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854 Sayılı Deniz îş Kanununun 20 nci Maddesi ile 1475 Sayılı îş Kanununun 14
ncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile 2319 ve 2320 Sayıli
Kanunlara Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun
(Resmi Gazete ile yayımı : 8.5.1981 Sayn : 17334)
Kanun No.
2457

Kabul Tarihi :
5 . 5 . 1981

MADDE 1. — 854 sayılı Deniz İş Kanununun 2319 sayılı Kanunla Değişik 20 nci maddesi ile 1475 sayılı
tş Kanununun 2320, sayılı Kanunla değişik 14 ncü maddesinin «Bu Kanunun neşri tarihinden itibaren» deyimi
«12.7.1975 tarihinden itibaren» ve «Bu Kanunun neşrinden evvel» deyimi de «12.7.1975 tarihinden evvel» şek
linde değiştirilmiştir.
MADDE 2, — 1475 sayılı fş Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE — Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kurum ve kuruluşlarım, hat
larında 1475, 854, 5953 ve 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmayan personeli ile kamu kuruluşlarında
sözleşmeli olarak istihdam edilenlere mevzuat veya sözleşmelerine göre kıdem tazminatı niteliğinde yapılan öde
meler kıdem tazminatı saydır ve bu kanunun 14 ncü maddesindeki esaslara ve miktara göre ödenir.
Bu maddeye aykırı hareket edenler hakkında da 98 nci maddenin ilgili hükmü uygulanır.
MADDE 3. — 2319 ve 2320 sayılı Kanunlara aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1. — 12.9.1980 ile 23.10.1980 tarihleri arasında işten ayrılan hizmet erbabına ödenen
veya hak edilmiş olmakla beraber henüz kısmen veya tamamen ödenmeyen kıdem tazminatlarının, 854 sayılı
Deniz İş Kanununun 2319 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesi ile 1475 sayılı İş Kanununun 2320 sayıh
Kanunla değişik 14 ncü maddesinde belirtilen esaslara göre hesaplanan miktarı veya tavam aşan kısımları, iş
veren tarafından herhangi bir nedenle hizmet erbabından geri istenemez, alınamaz veya yapılacak kanuni ke
sintiler dışında eksik ödenemez.
GEÇİCİ MADDE 2. — 12,9.1980 ile 23.10.1980 tarihleri arasında işten ayrdan hizmet erbabına herhangi
bir sebeple ödenmemiş bulunan kıdem tazminatlarının vergiden istisna edilecek kısmı, 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanununun 2320 sayıh Kanunla Değişik 25 nci maddesinin 7 nci fıkrasına göre hesaplanır ve istisna mikta
rım aşan kısmı, ödemenin yapıldığı anda, Gelir Vergisi Kanununun işten ayrılma tarihinde yürürlükte bulunan
hükümlerine göre işveren tarafından vergi tevkifatına tabi tutulur.
GEÇİCİ MADDE 3, — 12.9.1980 ile 23.10.1980 tarihleri arasında işten ayrılan hizmet erbabı ile Ugilî ola
rak işverenler (Genel ve Katma Bütçeye dahil idareler, Mahalli İdareler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Dönersermayeler ve Fonlar ile diğer kamu kurumları dahil), her hizmet erbabı için ayrı ayrı olmak üzere, ödedikleri
kıdem tazminatının miktarını, bunlar üzerinden tevkif ettikleri vergileri, işten ayrılan hizmet erbabına yaptıkları
diğer yıllık ücret ödemeleri ile bunlar üzerinden tevkif ettikleri vergileri, hizmet erbabının kıdem tazminatına
esas hizmet sürelerim, kıdem tazminatının vergiden istisna edilen miktarlarını ve hizmet erbabının adı soyadı
ve adreslerini gösterir cetvelleri ikişer nüsha olarak düzenlemek, tasdik etmek ve bir nüshasını bu kanunun ya
yımı tarihinden itibaren bir ay içinde vergi sorumlusu sıfatıyla bağlı oldukları vergi dairelerine, diğer nüsha
sını Maliye Bakanlığına göndermek zorundadırlar.
Vergi daireleri tarafından işverenlerce verilecek cetveller üzerinden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2320
sayılı Kanunla Değişik 25 nci maddesinin 7 nci fıkrası hükmü dikkate alınarak, her hizmet erbabı için ayrı ayn
hesaplanacak vergi farkları bir ay içinde ihbarname ile hizmet erbabına tebliğ edilir. Bu suretle tebliğ edilen
vergi farkları tebliğ tarihinde 1980 takvim yılına ilişkin olarak ikmalen tarh olunmuş addolunur.
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Hizmet erbabı kendilerine tebliğ edilen bu vergileri, tebliğ tarihini takip eden 12 ay içinde ve 6 eşit taksitte
kendilerine tebligatı yapan vergi dairesine yatırmak zorundadırlar. Vadesinde ödenmeyen vergiler için 6183
sayılı Amine Alacaklarının Tabsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.
193 sayılı Gelir Yergisi Kanunu uyarınca yıllık beyanname veren mükelleflerin, bu madde hükmüne göre
1980 takvim yılı geliri olarak vergilendirilen ücretleri yıllık gelir vergisi beyannamelerine dahil edilmez ve bu
maddeye göre ödenen vergiler yıllık beyannameler üzerinden hesaplanacak vergilerden mahsup edilmez.
İşverenlerin (muhtasar beyanname verme yükümlülüğü olmayanlar hariç) eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi
vermesi veya süresinde bilgi vermemesi nedeniyle zamanında tarh ve tahsil edilemeyen vergiler, 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun hükümlerine göre cezalı olarak işverenler adına tarh olunur. İşverenlerin münhasıran bu su
rette ödeyecekleri vergiler için asıl mükelleflere rücu hakkı saklıdır.
MADDE 4. — Bu Kanun Resmi Gazetede yayımlandığında, 12.9.1980 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

I - Gerekçeli 193 S. Sayılı ibasmayazı Milli Güvenlik Konseyinin 52 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu kanunu; Milli Güvfenllik Konseyi Sosyal Güvenlik, iş ve işçi ilişkileri Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/120

