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Mevzuat: 

7417 Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 05 Temmuz 2022 Tarihli ve 31887 Sayılı Resmî Gazete 

    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220705.pdf 

Özet:   
Bu kanun ile Ek gösterge cetvellerinde yapılan değişikliklere bağlı olarak Emekli Sandığı 
Kanunu'nda yer alan ve kaldırılan ek gösterge gruplarının yeniden belirlenmekte ve 
artırılmaktadır. 
Devlet Memurları Kanununa tabi kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları, hiyerarşi, hizmet 
sınıfları, öğrenim durumu ve dereceler dikkate alınarak yeniden belirlenmektedir. 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklikler yapılmaktadır. 
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de yapılan değişiklikle Türkiye'de yerleşik sigorta 
şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulamalarında, teminat olarak kabul edileceği 
düzenlenmektedir. 
Vergi Usul Kanunu'ndaki özel usulsüzlük cezaları yeniden düzenlenmektedir. 
Kabahatler Kanunu'na göre kabahatler karşılığında uygulanacak ve ödeme süresi düzenlenmemiş 
idari para cezalarının tebliğinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi halinde cezadan yüzde 25 
oranında indirim yapılacağı düzenlenmektedir. 
Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle Kamu Kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan hazineye ait taşınmazların satışında, satış 
bedelinin sadece taşınmazın zemin bedeli dikkate alınarak belirleneceği hususu 
düzenlenmektedir. 
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, elektrik motorlu taşıtların ÖTV’sinde 
motor gücü 160 KW'yi geçmeyenlerden ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayanlar için yüzde 10; 
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motor gücü 160 KW'yi geçenlerden ise ÖTV matrahı 750 bin TL'yi aşmayanlar için yüzde 50, 
diğerleri için yüzde 60 olarak güncellenmektedir. Bu madde yerli otomobil TOGG’un fiyatının 
belirlenmesinde etkili olmaktadır. 
Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler 
ve belgelerin zıyaa uğraması halinde tacirin zıyaı öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içinde ticari 
işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebileceği 
düzenlenmektedir. 
Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nun “Haysiyet Divanının görev ve yetkileri” ne ilişkin 
maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 
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