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   17.11.09*15996 
 

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 
(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) 

 
 

İlgi : 28/8/2009 tarihli ve B.30.2.IĞD.0.65.00.00./268-900 sayılı yazınız. 
 
 

 İlgi yazınızın incelenmesinden, Üniversiteniz bünyesinde Mühendislik Fakültesi ile 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda fiilen eğitim-öğretime başlanılmadığı belirtilerek, 
Rektörlük kadrosuna alınarak Üniversitenin diğer birimlerinde ortak zorunlu dersleri okutmak 
üzere görevlendirilen öğretim elemanları ile anılan yükseköğretim kurumlarının kadrolarında 
bulunan öğretim elemanlarına ve belirtilen Fakültelerin idari görevlerini yürütenlere 
geliştirme ödeneği ödenip ödenemeyeceği hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır. 

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 14 üncü maddesinde; geliştirme 
ödeneği verilecek yükseköğretim kurumları, ödeneğin verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile 
oran veya miktarları, bu ödenekten yararlanma süresi ile yararlanamayacak olanlar ve diğer 
hususların Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığının görüşü ve Maliye 
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edileceği hüküm altına alınmış 
bu maddeye dayanılarak da 4/4/2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 
“Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Karar” çıkartılmış bulunmaktadır. 

Anılan Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karara ekli cetvelde, geliştirme ödeneği 
hesaplanmasında ilgililerin almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının memur 
aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutara uygulanacak oranlar; yerleşim yerleri esas 
alınmak suretiyle mevcut il ve ilçeler itibarıyla belirlenmiş bulunmaktadır. 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinde de geliştirme ödeneğinin; bu 
ödeneğin verilmesi öngörülen yerlerdeki yükseköğretim kurumlarına ait öğretim elemanı 
kadrosuna atanarak, atandığı yükseköğretim kurumunda fiilen çalışanlara görevin yapıldığı 
yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerler için ekli cetvelde öngörülen oranlar üzerinden 
fiilen görev yaptıkları sürece ödeneceği belirtilmekte, maddede ayrıca;  

“……. 

2547 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin (a) fıkrasına dayanılarak yükseköğretim 
kurumlarında ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanlarına, kadrolarının yer 
aldığı yükseköğretim kurumunun bulunduğu yerler için ekli cetvelde öngörülen oranlar 
üzerinden geliştirme ödeneği ödenir.  

Bu Karara ekli cetvelde geliştirme ödeneği ödenmesi öngörülen yerlerde yeni kurulan 
yükseköğretim kurumlarının fiilen eğitim-öğretim faaliyetine başlamamış olması durumunda 
bu yerlerdeki yükseköğretim kurumları için belirlenmiş geliştirme ödeneği, söz konusu 
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yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretime başlaması konusunda Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı tarafından izin verilmiş olması kaydıyla ve fiilen eğitim-öğretime başlanıncaya 
kadar sadece rektör, dekan, yüksekokul müdürü, enstitü müdürü ve konservatuar müdürü 
olarak atanmış öğretim elemanlarına ödenir.”  

hükmüne yer verilmek suretiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 40 ıncı 
maddesinin (a) fıkrasına göre yapılan görevlendirme hallerinde ne şekilde ödeme yapılacağı 
ve fiilen eğitim-öğretime başlanılmamış yükseköğretim kurumlarında geliştirme ödeneğinin 
kimlere ödeneceği hususunda düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin (a) fıkrası ile amaçlanan,  
öğretim elemanlarının haftalık ders yüklerini dolduramamaları halinde gerek kendi 
üniversitelerinin diğer birimlerinde gerekse o şehirdeki diğer yükseköğretim kurumlarında 
haftalık ders yüklerini doldurmalarına imkan sağlanması olup,  “Geliştirme Ödeneği 
Ödenmesine Dair Karar”ın 2 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca da, bu şekilde ders 
yüklerini doldurmak üzere üniversitelerinin diğer birimlerinde görevlendirilenlere 
kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerler dikkate alınarak 
geliştirme ödeneği ödenmesi gerekmektedir.  

Yapılan açıklamalar çerçevesinde; 

a) Üniversiteniz genelinde eğitime başlanılmış olması nedeniyle Üniversiteniz Rektörü 
bakımından geliştirme ödeneğinin ödenmesinde herhangi bir sıkıntının bulunmadığı,  

b) İlgi yazınızda belirtilen ve kadroları Üniversiteniz Rektörlüğünde bulunan ve fiilen 
eğitim-öğretime başlanılmamış olan birimlerde görevlendirilen öğretim elemanlarına, anılan 
fakültelerde haftalık zorunlu ders yüklerini doldurmaları mümkün olmayacağından ve doğal 
olarak bu yükümlülüğün yerine getirilebilmesi açısından başka bir birimde 
görevlendirilmeleri gerekeceğinden kadrolarının bulunduğu yer itibarıyla geliştirme ödeneği 
ödenmesi gerektiği, 

c) Mühendislik Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda fiilen eğitim-
öğretime başlanılmamış olması nedeniyle Mühendislik Fakültesi Dekanı ile Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak atanmış öğretim elemanlarına geliştirme ödeneği 
ödenmesi gerektiği, 

d) Kadroları anılan Fakülte ve Yüksekokulda bulunan belirtilen görevleri yürütenler 
dışındaki diğer öğretim elemanlarının ise yukarıda (b) bendinde belirtilen hallerde dahi 
kadrolarının bulunduğu yer itibarıyla söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinin 
(c) bendi gereğince geliştirme ödeneğine hak kazanamayacaklarından, bu ödemeden 
yararlandırılmalarına da imkan bulunmadığı, 

değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 
 
 
 
 

       Bakan a. 
 

 


