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YÖNETMELİK

Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığından:

DEVLET YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM ELEMANI NORM
KADROLARININ BELİRLENMESİNE VE KULLANILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; yükseköğret�m kurumları bünyes�ndek� b�r�mler, önl�sans, l�sans,

l�sansüstü programlar ve bunların n�tel�ğ� �le öğrenc� sayıları, yükseköğret�m kurumunun eğ�t�m ve öğret�m faal�yetler�
dışında yürüttüğü h�zmetler d�kkate alınarak öğret�m elemanı norm kadrolarını ve bunların kullanımına �l�şk�n esasları
bel�rlemekt�r.

(2) Bu Yönetmel�k, devlet yükseköğret�m kurumlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n

11 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanım ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Asgar� kadro sayısı: Yükseköğret�m kurumlarında b�r programda eğ�t�m ve öğret�me başlamak �ç�n

Yükseköğret�m Kurulu tarafından bel�rlenen asgar� öğret�m elemanı sayısını,
b) Norm dışı kadro: Bu Yönetmel�k çerçeves�nde bel�rlenen norm kadro sayısı dışında kalan ve �lg�l�

yükseköğret�m kurumunun �ht�yacı olduğunu gerekçel� olarak bel�rtt�ğ� öğret�m elemanı kadrosunu,
c) Norm kadro: Yükseköğret�m kurumlarında b�r bölüm, anab�l�m/anasanat dalı veya programda eğ�t�m,

öğret�m, araştırma ve d�ğer h�zmetler�n sürdürüleb�lmes� �ç�n bu Yönetmel�k çerçeves�nde sayısı bel�rlenen öğret�m
elemanı kadrosunu,

ç) YÖKSİS: Yükseköğret�m B�lg� S�stem�n�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Norm Kadroların Bel�rlenmes� ve Kullanılması

Norm kadroların bel�rlenmes�
MADDE 4 – (1) Yükseköğret�m kurumları, norm kadro planlamalarını bu Yönetmel�kte bel�rlenen esaslar

çerçeves�nde yapar. Norm kadrolar, önl�sans ve l�sans düzey�nde öğrenc� alan b�r�mler �le bünyes�nde l�sans eğ�t�m�
olmamakla b�rl�kte serv�s ders� veren b�r�mlere ve bünyes�nde anab�l�m/anasanat dalı bulunan enst�tülere tahs�s ed�l�r.
Fakülte veya bölüme öğrenc� alan l�sans programlarında toplam öğret�m üyes� kadrosu, asgar� kadro sayısından az
olamaz.

(2) Yükseköğret�m kurumları, asgar� kadro sayısının �k� katına kadar norm kadro planlaması yapab�l�r.
Yükseköğret�m Kurulu tarafından Bölgesel Kalkınma Odaklı M�syon Farklılaşması ve İht�saslaşma kapsamında
bel�rlenen yükseköğret�m kurumları, �ht�sas alanlarıyla doğrudan �lg�l� b�r�mler� �ç�n asgar� kadro sayısının üç katına
kadar; Araştırma Ün�vers�tes� olarak bel�rlenen yükseköğret�m kurumları �se dört katına kadar norm kadro planlaması
yapab�l�r. Araştırma Ün�vers�teler� tarafından planlama yapılırken önl�sans ve l�sans programlarındak� öğrenc� sayısı,
l�sansüstü programlardak� öğrenc� ve mezun sayısı, programların yürütülmes�ndek� ders ağırlıkları, araştırma ve
gel�şt�rme �le h�zmet sunumu g�b� akadem�k faal�yetler çerçeves�nde değerlend�r�lecek hususlar d�kkate alınır. Bu fıkra
kapsamında asgar� kadro sayısı dışındak� norm kadro planlamalarında �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı ve bölüm
başkanının taleb� �le �lg�l� meslek yüksekokulu, konservatuvar, yüksekokul, fakülte ve enst�tü kurulunun uygun görüşü
aranır.

(3) Yükseköğret�m kurumlarında norm kadroların yeterl� olmaması hal�nde norm dışı kadro taleb�, �lg�l�
anab�l�m/anasanat dalı ve/veya bölüm kurulunun uygun görüşü, �lg�l� b�r�m ve ün�vers�te yönet�m kurulunun gerekçel�
kararı �le Yükseköğret�m Kuruluna �let�l�r. Bu talep, öğret�m üyes� başına düşen öğrenc� sayısı, �ler� düzey araştırma
ve gel�şt�rme faal�yetler�, doktora programlarından mezun sayısı, ün�vers�ten�n eğ�t�m ve öğret�m dışında yürüttüğü
h�zmetler d�kkate alınarak Yükseköğret�m Kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Fakülte veya bölüm l�sans programı �ç�n norm kadrolar, ün�vers�teler tarafından anab�l�m/anasanat dalı
çeş�tl�l�ğ� göz önünde bulundurularak fakülte veya bölümü oluşturan anab�l�m/anasanat dallarının her b�r�ne b�r
öğret�m üyes� düşecek şek�lde planlanır. Anab�l�m/anasanat dalları d�kkate alınarak bel�rlenen norm kadro sayısı,
anab�l�m/anasanat dalı ve bölüm kurulunun uygun görüşü üzer�ne �lg�l� fakülte ve ün�vers�te yönet�m kurulunun
gerekçel� kararıyla bölüm veya fakülte düzey�nde �k� katına kadar artırılab�l�r.

(5) Anab�l�m/anasanat dalına 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 asgar� kadro sayısı, anab�l�m/anasanat dalı
kurulunun ve bölüm başkanlığının uygun görüşü aranmak şartıyla �lg�l� fakülte ve ün�vers�te yönet�m kurulu kararıyla
�k� katına kadar artırılab�l�r.
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(6) Yükseköğret�m Kurulu tarafından bel�rlenen ders verecek öğret�m üyes� tem�n�nde güçlük çek�len özell�kl�
alanlar �le sağlık programlarındak� kl�n�k ve laboratuvar uygulamaları veya mühend�sl�k laboratuvar uygulamalarında
�ht�yaç duyulanlar har�ç olmak üzere, fakültelerde öğret�m görevl�s� kadro planlaması yapılamaz. Yukarda bel�rt�len
özell�kl� ve uygulamalı alanlara �l�şk�n kadro talepler�, anab�l�m/anasanat dalı ve bölüm kurulunun uygun görüşü, �lg�l�
b�r�m ve ün�vers�te yönet�m kurulunun gerekçel� kararı �le Yükseköğret�m Kuruluna �let�l�r ve Yükseköğret�m Kurulu
tarafından karara bağlanır. Bu şek�lde fakültelere ders vermek üzere tahs�s ed�len öğret�m görevl�s� kadroları �lg�l�
b�r�m�n norm kadrosundan sayılır.

(7) Cumhurbaşkanı kararıyla öğret�m üyes� dışındak� öğret�m elemanı kadroları �ç�n bel�rlenen �lave atama
�z�nler�n�n en fazla yüzde y�rm�s�, Yükseköğret�m Kurulu tarafından ülken�n kalkınmasında ve b�l�m hayatının
gel�şmes�nde öncel�kl� görülen alanlarda l�sansüstü eğ�t�m amacıyla kullandırılmak üzere yükseköğret�m kurumlarının
araştırma görevl�s� kadrolarına tahs�s ed�l�r. Bunun dışındak� araştırma görevl�s� norm kadroları; öğrenc� sayısı,
araştırma, proje gel�şt�rme g�b� faal�yetler d�kkate alınarak �lg�l� akadem�k kurulların uygun görüşü üzer�ne ün�vers�te
senatosu tarafından bel�rlen�r. Bu kadroların kullanımı �lg�l� yönet�m kurulunun kararıyla rektör tarafından
gerçekleşt�r�l�r.

(8) Yükseköğret�m kurumları, bu madden�n �k�nc�, dördüncü, beş�nc� ve altıncı fıkraları çerçeves�nde
yapacakları norm kadro planlamalarını Senato kararıyla b�rl�kte her yıl Aralık ayı �ç�nde Yükseköğret�m Kuruluna
gönder�r ve kend� �nternet s�tes�nde yayınlar.

Norm kadroların kullanılması
MADDE 5 – (1) Kadrolara atamalar, �lg�l� mevzuat çerçeves�nde ve �lg�l� yükseköğret�m kurumunun

Yükseköğret�m Kurulu tarafından onaylanmış akadem�k yükseltme ve atama ölçütler� uyarınca yapılır.
(2) Asgar� kadroların kullanımı, �lg�l� yönet�m kurulu kararıyla rektör tarafından gerçekleşt�r�l�r. Asgar�

kadrolarda boşalma olması hal�nde asgar� kadro sayısını tem�n �ç�n uygun kadroya �lk �landa yer ver�l�r.
(3) Asgar� kadro sayısı dışındak� kadroların kullanımında, �lg�l� anab�l�m dalı ve bölüm başkanlığının taleb� �le

�lg�l� meslek yüksekokulu, konservatuvar, yüksekokul, fakülte ve enst�tü yönet�m kurulunun uygun görüşü aranır.
(4) Öğret�m elemanı asgar� kadro sayısını aşan bütün atamalarda asgar� kadrolar da dah�l olmak üzere

kadroların en fazla 2/3’ü aynı unvan �ç�n kullanılab�l�r. Bu hesaplamada çıkan sayı küsuratlı �se aşağıya doğru
yuvarlama yapılır. Meslek yüksekokullarında bu şart aranmaz.

(5) 2547 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n (ı) bend�nde bel�rt�len zorunlu ortak dersler� vermek ve
ün�vers�teye a�t uygulama alanlarında görev yapmak üzere öğrenc� sayısı, eğ�t�m ve öğret�m�n n�tel�ğ� �le
�l�şk�lend�r�lmek kaydıyla ün�vers�te yönet�m kurulunun uygun görüşü ve rektörün taleb� üzer�ne Yükseköğret�m
Kurulunun kararıyla rektörlüğe bağlı b�r�mlerde öğret�m görevl�s� kadrolarına atama yapılab�l�r.

(6) Cumhurbaşkanı kararıyla her yıl �lg�l� yükseköğret�m kurumu �ç�n bel�rlenen atama sayısına göre
kadroların b�r�mlere tahs�s�, �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı ve/veya bölüm kurulunun taleb� ve �lg�l� b�r�m kurulunun
gerekçel� tekl�f� �le Senato tarafından yapılır.

(7) Kadrolara ataması yapılan öğret�m elemanı b�lg�s� �lg�l� yükseköğret�m kurumu tarafından en geç b�r hafta
�ç�nde YÖKSİS’e kayded�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Yönetmel�k hükümler�n�n uygulanmayacağı hususlar
MADDE 6 – (1) Yasal düzenlemeler neden�yle veya mahkeme kararları uyarınca kadro kullanımı gerekt�ren

atamalarda; 2547 sayılı Kanunun 60 ıncı maddes� uyarınca öğret�m üyes� kadrolarına yapılan atamalarda; 2547 sayılı
Kanunun 30 uncu ve 36 ncı maddeler�ne göre sözleşmel� statüde çalıştırılacak öğret�m üyeler� �le 8/4/1929 tar�hl� ve
1416 sayılı Ecneb� Memleketlere Gönder�lecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında öğret�m görevl�s� kadrosuna �lk
defa yapılacak atamalarda; Tıpta ve D�ş Hek�ml�ğ�nde Uzmanlık Eğ�t�m� Yönetmel�ğ�, Eczacılıkta Uzmanlık Eğ�t�m�
Yönetmel�ğ� ve Veter�ner Hek�ml�ğ�nde Uzmanlık Eğ�t�m� Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre uzmanlık eğ�t�m� almaya
hak kazananların araştırma görevl�s� kadrolarına atanmalarında; devlet h�zmet� yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre
öğret�m görevl�s� kadrolarına yapılacak atamalarda; bu Yönetmel�k kapsamındak� kadrolarda �st�hdam ed�lenler�n
görev süres� uzatımı mah�yet�ndek� atanmalarında ve yabancı uyruklu öğret�m elemanlarının sözleşmel� statüsünde
çalıştırılmak üzere atanmalarında bu Yönetmel�k hükümler� uygulanmaz.

B�r�m b�rleşt�rme, kapatma ve yen�den yapılandırma hal�
MADDE 7 – (1) B�r�m b�rleşt�rme, kapatma ve yen�den yapılandırma hal�nde �lg�l� b�r�mde görev yapan

öğret�m elemanlarının kadroları yükseköğret�m kurumu yönet�m kurulunun kararı ve rektörün tekl�f� üzer�ne
Yükseköğret�m Kurulunca uygun görülen b�r�mlere tahs�s ed�l�r; bu b�r�mlerdek� boş ve saklı kadrolar �se doğrudan
rektörlüğe aktarılır.

(2) Araştırma Ün�vers�tes� veya Bölgesel Kalkınma Odaklı M�syon Farklılaşması kapsamında bel�rlenen b�r
yükseköğret�m kurumunun Yükseköğret�m Kurulu kararıyla bu vasfını kaybetmes� hal�nde, mevcut öğret�m
elemanları bulundukları kadrolarda görev yapmaya devam eder.

Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�
MADDE 8 – (1) Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� bünyes�ndek� sağlık uygulama ve araştırma merkezler�n�n norm

kadrolarının planlanması ve kullanılması, Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Yükseköğret�m Kurulu tarafından
karara bağlanır.

Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte b�r bölüm, anab�l�m/anasanat dalı veya

meslek yüksekokulu programındak� norm kadro fazlası öğret�m elemanları bulundukları kadrolarda görev yapmaya
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devam eder. Boş ve saklı öğret�m elemanı kadroları �se rektörlüğe aktarılır.
(2) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce �lan ed�len öğret�m elemanı kadrolarına atama �şlemler�

bu Yönetmel�k hükümler� d�kkate alınmadan yürürlüktek� mevzuat hükümler� uyarınca sonuçlandırılır. Bu kadrolara
atananlar norm kadro fazlası oluşturması durumunda dah� bulundukları kadrolarda görev yapmaya devam ederler.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Yükseköğret�m Kurulu Başkanı yürütür.

 
 


