
28 N�san 2020 SALI Resmî Gazete Sayı : 31112

YÖNETMELİK

Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığından:

DEVLET YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM ELEMANI NORM
KADROLARININ BELİRLENMESİNE VE KULLANILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/2018 tar�hl� ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Yükseköğret�m
Kurumlarında Öğret�m Elemanı Norm Kadrolarının Bel�rlenmes�ne ve Kullanılmasına İl�şk�n Yönetmel�ğ�n 3 üncü
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�ndek� “eğ�t�m ve öğret�me başlamak” �bares� “eğ�t�m-öğret�me başlamak ve
devam edeb�lmek” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasının son cümles� �le beş�nc� ve sek�z�nc�
fıkraları aşağıdak� şek�lde; üçüncü fıkrasındak� “ve/veya bölüm kurulunun uygun”, “doktora” �bareler� sırasıyla “ve
bölüm kurulunun”, “doktora ve deng�” şekl�nde; yed�nc� fıkrasındak� “akadem�k kurulların uygun görüşü üzer�ne
ün�vers�te senatosu” �bares� “b�r�m yönet�m kurulunun görüşü üzer�ne ün�vers�te yönet�m kurulu” şekl�nde
değ�şt�r�lm�ş ve dördüncü ve altıncı fıkralarındak� “uygun” �bareler� �le yed�nc� fıkrasının son cümles� madde
metn�nden çıkarılmıştır.
“Bu fıkra kapsamında asgar� kadro sayısı dışındak� norm kadrolar, �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı ve bölüm kurulunun
görüşü alınarak �lg�l� meslek yüksekokulu, konservatuvar, yüksekokul, fakülte ve enst�tü yönet�m kurulu tarafından
planlanır.”

“(5) Anab�l�m/anasanat dalı ve programa öğrenc� alan önl�sans ve l�sans programları �le bünyes�nde l�sans
eğ�t�m� olmamakla b�rl�kte serv�s ders� veren b�r�mler �ç�n öğret�m elemanı norm kadro sayısı, anab�l�m/anasanat dalı
ve bölüm kurulunun görüşü alınmak şartıyla �lg�l� b�r�m yönet�m kurulu kararıyla asgar� kadro sayısının �k� katına
kadar bel�rleneb�l�r.”

“(8) Yükseköğret�m kurumları, bu madden�n �k�nc�, dördüncü ve beş�nc� fıkraları çerçeves�nde yapacakları
norm kadro planlamalarından b�r sonrak� yıl �lan ed�lmes� planlanan kadroları ün�vers�te yönet�m kurulu kararıyla
b�rl�kte her yıl Aralık ayı �ç�nde Yükseköğret�m Kuruluna gönder�r ve kend� �nternet s�tes�nde yayımlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n �k�nc�, üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“(2) Asgar� kadrolar �le Yükseköğret�m Kurulu tarafından uygun görülen norm dışı kadroların kullanımı rektör
tarafından gerçekleşt�r�l�r. Öğrenc�s� bulunan b�r�mler�n asgar� kadrolarında boşalma olması hal�nde asgar� kadro
sayısını tem�n �ç�n uygun kadroya �lk �landa yer ver�l�r.”

“(3) Asgar� kadro sayısı dışındak� norm kadrolar, �lg�l� meslek yüksekokulu, konservatuvar, yüksekokul,
fakülte ve enst�tü yönet�m kurulunun görüşü üzer�ne ün�vers�te yönet�m kurulu kararıyla kullanılab�l�r.”

“(6) Cumhurbaşkanı kararıyla her yıl �lg�l� yükseköğret�m kurumu �ç�n bel�rlenen atama �z�n sayılarının
b�r�mlere dağılımı, �lg�l� b�r�m yönet�m kurulunun gerekçel� tekl�f� üzer�ne ün�vers�te yönet�m kurulu tarafından
yapılır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 5 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Yükseköğret�m Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmel�ğ�n Yayımlandığı Resmî Gazete’n�n
Tar�h� Sayısı

2/11/2018 30583
Yönetmel�kte Değ�ş�kl�k Yapan Yönetmel�ğ�n Yayımlandığı Resmî Gazete’n�n

Tar�h� Sayısı
2/11/2019 30936

 


