
• Maaş ve ücretleri iki yıllık toplam %28,61 oranında artırdık
• 2022 Yılında %5 + %7 Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine  
  2022 yılının ilk altı ayında %5, ikinci altı ayında %7 

• 2023 Yılında %8 + %6 Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine  
  2023 yılının ilk altı ayında %8, ikinci altı ayında %6 
  olmak üzere toplamda %28,61 oranında zam aldık.

• Enflasyon farkıyla maaş ve ücretleri koruma altına aldık 
Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2022 ve 2023 yıllarının birinci ve ikinci altı ayları için yapılan zam oranlarının 
aynı dönemlerin sonunda gerçekleşen enflasyonun altında kalması halinde aradaki fark kadar ilave artış yapılacak.

• Toplu Sözleşme İkramiyesi’ni 134.-TL’den 400.-TL’ye çıkararak üç kata yakın bir artış sağladık

• Geçici personel iken sözleşmeli statüye geçen personelin ek ödeme oranında 10 puan artış sağlayarak 
ücretlerinde 179,34.-TL ilave artış sağladık

• 3600 ek gösterge konusunda Memur-Sen’in katkı ve katılımıyla 2022 yılı içinde tamamlanacak şekilde 
çalışma yapılması kararı aldırdık

• Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusunda Memur-Sen’in katkı ve katılımıyla 
2022 yılı içinde tamamlanacak şekilde çalışma yapılması kararı aldırdık

• Geliştirme ödeneğinin 2022 ve 2023 yıllarında da devamını sağladık
Üniversitelerin fiilen eğitim-öğretim faaliyetine başlanıldığı tarihi takip eden 
aybaşından itibaren onbeşinci yılın sonunda (15.12.2015 tarihinde) sona erecek 
olması gereken ancak toplu sözleşme kazanımlarımız sayesinde uygulaması 
31.12.2021 tarihine kadar uzatılan geliştirme ödeneği, 2022 ve 2023 yıllarında 
da ödenmeye devam edecektir.

• Öğretim Görevlisi kadrolarının geliştirme ödeneğinde artış sağladık
Öğretim görevlisi kadrolarında bulunan akademisyenlere geliştirme ödeneğinin, yarı oran 
yerine 10 puan artışla %60 oranında ödenmesini sağladık. Bu kazanımla öğretim görevlisi 
kadrolarında bulunan akademisyenlerimize geliştirme ödeneği üzerinden ilave ücret artışı sağlamış 
olduk.

• Üniversite yurtlarında görevli personelin fazla çalışma ücretinde artış sağladık
Üniversitelere bağlı yurtlarda görev alan personele fazla çalışma ücretinin dört kat artırımlı ödenmesini sağladık. 
Bu kazanımla üniversite yurtlarında görevli memur ve hizmetlilerimize, yüzdelik zam oranına ilaveten %10’a kadar 
varan oranlarda ilave zam almış olduk.

• Üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan sözleşmeli personelin de fazla çalışma ücretinin dört kat artırımlı 
ödenmesini sağladık

• Üniversite idari personelinin merkezi yer değişikliği konusunda çalışma yapılmasını karara bağladık
Üniversite idari personelinin en büyük sorunlarından birisi olan yer değişikliği sorununun çözümüne kapı araladık. 
Üniversite idari personelini muvafakat peşinde koşmaktan, uzun süren dava sürecinden kurtaracak, merkezi bir 
yer değişikliği düzenlemesini hayata geçirilmesi konusunda YÖK nezdinde bir çalışma yapılmasını karar bağladık.

• Üniversite ikinci öğretim fazla çalışma kapsamındaki artış devam edecek
Üniversitelerde ikinci öğretime ilişkin fazla çalışma yapabilecek personele ilişkin birim içi sınırlamanın %45’e, 
birim dışı sınırlamanın %20’ye çıkartılmasının devamını sağladık. Bu sayede daha fazla sayıda idari personel ikinci 
öğretim kapsamında fazla çalışma ücreti alabilmeye devam edecekler.

• Üniversitelerin sıra tahsisli lojmanlarının %15’inin idari personel için ayrılmasının devamını sağladık

• Üniversitelerde lojman tahsis komisyonlarında yetkili sendika temsilcisinin bulunmasının devamını sağladık

• Akademik jüri üyeliklerine ücret ödenmesi devam edecek


