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 GELİŞTİRME ÖDENEĞİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Öğretim elemanı 

bulunduğu 

yükseköğretim 

kurumunda 

kadrolu olarak 

çalışıyor mu? 

Üniversitelerinde fiilen görev yapmayan, 2547 

sayılı Kanunun 35, 40/b ve 41. maddeleri 

uyarınca diğer  yükseköğretim kurumlarında 

görevlendirilen öğretim elemanları ile başka 

üniversitelere rektör veya dekan olarak 

atananlara kadrolarının bulunduğu 

fakültelerde geliştirme ödeneği ödenmez. 

Öğretim elemanlarına almış oldukları aylık gösterge ve ek 

gösterge toplamının memur aylık katsayısı ile çarpımı 

suretiyle hesaplanacak tutara, yükseköğretim kurumunun 

bulunduğu yerleşim yerlerine göre belirlenen oranların 

uygulanması sonucu bulunacak miktarda geliştirme ödeneği 

ödenir. 

2547 sayılı Kanunun 40/a maddesine dayanılarak 

Yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere 

görevlendirilenlere kadrolarının bulunduğu yerler geliştirme 

ödeneği öder. 

Geliştirme ödeneği ödenmesi 

öngörülen yerlerde yeni kurulan 

ancak, fiilen eğitim-öğretim faaliyetine 

başlamamış olan Yükseköğretim 

Kurumlarına Rektör, Dekan, 

Yüksekokul Müdürü, Enstitü Müdürü 

ve Konservatuar Müdürü olarak 

atanan öğretim elemanlarına 

geliştirme ödeneği ödenir. 

Geliştirme 

ödeneği bütün 

öğretim 

elemanlarına 

aynı oranda 

mı yapılır? 

Uzman, Okutman, Öğretim 

Görevlisi gibi kadrolara atanan 

öğretim elemanlarına öğretim 

üyelerine ödenen miktarın 

yarısı kadar geliştirme ödeneği 

ödenir. 

Yükseköğretim kurumunda fiilen görev yapan 

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent ve Araştırma 

Görevlilerine yapılacak geliştirme ödeneği fiilen 

göreve başlandığı tarihten itibaren tam ödenir. 

Geçici olarak 

görevden ayrılan 

öğretim elemanları 

geliştirme 

ödeneğinden 

yararlanabilir mi? 

2547 sayılı Kanunun 33. 

maddesine göre lisansüstü 

eğitim-öğretim yapmak için 

yurt dışına gönderilenlere, 

aynı Kanunun 38. maddesi ile 

diğer özel Kanunlara göre 

üniversite dışında 

görevlendirilenlere, kısmı 

statüde çalışanlara geliştirme 

ödeneği ödenmez. 

2547 sayılı Yasanın 39. maddesi uyarınca yapılan 15 günlük yurt içi ve yurt dışı geçici 

görevlendirmeler, yıllık izin, 15 günü aşmayan mazeret izinleri, hastanede yatarak tedavi 

görülen süreler, bir defada ya da ayrı ayrı alınan raporlar ve refakatçi olarak kullanılan 

izinler için geliştirme ödeneği verilir. Ancak, ödenecek geliştirme ödeneğinin toplam süresi, 

her ne sebeple olursa olsun bir takvim yılı içerisinde 30 günü geçemez. Aşan süreler için 

geliştirme ödeneği kesilir. 

Evet 

Hayır 

Evet 

Hayır 


