve İş 

Hukuku alanlarını temsil etmek üzere seçilecek 

1’er üye, d) (Değişik: RG-13/07/1998-23401) 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim 

Kurulunca Uluslararası İktisat ve Bölgesel 

Kalkınma alanlarını temsil etmek üzere seçilecek 

1’er üye; İşletme Fakültesi Yönetim Kurulunca ve 

uluslararası siyaset alanlarını temsil etmek üzere 

seçilecek 1 üye, e) (Değişik: RG-13/07/1998-

23401)Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulunca 

Jeoloji ve Çevre Mühendisliği Bölümlerinden 

seçilecek 1’er üye; Mimarlık Fakültesi Yönetim 

Kurulunca sanat tarihi veya arkeoloji alanlarını 

temsil etmek üzere seçilecek 1’er üye, f) (Değişik: 

RG13/07/1998-23401) Buca Eğitim Fakültesi, 

Güzel Sanatlar Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi 

Yönetim Kurullarınca seçilecek 1’er üye, g) 

(Değişik: RG- 13/07/1998-23401) Deniz Bilimleri 

ve Teknolojisi Enstitüsü Yönetim Kurulunca 

seçilecek 2 üye, h) Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlga edilmiştir. 
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Yönetim Kurullarınca seçilecek 1’er üye, i) Deniz 

İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Yönetim 

Kurulunca seçilecek 1 üye, j ) (Değişik: RG-

13/07/1998-23401) Başbakanlık (İlgili Devlet 

Bakanlığı), Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma 

Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür 

Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Devlet Planlama 

Teşkilatı’ndan davet edilecek 1’er temsilci, k) 

Odalar Birliği (Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz 

Ticaret Odaları ve Ticaret Borsalar Birliği), 

Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği’nden 1’er 

temsilci, l) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 

Kurulu Türk Tarih Kurumu’ndan 1 temsilci, m) 

Yönetim Kurulunca gerekli görüldüğü takdirde 

diğer Üniversiteler, kamu ve özel kesim 

kuruluşları ile ilgili vakıf ve derneklerden talep 

edilecek konu ile ilgili öğretim elemanları ve 

temsilciler. n) (Ek: RG-18/10/1990-20669) 

Rektör, Üniversite dışında bilgi ve deneyimleri ile 

katkıda bulunabilecek iki kişiyi Merkez 

Kurulu’na üye olarak görevlendirebilir. 

Merkez Kurulunun Görevi ve Toplanması 

Madde 7- Merkez Kurulu’nun görevi şunlardır: a) 

Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma 

planı, araştırma projeleri, eğitim çalışmaları ve 

faaliyetler ile ilgili olarak görüş bildirmek, b) 

Merkeze araştırma ve eğitim çalışmaları 

konusunda tekliflerde bulunmak, c) Bir önceki 

yılda yapılan ve yürütülen çalışmaları 

değerlendirmek.  

 

 

 

İlga edilmiştir. 

Madde 8- (Değişik: RG-13/07/1998-23401) 

Merkez Kurulu, her yıl Mayıs ayı içinde 

Müdür’ün daveti üzerine Rektör’ün veya 

görevlendireceği Rektör Yardımcısı’nın 

başkanlığında toplanır. Gerektiğinde Merkez 

Kurulu, Rektör tarafından olağanüstü toplantıya 

çağrılabilir. Merkez Kurulu toplantısında nisap 

aranmaz. Görüş ve teklifler, toplantıya katılan 

üyelerin salt çoğunluğu ile belirlenir. 

 

 

 

 

İlga edilmiştir. 

Yönetim Kurulu  

Madde 9- Yönetim Kurulu, aşağıdaki üyelerden 

oluşur: a) Müdür, b) Dokuz Eylül Üniversitesi 

öğretim üyeleri arasından konu ile ilgili alanları 

temsil etmek üzere Merkez Müdürünün teklifi ve 

Rektör’ün onayı ile seçilecek dört üye. Yönetim 

Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi 

biten üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri bitmeden 

ayrılan üyelerin yerine sürelerini doldurmak üzere 

yenileri seçilir. (Değişik: RG-13/07/1998-23401) 

Toplantı nisabı üye tam sayısının yarısından bir 

fazlasıdır. Oylarda eşitlik durumunda Müdürün 

bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.  

Yönetim Kurulu 

Madde 11- Yönetim Kurulu, aşağıdaki üyelerden 

oluşur; 

1. Müdür, 

2. Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyeleri 

arasında konu ile ilgili alanları temsil 

etmek üzere Merkez Müdürünün teklifi ve 

Rektör’ün onayıyla seçilecek dört üye, 

3. Uluslararası alanda sosyal, kültürel, 

bilimsel ve teknik konularda uzmanlaşmış 

kamu kurumlarından Merkez Müdürünün 

teklifi ve Rektör’ün onayıyla seçilecek iki 

üye, 

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç 

yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. 
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Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin sürelerini 

doldurmak üzere yenileri seçilir. 

Yönetim Kurulu ve Müdür yardımcılarının 

görevi Müdürün görevinin sona ermesiyle 

kendiliğinden sona erer. 

Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında 

olağan olarak üç ayda bir kez toplanır. Gerekli 

görüldüğü durumlarda olağanüstü olarak 

Müdürün çağrısı ile daha sık toplanabilir. 

Toplam nisabı üye tam sayısının yarısından bir 

fazladır. Oylarda eşitlik durumunda Müdürün 

bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış 

sayılır.  Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz 

Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin 

üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona 

erdirilebilir. 

Yönetim Kurulunun Görevleri  

Madde 10- Yönetim Kurulunun görevleri 

şunlardır: a) Merkezin inceleme, araştırma, eğitim 

ve yayın faaliyetlerini gözden geçirir ve bu hususta 

her türlü idari ve mali tedbirlerin alınmasına karar 

verir. b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda 

hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine 

ilişkin esasları tespit eder. c) Müdür tarafından 

Yönetim Kuruluna sunulan raporu değerlendirir ve 

bir sonraki döneme ait çalışma programını hazırlar. 

d) Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla birlikte 

sürdürülecek programların esaslarını düzenler. e) 

Merkez bünyesinde, üzerinde durulacak konuların 

özelliklerine göre muhtelif çalışma grupları 

oluşturur ve bu grupların çalışmalarını takip eder. 

f) Müdür tarafından hazırlanan bütçe tasarısını 

inceler ve karara bağlar. g) Müdürün getireceği her 

türlü konu hakkında karar verir. 

Yönetim Kurulunun Görevleri 

Madde 12- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır; 

1. Merkezin inceleme, araştırma, eğitim ve 

yayın faaliyetlerini gözden geçirir ve bu 

hususta her türlü idari ve mali tedbirlerin 

alınmasına karar verir. 

2. Müdürün her faaliyet dönemi sonunda 

hazırlayacağı faaliyet raporunun 

düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder. 

3. Müdür tarafından Yönetim Kuruluna 

sunulan raporu değerlendirir ve bir sonraki 

döneme ait çalışma programını hazırlar. 

4. Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla birlikte 

sürdürülecek programların esaslarını 

düzenler. 

5. Merkez bünyesinde, üzerinde durulacak 

konuların özelliklerine göre muhtelif 

çalışma grupları oluşturur ve bu grupların 

çalışmalarını takip eder. 

6. Müdür tarafından hazırlanan bütçe 

tasarısını inceler ve karara bağlar. 

7. Müdürün getireceği her türlü konu 

hakkında karar verir. 

Merkez Müdürü  

Madde 11-  

Merkez Müdürü, Merkezin çalışma alanı ile ilgili 

anabilim dallarında görevli öğretim üyeleri 

arasından Rektör tarafından üç yıl için atanır. 

Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. 

Müdürün altı aydan daha fazla görevi başında 

bulunmaması durumunda görevi sona erer. Müdür, 

atandığı usul ile görevinden alınabilir. 

Müdür 

Madde 8- Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili 

anabilim dallarında görevli öğretim üyeleri 

arasından Rektör tarafından üç yıl içinde atanır. 

Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. 

Müdürün altı aydan daha fazla görevi başında 

bulunmaması durumunda görevi sona erer. Müdür, 

atandığı usul ile görevinden alınabilir. 

Madde 12- (Değişik: RG-13/07/1998-23401) 

Müdür, kendisine yardımcı olmak amacıyla, 

Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri 

arasından Rektörün onayı ile iki Müdür Yardımcısı 

seçer. Müdür Yardımcıları Yönetim Kurulu 

toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır. Merkez 

Müdürüne vekalet eden Müdür Yardımcısı, 

Madde 9- Müdür, kendisine yardımcı olmak 

amacıyla Merkezin çalışma alanıyla ilgili öğretim 

üyeleri arasından Rektörün onayı ile iki Müdür 

Yardımcısı seçer. Müdür Yardımcıları Yönetim 

Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır. 

Merkez Müdürüne vekalet eden Müdür Yardımcısı, 

Müdürün katılmadığı toplantılarda Yönetim 
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Müdürün katılmadığı toplantılarda Yönetim 

Kuruluna başkanlık eder. Müdür Yardımcıları 

Müdüre altı ay kadar vekalet edebilir. Müdür 

Yardımcılarının görevi Müdürün görevinin sona 

ermesi ile kendiliğinden sona erer. 

Kuruluna başkanlık eder. Müdür Yardımcıları, 

Müdüre altı aya kadar vekalet edebilir. 

 

Müdürün Görevleri  

Madde 13- Merkez Müdürünün görevleri 

şunlardır: a) Merkezi temsil etmek, b) Yönetim 

Kurulu kararlarını uygulamak ve yönetimle ilgili 

işleri yürütmek, c) Faaliyet ve çalışmaları bu 

Yönetmeliğin ve ilgili organların karar ve teklifleri 

istikametinde gerçekleştirmek, d) Yurtiçi ve 

yurtdışı kuruluşlarla, ilgili konularda her türlü 

işbirliğine girişmek, e) Merkezin ve gerekli 

hallerde kurulmasına karar verilen çalışma 

gruplarının faaliyetleri ile ilgili raporları ve alınan 

gerekli kararları Yönetim Kuruluna sunmak, f) 

Yıllık bütçe tasarısını hazırlamak ve onay için 

Yönetim Kuruluna sunmak. 

Müdürün Görevleri 

Madde 10- Müdürün görevleri şunlardır; 

1. Merkezi temsil etmek. 

2. Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve 

yönetimle ilgili işleri yürütmek. 

3. Faaliyet çalışmaları ve bu yönetmeliğin ve 

ilgili organların karar ve teklifleri 

istikametinde gerçekleştirmek. 

4. Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla, ilgili 

konularda her türlü iş birliğine girişmek. 

5. Merkezin ve gerekli hallerde kurulmasına 

karar verilen çalışma gruplarının 

faaliyetleriyle ilgili raporları ve alınan 

gerekli kararları Yönetim Kuruluna 

sunmak. 

6. Yıllık bütçe tasarısını hazırlamak ve onay 

için Yönetim Kuruluna sunmak. 

Mali Konular  

Madde 14- Merkezin gelirleri şunlardır: a) Bütçe 

ile verilecek ödenekler, b) Bakanlıklar ve diğer 

kamu kurum ve kuruluşları bütçelerinden Merkeze 

aktarılacak ödenekler, c) Özel kuruluşlar ile 

uluslararası kuruluşlardan sağlanacak yardımlar, d) 

Kurs, seminer, kongre, konferans, sempozyum gibi 

toplantılardan sağlanan gelirler; eğitim hizmetleri 

ile benzer faaliyetlerden, hazırlanan rapor, proje ve 

benzeri hizmetlerden ve yayınlardan sağlanan 

gelirler, e) Döner Sermaye gelirleri, f) Her türlü 

yardım, bağış, vasiyetler ve sair gelirler. 

Mali Konular 

Madde 16- Merkezin gelirleri şunlardır; 

1. Bütçe ile verilecek ödenekler, 

2. Bakanlık ve diğer kamu kurum ve 

kuruluşları bütçelerinden Merkeze 

aktarılacak ödenekler, 

3. Özel Kuruluşlar ile uluslararası 

kuruluşlardan sağlanacak yardımlar, 

4. Kurs, seminer, kongre, konferans, 

sempozyum gibi toplantılardan sağlanan 

gelirler; eğitim hizmetleri ile benzer 

faaliyetlerden, hazırlanan rapor, proje ve 

benzeri hizmetlerden ve yayınlardan 

sağlanan gelirler, 

5. Döner sermaye gelirleri, 

6. Her türlü yardım, bağış, vasiyetler ve sair 

gelirler. 

Madde 15- Merkezin giderleri şunlardır: a) 

Yönetim ve personel giderleri, b) İnceleme, eğitim 

ve araştırma hizmetlerinin gerektirdiği harcamalar, 

c) Yayın giderleri, d) Üyesi bulunulan ulusal ve 

uluslararası kuruluşlara ödenecek aidatlar, e) 

Bilimsel toplantılar, araştırmalar ve benzeri 

faaliyetler için yapılacak harcamalar, f) Yurtiçi ve 

yurtdışı seyahat giderleri, g) Ulaştırma ve 

haberleşme giderleri, h) Sosyal faaliyet giderleri, i) 

Yönetim Kurulu kararıyla yapılacak diğer giderler. 

Madde 17- Merkezin giderleri şunlardır; 

1. Yönetim ve personel giderleri, 

2. İnceleme, eğitim ve araştırma 

hizmetlerinin gerektirdiği harcamalar, 

3. Yayın giderleri, 

4. Üyesi bulunan ulusal ve uluslararası 

kuruluşlara ödenecek aidatlar, 

5. Bilimsel toplantılar, araştırmalar ve benzeri 

faaliyetler için yapılacak harcamalar, 

6. Yurtiçi ve yurtdışı seyahat giderleri, 

7. Sosyal faaliyet giderleri, 

8. Yönetim Kurulu kararıyla yapılacak diğer 

giderler. 

 

Danışmanlar  Danışma Kurulu 
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Ek Madde 1- (Değişik: RG-13/07/1998 -23401) 

Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu’nun 

belirleyeceği sayılarda süreli veya sürekli olarak 

Merkezin faaliyet alanlarında ihtisaslaşmış kişiler 

arasından birisi önceki merkez müdürü olmak 

üzere Dokuz Eylül Üniversitesinden, kamu 

kuruluşlarından veya tüzel kişiliğe sahip özel 

kuruluşlardan danışmanlar görevlendirilebilir. 

Madde 13- Danışma Kurulu; Müdürün 

başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında 

ihtisaslaşmış ve Dokuz Eylül Üniversitesinde, kamu 

kuruluşlarında veya tüzel kişiliğe sahip özel 

kuruluşlarda bu alanlarda çalışmalar yapmış ya da 

yapmakta olan en fazla 5 kişiden oluşur. Danışma 

Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör 

tarafından üç yıl için görevlendirilir. Danışma 

Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü 

durumlarda Müdür tarafından belirlenecek bir 

tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk 

koşulu aranmaz.  

Danışma Kurulunun Görevleri 

Madde 14- Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları 

hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur. 

Madde 16- Merkezin ita amiri Rektör’dür. Rektör 

yetkisinin tamamını veya bir kısmını Merkez 

Müdürüne devredebilir. 

Madde 7- Merkezin ita amiri Rektör’dür. Rektör 

yetkisinin tamamını veya bir kısmını Merkez 

Müdürü’ne devredebilir.  

Yürütme  

Madde 17- Bu Yönetmeliği Dokuz Eylül 

Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Yürütme 

Madde 19 – Bu Yönetmeliği Dokuz Eylül 

Üniversitesi Rektörü yürütür.  

Yürürlük  

Madde 18- Bu Yönetmelik yayınlandığı tarihte 

yürürlüğe girer. 

Yürürlük 

Madde 20 – Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

 Kapsam 

Madde 2- Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül 

Üniversitesi Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim 

organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve 

çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

 Dayanak  

Madde 3- Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanununun 7nci maddesinin 

birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi 

ile 14üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Destek Hizmetleri 

Madde 15 — Merkezin akademik, teknik ve idari 

personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13üncü 

maddesi gereğince Rektör tarafından 

görevlendirilecek elemanlarca karşılanır. 

Hüküm bulunmayan haller 

Madde 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm 

bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat 

hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu 

kararları uygulanır. 
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