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Fıkra ilk hali Fıkra değişiklik

3 a) Asgari kadro sayısı: Yükseköğretim kurumlarında bir programda 
eğitim ve öğretime başlamak için Yükseköğretim Kurulu tarafından 
belirlenen asgari öğretim elemanı sayısını,

a) Asgari kadro sayısı: Yükseköğretim kurumlarında bir programda 
eğitim ve öğretime başlamak ve devam edebilmek için 
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen asgari öğretim elemanı 
sayısını,

4 (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.

(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 kadrolar, ilgili 
anabilim/anasanat dalı ve bölüm kurulunun görüşü alınarak ilgili 
meslek yüksekokulu, konservatuvar, yüksekokul, fakülte ve enstitü 
yönetim kurulu tarafından planlanır.

 Anabilim/anasanat dalı ve bölüm başkanının talebi değişerek anabilim/anasanat dalı ve bölüm kurulu görüşü haline gelmiş
ilgili meslek yüksekokulu, konservatuvar, yüksekokul, fakülte ve enstitü kurulunun uygun görüşü aranır değişerek tarafından planlanır haline
gelmiş.

4 (3) Yükseköğretim kurumlarında norm kadroların yeterli olmaması 
halinde norm dışı kadro talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı ve/veya 
bölüm kurulunun uygun görüşü, ilgili birim ve üniversite yönetim 

(3) Yükseköğretim kurumlarında norm kadroların yeterli olmaması 
halinde norm dışı kadro talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı ve 
bölüm kurulunun görüşü, ilgili birim ve üniversite yönetim 
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kurulunun gerekçeli kararı ile Yükseköğretim Kuruluna iletilir. Bu talep, 
öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, ileri düzey araştırma ve 
geliştirme faaliyetleri, doktora programlarından mezun sayısı, 
üniversitenin eğitim ve öğretim dışında yürüttüğü hizmetler dikkate 
alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanır.

kurulunun gerekçeli kararı ile Yükseköğretim Kuruluna iletilir. Bu 
talep, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, ileri düzey 
araştırma ve geliştirme faaliyetleri, doktora ve dengi 
programlarından mezun sayısı, üniversitenin eğitim ve öğretim 
dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu 
tarafından karara bağlanır.

 Anabilim/anasanat dalı ve/veya bölüm kurulunun uygun görüşü DEĞİŞEREK anabilim/anasanat dalı ve bölüm kurulunun görüşü haline
gelmiş

4 (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.

 anabilim/anasanat dalı ve bölüm kurulunun uygun görüşü
DEĞİŞTİRİLEREK görüşü haline gelmiş

4 (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.

(5) Anabilim/anasanat dalı ve programa öğrenci alan önlisans ve 
lisans programları ile bünyesinde lisans eğitimi olmamakla birlikte 
servis dersi veren birimler için öğretim elemanı norm kadro sayısı, 
anabilim/anasanat dalı ve bölüm kurulunun görüşü alınmak şartıyla
ilgili birim yönetim kurulu kararıyla asgari kadro sayısının iki katına 
kadar belirlenebilir.

 Fakülte ve üniversite yönetim kurulu DEĞİŞTİRİLEREK ilgili birim yönetim kurulu kararı haline gelmiş.
 Ve programa öğrenci alan EKLENMİŞ

 Artışta asgari kadro sayısının iki katı belirlenmiş.
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4 (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.

 anabilim/anasanat dalı ve bölüm kurulunun uygun görüşü
DEĞİŞTİRİLEREK görüşü haline gelmiş

4 (7) Cumhurbaşkanı kararıyla öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı 
kadroları için belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde yirmisi, 
Yükseköğretim Kurulu tarafından ülkenin kalkınmasında ve bilim 
hayatının gelişmesinde öncelikli görülen alanlarda lisansüstü eğitim 
amacıyla kullandırılmak üzere yükseköğretim kurumlarının araştırma 
görevlisi kadrolarına tahsis edilir. Bunun dışındaki araştırma görevlisi 
norm kadroları; öğrenci sayısı, araştırma, proje geliştirme gibi 
faaliyetler dikkate alınarak ilgili akademik kurulların uygun görüşü 
üzerine üniversite senatosu tarafından belirlenir. Bu kadroların 
kullanımı ilgili yönetim kurulunun kararıyla rektör tarafından 
gerçekleştirilir.

(7) Cumhurbaşkanı kararıyla öğretim üyesi dışındaki öğretim 
elemanı kadroları için belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla 
yüzde yirmisi, Yükseköğretim Kurulu tarafından ülkenin 
kalkınmasında ve bilim hayatının gelişmesinde öncelikli görülen 
alanlarda lisansüstü eğitim amacıyla kullandırılmak üzere 
yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına tahsis 
edilir. Bunun dışındaki araştırma görevlisi norm kadroları; öğrenci 
sayısı, araştırma, proje geliştirme gibi faaliyetler dikkate alınarak 
ilgili birim yönetim kurulunun görüşü üzerine üniversite yönetim 
kurulu tarafından belirlenir. 

 akademik kurulların uygun görüşü üzerine üniversite senatosu DEĞİŞTİRİLEREK yönetim kurulunun görüşü üzerine üniversite yönetim
kurulu haline gelmiş.

4 (8) Yükseköğretim kurumları, bu maddenin ikinci, dördüncü, beşinci ve 
altıncı fıkraları çerçevesinde yapacakları norm kadro planlamalarını 

(8) Yükseköğretim kurumları, bu maddenin ikinci, dördüncü ve 
beşinci fıkraları çerçevesinde yapacakları norm kadro 
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Senato kararıyla birlikte her yıl Aralık ayı içinde Yükseköğretim 
Kuruluna gönderir ve kendi internet sitesinde yayınlar

planlamalarından bir sonraki yıl ilan edilmesi planlanan kadroları 
üniversite yönetim kurulu kararıyla birlikte her yıl Aralık ayı içinde 
Yükseköğretim Kuruluna gönderir ve kendi internet sitesinde 
yayımlar.

 Senato DEĞİŞTİRİLEREK üniversite yönetim kurulu görevlendirilmiş.
5 2) Asgari kadroların kullanımı, ilgili yönetim kurulu kararıyla rektör 

tarafından gerçekleştirilir. Asgari kadrolarda boşalma olması halinde 
asgari kadro sayısını temin için uygun kadroya ilk ilanda yer verilir.

(2) Asgari kadrolar ile Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun 
görülen norm dışı kadroların kullanımı rektör tarafından 
gerçekleştirilir. Öğrencisi bulunan birimlerin asgari kadrolarında 
boşalma olması halinde asgari kadro sayısını temin için uygun 
kadroya ilk ilanda yer verilir.

 Asgari kadro kullanımına norm dışı kadrolar da eklenerek İlgili yönetim kurulu yerine rektör yetkilendirilmiş.
5 (3) Asgari kadro sayısı dışındaki kadroların kullanımında, ilgili anabilim 

dalı ve bölüm başkanlığının talebi ile ilgili meslek yüksekokulu, 
konservatuvar, yüksekokul, fakülte ve enstitü yönetim kurulunun 
uygun görüşü aranır.

(3) Asgari kadro sayısı dışındaki norm kadrolar, ilgili meslek 
yüksekokulu, konservatuvar, yüksekokul, fakülte ve enstitü yönetim
kurulunun görüşü üzerine üniversite yönetim kurulu kararıyla 
kullanılabilir.

 Asgari kadroya  norm kadrolar eklenmiş, ilgili  anabilim/anasanat dalı ve bölüm başkanlığı talebi DEĞİŞEREK  görüşü haline gelmiş.
Üniversite yönetim kurulu yetkilendirilmiş.

5 (6) Cumhurbaşkanı kararıyla her yıl ilgili yükseköğretim kurumu için 
belirlenen atama sayısına göre kadroların birimlere tahsisi, ilgili 
anabilim/anasanat dalı ve/veya bölüm kurulunun talebi ve ilgili birim 
kurulunun gerekçeli teklifi ile Senato tarafından yapılır.

(6) Cumhurbaşkanı kararıyla her yıl ilgili yükseköğretim kurumu için
belirlenen atama izin sayılarının birimlere dağılımı, ilgili birim 
yönetim kurulunun gerekçeli teklifi üzerine üniversite yönetim 
kurulu tarafından yapılır.

 ilgili anabilim/anasanat dalı ve/veya bölüm kurulunun talebi ÇIKARILMIŞ
 senato YERİNE üniversite yönetim kurulu yetkilendirilmiş.


