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ilgi : 	13.02.2-018 tarihli ve 72746991-045.02.E.2337 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ve ekleri incelenmiş olup, konuya ilişkin Bakanlığnmz görüşü aşağıda yer 
almaktadır. 

Bilindiği üzere, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 14 üncü maddesinde; 
"Diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş 

yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim eleman .sağlanamayan yükseköğretim 
kurumları ile bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına; olmakla oldukları aylık 
gösterge ve ek gösterge toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen 
aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın beş katına kadar geliştirme ödeneği 
adenebilir. 

Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumları, adeneğin verilmesine ilişkin usul 
ve esaslar ile oran veya miktarları, bu ödenekten yararlanma süresi ile yararlanamayacak 
olanlar ve diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğilim Bakanlığının görüşü ve 
Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. 

Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz." 
hükmüne yer verilmdk suretiyle, diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik 

açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemarn 
saillanamayan yükseköğretim kurumları ile bunların bölümlerinde görevli öğretim 
elemanlarına, almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının memur aylık 
katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın beş katını geçmemek üzere geliştirme 
ödeneği ödenmesi öngörülmüş; geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumları ve 
ödeneği') verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile ddeneğin oran veya miktarı, bu ödenekten 
yararlanma süresi, yararlanamayacak olanlar ve diğer hususlann ise Bakanlar Kurulu Kararı 
ile tespit edileceği belirtilmiştir. Anılan yetkiye istinaden hazırlanan "Geliştirme ödeneği 
Ödenmesine Dair Karar" 4/4/2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile 
yürürlüğe konulmuştur. 

Anılan Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinin (a) bendinde yükseköğretim 
kurumlarında geliştirme ödeneğinin; bu ödeneğin verilmesi öngörülen yerlerdeki 
yükseköğretim kurumlarına ait öğretim elemam kadrosuna atanarak, atandığı yükseköğretim 
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lcurumunda fiilen çalışanlara görevin yapıldığı yükseköğretim kurumlarının bulunduğu 
yerler için ekli cetvelde öngörülen oranlar üzerinden fiilen görev yaptıkları sürece 
ödeneceği; 3 üncü maddesinde geliştirme ödeneğinin, çalışmayı izleyen ayhaşıntla  
ödeneccgi. bu ödeneğe, ödeneğin verilmesi gereken yükseköğretim kurumlannda fiilen 
göreve haşlanıldıgı tarihten itibaren hak kazamlacağı, görevden ayrılma halinde, o ay 
içinde çalışılan günler itibarıyla hesap edilerek ödeneceği; 6 ncı Maddesinde de yine 
geliştirme ödeneginden vararlanabilmek için görevin ilgili Yüksekögretim.kurumlarında  
fiilen yapılmasının şart olduğu belirtilmiştir. 

Bu çerçevede, 2914 sayılı Kanunun 14 öncü maddesi ve bu madde ile verilen yetkiye 
istinaden yürürlüğe konulan anılan Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri uyarınca geliştirme 
ödeneğinin, kapsamda yer alan personele fiilen görev yapılan stirelerle sınırlı olarak ödenmesi 
öngörühnüş olduğundan ve görevde bulunulmayan dönemde fiilen görev yapılması söz 
konusu olamayacağından söz konusu süreler için geliştirme ödeneğinden yararlamlabilmesine 
de imkan bulunmadığı mütalaa edilmekteciir. 

Bilgilerini rica ederim. 
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