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DAĞITIM YERLERİNE 

 

 

13 Eylül 2018 tarih ve 30534 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 17 sayılı 'Bazı 

Cumhurbaşkanlığı  Kararnamelerinde  Değişiklik  Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi'nin 2 nci maddesi ile 2 sayılı Genel Kadro  ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin    11 inci maddesine eklenen dördüncü  fıkrasında; 'Öğretim elemanı kadrolarına, 

devlet yükseköğretim kurumları bünyesindeki birimler, önlisans, lisans ve lisansüstü programların 

sayısı, niteliği ve öğrenci sayıları ile yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim dışında yürüttüğü 

hizmetler dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan norm kadro yönetmeliğine göre 

ilgili devlet yükseköğretim  kurumunca  atama yapılır.'  hükmü bulunmaktadır. 

Bu    çerçevede,    02  Kasım  2018  tarih  ve  30583  sayılı  Resmi  Gazete'de 

'Devlet  Yükseköğretim Kurumlarında  Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve 

Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik' yayımlanıp aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu yönetmeliğin; 'Norm Kadroların Belirlenmesi'  başlıklı 4 üncü maddesinin 

ikinci, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında; 

(2) Yükseköğretim kurumları, asgari kadro sayısının iki katına kadar norm kadro 

planlaması yapabilir. Yükseköğretim Kurulu tarafından Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon 

Farklılaşması ve İhtisaslaşma kapsamında belirlenen yükseköğretim kurumları, ihtisas 

alanlarıyla doğrudan ilgili birimleri için asgari kadro sayısının üç katına kadar; Araştırma 

Üniversitesi olarak belirlenen yükseköğretim kurumları ise dört katına kadar norm kadro 

planlaması yapabilir. Araştırma Üniversiteleri tarafından planlama yapılırken önlisans ve lisans 

programlarındaki öğrenci sayısı, lisansüstü programlardaki öğrenci ve mezun sayısı, 

programların yürütülmesindeki ders ağırlıkları, araştırma ve geliştirme ile hizmet sunumu gibi 

akademik faaliyetler çerçevesinde değerlendirilecek hususlar dikkate alınır. Bu fıkra kapsamında 

asgari kadro sayısı dışındaki norm kadro planlamalarında ilgili anabilim/anasanat dalı ve bölüm 

başkanının talebi ile ilgili meslek yüksekokulu, konservatuvar, yüksekokul, fakülte ve enstitü 

kurulunun uygun görüşü aranır. 

(4) Fakülte veya bölüm lisans programı için norm kadrolar, üniversiteler tarafından 

anabilim/anasanat dalı çeşitliliği göz önünde bulundurularak fakülte veya bölümü oluşturan 

anabilim/anasanat dallarının her birine bir öğretim üyesi düşecek şekilde planlanır. 

Anabilim/anasanat dalları dikkate alınarak belirlenen norm kadro sayısı, anabilim/anasanat dalı 

ve bölüm kurulunun uygun görüşü üzerine ilgili fakülte ve üniversite yönetim kurulunun gerekçeli 

kararıyla bölüm    veya    fakülte    düzeyinde    iki    katına    kadar    artırılabilir. 
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(5) Anabilim/anasanat dalına öğrenci alan önlisans ve lisans programları ile bünyesinde 

lisans eğitimi olmamakla birlikte servis dersi veren birimler için öğretim elemanı asgari kadro 

sayısı, anabilim/anasanat dalı kurulunun ve bölüm başkanlığının uygun görüşü aranmak şartıyla 

ilgili fakülte ve üniversite yönetim kurulu kararıyla iki katına kadar artırılabilir. 

(6) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ders verecek öğretim üyesi temininde 

güçlük çekilen özellikli alanlar ile sağlık programlarındaki klinik ve laboratuvar uygulamaları 

veya mühendislik laboratuvar uygulamalarında ihtiyaç duyulanlar hariç olmak üzere, 

fakültelerde öğretim görevlisi kadro planlaması yapılamaz. Yukarda belirtilen özellikli ve 

uygulamalı alanlara ilişkin kadro talepleri, anabilim/anasanat dalı ve bölüm kurulunun uygun 

görüşü, ilgili birim ve üniversite yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile Yükseköğretim Kuruluna 

iletilir ve Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanır. Bu şekilde fakültelere ders vermek 

üzere tahsis edilen öğretim görevlisi kadroları ilgili birimin norm kadrosundan    sayılır.' 

düzenlemeleri bulunmaktadır. 

Öte yandan, mezkur yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 8 inci fıkrasında; 'Yükseköğretim 

kurumları, bu maddenin ikinci, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları çerçevesinde yapacakları 

norm kadro planlamalarını Senato kararıyla birlikte her yıl Aralık ayı içinde Yükseköğretim 

Kuruluna gönderir ve kendi internet sitesinde yayınlar.' denilmiştir. 

Bu kapsamda, Üniversitemiz birimlerinin 2020 yılı içerisinde istihdam etmeyi 

planladıkları öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadrolarına ilişkin taleplerinin ekte yer alan forma 

uygun şekilde işlenerek en geç 09 Aralık 2019 tarihine kadar turgayd@bartin.edu.tr adresine ve 

yazı ekinde Rektörlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim. 

 

 

  

 
  Prof. Dr. Orhan UZUN 

Rektör 

 

 

Ek: Norm Kadro Planlama Formu (1 Sayfa) 

 

 

DAĞITIM LİSTESİ  

Gereği: 

Bartın Orman Fakültesi 

Edebiyat Fakültesi 

Eğitim Fakültesi 

Fen Fakültesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

İslami İlimler Fakültesi 

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Spor Bilimleri Fakültesi 

Yabancı Diller Yüksekokulu 
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Bartın Meslek Yüksekokulu 

Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Ulus Meslek Yüksekokulu 
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