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DAĞITIM YERLERİNE 

 

 

      02  Kasım  2018  tarihli  ve  30583  sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanan "Devlet  

Yükseköğretim Kurumlarında  Öğretim  Elemanı  Norm  Kadrolarının  Belirlenmesine  ve  

Kullanılmasına  İlişkin Yönetmelik"in 4 üncü maddesinin 8 inci fıkrası çerçevesinde akademik 

birimlerinin, 2019 yılı norm kadro planlaması Üniversitemiz Senatosunun 26 Aralık 2018 tarihli 

ve 2018/18-03 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Personel Daire Başkanlığının web sayfasında 

"Norm Kadro İşlemleri" başlığı altında ilan edilmiştir. 

     Diğer taraftan, "Devlet  Yükseköğretim Kurumlarında  Öğretim  Elemanı  Norm  

Kadrolarının  Belirlenmesine  ve  Kullanılmasına  İlişkin Yönetmelik" uyarınca asgari kadro 

sayısı olarak belirlenen kadrolar ile ilgili yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 2 nci ve 4 üncü fıkrası 

uyarınca yapılan norm kadro planlaması çerçevesinde kadro aktarımlarının, 2 sayılı Genel Kadro 

ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası 

hükümlerine göre Yükseköğretim Kuruluna verilen kadro aktarma yetkisi 31 Aralık 2019 

tarihine kadar üniversitelere devredilmesi Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 28 Kasım 2018 

tarihli toplantısında uygun görülmüştür.  

         Bu kapsamda, 2019 yılı içerisinde üniversitemiz birimlerinin öğretim üyeleri, öğretim 

görevlileri ve araştırma görevlileriyle ilgili kadro aktarımları ile ilan işlemleri aşağıdaki 

açıklamalar çerçevesinde yürütülecektir.  

       1. Akademik birimler norm kadro planlamasında yer alan asgari kadro sayısının 

üzerindeki öğretim üyesi kadro aktarım taleplerini; varsa anabilim dalı başkanının talebi, bölüm 

kurulunun uygun görüşü ile birlikte ihtiyacın gerekçelendirildiği birim yönetim kurulu kararı da 

alınarak Rektörlüğümüze göndereceklerdir.  

    2. Akademik birimlerden asgari kadro sayısı altındaki bölümlere yapılacak kadro 

aktarımlarında; varsa ilgili bölüm başkanının talebi ile birlikte ihtiyacın gerekçelendirildiği birim 

yönetim kurulu kararı da alınarak Rektörlüğümüze göndereceklerdir. 

        3. Tüm birimlerin asgari kadro veya norm kadro içindeki kadro aktarım işlemleri, 31 Aralık 

2019 tarihine kadar Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanacaktır.  

      4.  Kadro aktarım tekliflerinde, Üniversite Yönetim Kurulunda uygun görülen birimlerin ilan 

edilmesini istedikleri norm kadrolarla ilgili olarak, ilgili yönetmeliğin 5 inci maddesinin 2 nci ve 

3 üncü fıkralarında yer alan usüllere uygun olarak işlem tesis edilecektir. 

         5.  İlgili yönetmeliğin 5 nci maddesinin 6 ncı fıkrası çerçevesinde; Cumhurbaşkanı 

kararıyla üniversitemize 2019 yılı için tahsis edilen atama sayısına göre öğretim görevlisi ve 

araştırma görevlisi kadrolarının dağıtımı, Üniversitemiz Senatosu tarafından yapıldıktan sonra 
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yıl içerisinde kadro aktarım ve ilan işlemleri ayrıca yapılacaktır. 

     6.  Meslek Yüksekokulları hariç olmak üzere öğretim elemanı asgari kadro sayısını aşan 

bütün atamalarda, asgari kadrolar da dahil olmak üzere kadroların en fazla 2/3’ü (küsüratlar 

aşağıya yuvarlanmak kaydıyla) aynı unvan için kullanılacaktır.  

      7.  Asgari kadro sayısı ile norm içi kadro aktarımı ve ilan süreci ile ilgili hazırlanan iş akış 

süreçleri Personel Daire Başkanlığının web sayfasından yayımlanmıştır.  

          Bilgilerinizi ve norm kadro işlemlerinin anabilim dalı, bölüm başkanlıklarıyla ilgili birim 

kurulları ile birlikte mevzuata ve akademik teamüllere uygun şekilde yürütülmesine hassasiyet 

gösterilmesini önemle rica ederim. 

  

 

 

  

 
                        Prof. Dr. Orhan UZUN 

Rektör 

 

 

DAĞITIM LİSTESİ  

Gereği: 

Bartın Orman Fakültesi 

Edebiyat Fakültesi 

Eğitim Fakültesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Fen Fakültesi 

İslami İlimler Fakültesi 

Mühendislik Fakültesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Bartın Meslek Yüksekokulu 

Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Ulus Meslek Yüksekokulu 
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