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► Gerçekleşen enflasyon oranı, yapılan yüzdelik 
zammı aştığı takdirde; aradaki fark, her 6 ayda bir kamu 
görevlilerine ödenecek,

► 01.01.2012 -15.05.2012 dönemine isabet eden 
toplam fark maaş tutarına, gecikme zammı ödenecek,

► Sözleşmeli personele, memurlar gibi yemek yardımı 
yapılacak,

► Yataklı tedavi kurumlar, ile yatılı sosyal hizmet 
kuruluşlarında çalışan kadrolu personel, kurumda çıkarılan 
yemekten ücretsiz faydalanmaktaydı. Bundan sonra aynı 
şekilde söz konusu kurumlarda görev yapan sözleşmeli 
personel de herhangi bir ücret ödemeden aynı haktan 
yararlanacak.

► Asli görevlerinin yanı sıra şoförlük yapan paramedik ve 
acil tıp teknisyenleri, ilave performans puanı alacak.

► Sözleşmeli personelin sağlıkla ilgili bitirdiği herhangi bir 
üst öğrenim, maaş ve döner sermayesine yansıyacak.

► Sağlık Bakanlığının yanı sıra üniversite hastaneleri ile 
adli tıp kurumlarında, döner sermayelerin ek ödeme kadar 
olan kısmı, her ayın 15’inde verilecek.

► Emekli olan kamu görevlilerine, 375 sayılı KHK 
uyarınca verilen tazminat tutarı 801 TL’den 901 TL’ye 
çıkarılacak,

► 4/C statüsünde çalışan personelin çalışma süresi         
11 aydan, 11 ay 28 güne çıkarıldı. Böylece, bu personel 
12 ay üzerinden maaş alacak,

► 4/C statüsünde çalışan personele, fazla mesai ücreti 
verilecek,

► 112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının döner sermayeleri, 
“özellikli birim” kapsamında değerlendirilecek.

► Dini bayramlarda nöbet tutan personelin nöbet 
ücretlerinde, yüzde 20 artış olacak.

► Pratisyen hekim ve diş hekimlerinin maaş dışındaki 
garanti gelirleri, ek ödemenin altında kalmayacak.

► 657 sayılı DMK’nın 86. maddesine göre vekaleten görev 
yapan personelin döner sermayesi, asıl kadrosuna göre 
değil; yürüttüğü göreve ilişkin matrah esas alınarak hesap 
edilecek.

► Döner sermaye ve maaşların birlikte hesap edilerek 
yapılan gelir vergisi kesintilerinde yaşanan mağduriyetin 

► Burs alan ya da devlet tarafından okutulan çocuklar 
için de aile yardımı ödeneği verilecek,

► Seyyar görev tazminatı ödemesinde, il sınırı esas 
alınacak,

► Hizmet tahsisli kamu konutlarının kapsamı 
genişletilerek, mücavir alan sınırları dışında olan baraj, 
santral, maden sahası, fabrika, trafo, gar ve istasyon 
gibi yerlerde bulunan konutlardan kira alınmayacak.

önüne geçilecek. Sağlık çalışanları, yıl sonunda yapılacak 
hesaplamalar sonucunda; 375 sayılı KHK’ya göre ek ödeme 
alan emsali personelle kıyaslanacak. Bu sayede, maaşların 
yıllık toplamında daha fazla gelir vergisi ödenmesinin önüne 
geçilecek.

► Taşınır kayıt kontrol yetkililerine verilecek mali sorumluluk 
zammı ile kefalet sandığına yapılan kesintiler telafi edilecek. 

► Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlarda 
görev yapan öğretmen ünvanlı personelin yöneticilik 
kadrolarına vekalet etmeleri halinde, vekaletin devamı 
süresinde haftalık 15 saat ek ders ücretinin ödenmesine 
devam edilecek.
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