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1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Ek ve
Geçici Maddeler Eklenmesine ve Bir Ek Maddenin Yürürlükten Kaldırılmasına
Dair Kanun
(Resmi Gazete ile yanpmı : 8. :>. 1981 Sayı : 17273)
Kanun No.
2423

Kabul Tarihi :
6 . 3 . 1981

MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişlik 45 udi maddesinin (d) bendimi takip eden
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Hak sahiplerine bağlanacak aylıklara esas aylık tutarı, birinci basamağın % 60'ından az olamaz. Bu mik
tarın, hak sahibi bir kişi ise % 80'inden, iki kişi ise % 90'mdan, iki kişiden fazla ise % 100'Unden az aylık
bağlanamaz.
MADDE 2. — 1479 sayılı Kanunun 2229 saydı Kanunla değişik 49 ncu maddesinin 1 ve 3 ncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bu Kanuna göre ödenecek sigorta primi, sigortalının beyan ettiği 50 nci maddede belirtilen gelir basamağı
nın % 20'sidir.
Bu kesenek ve primlerin tümü, yılı içinde ödenmek kaydıyla vergi uygulamasında gider olarak gösterile
bilir.
MADDE 3. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.
Sigorta Primine ve Ay Irklara Eıas Olan Gelir Basamakları :
Madde 50. — Bu Kanuna göre sigortalıların ödeyecekleri primler ve bağlanacak aylıkların hesabında, aşa
ğıda tespit edilen basamak göstergelerinin her yıl Genel Bütçe Kanunu ile kabul edilen katsayı ile çarpılması
suretiyle bulunacak tutarlar esas alınır.
Birinci basamak
İkinci basamak
Üçüncü basamak
Dördüncü basamak
Beşinci basamak
Altıncı basamak
Yedinci basamak
Sekizinci basamak
Dokuzuncu basamak
Onuncu basamak
Onbirinci basamak
Onikinci basamak

190
220
250
280
320
360
400
440
480
520
560
600

Yukarıdaki basamaklar geçim endekslerinde, asgari ücretlerde, genel ücret düzeylerinde ve ülkenin eko
nomik durumunda meydana gelen değişikliklerle kurumun mali durumu gözönünde bulundurularak, 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre tespit edilen prime esas tavan ücreti aşmamak üzere, basamak
sayısı sabit kalmak kaydıyla anılan kanuna paralel olarak Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilir.
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MADDE 4. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
'
Gelir Basamaklarının

Yükseltilmesi

:

Madde 52. — Sigortalının altıncı basamağın altında seçtiği, intibak ettirildiği veya yükseltildiği ilk beş
basamaktan her bir basamakta bekleme süresi bir yıl olup, basamak yükseltilmesi; bu basamaklarda prim
ödemeye ve talebe bakılmaksızın kendiliğinden kurumca yapılır.
Sigortalı altıncı basamaktan itibaren bulunduğu basamakta iki tam yılım doldurmadıkça ve yazılı talepte
bulunmadıkça ve sırası dışında basamak yükseltemez. Altıncı basamaktan itibaren basamak yükseltmek için
altı ay öncesine kadar olan prim ve her türlü borçların ödenmiş olması şarttır.
Bu yazılı talebi takip eden aybaşından itibaren, sigortalı yükselttiği basamak üzerinden yükseltme farkı
ile primlerini öder.
MADDE 5. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 53 ncü maddesinin 1, 2, 5 ve 7 nci fıkra
ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Sigortalı, 49 ncu maddede belirtilen aylık prim borcunu, ilgili ayın sonuna kadar kuruma ödemek zorun
dadır.
Primler süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten başlayarak ilk
ay için % 10 ve bundan sonra geçecek her ay için % 3 gecikme zammı uygulanır.
Gecikme zammının prim miktarının % 100'üne ulaştığı sürenin sonundan itibaren geçen süre için; Dev
let bankalarınca 1 yıl vadeli mevduata uygulanan cari faiz oranının en yükseği uygulanır.
Primlerin hesaplanması, ödenmesi ve tahsili usulleri bir yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 6. — 1479 sayılı Kanuna 2229 sayılı Kanunla eklenen ek madde 2'nin 3 ncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
Yeni basamakların sigorta primine esas alınmasına Bakanlar Kurulu kararının alındığı tarihi takip eden
ay başında, bağlanmış bulunan aylıkların aynı basamaklara intibakı ile bağlanacak aylıkların hesabında esas
alınmasına ise 6 ay sonra başlanır.
MADDE 7. — 1479 sayılı Kanuna 2229 sayılı Kanunla eklenen ek madde 5, 1.3.1981 tarihinden itibaren
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler ilave edilmiştir.
BAĞ - KUR'a

Zamanında İntikal Ettirilmeyen

Alacaklar :

Ek Madde 6. — BAĞ - KUR ile münasebeti olan bankalar; Kurum adına tahsil ettikleri sigorta prim
lerini ve her ne nam altında olursa olsun Kuruma olan diğer borçlarını BAĞ - KUR hesaplarına onbeş gün
içerisinde ve tam olarak intikal ettirmedikleri takdirde, Kurum ile olan anlaşmalarda ve diğer kanunlarda ka
yıtlı haklar saklı kalmak şartıyla ayrıca, gecikilen süreyle orantılı olarak, Devlet bankalarının asgari bir yıllık
vadeli mevduata ödedikleri faizi de Kuruma öderler.
Uygulanacak faiz haddinin tespitinde anlaşmazlık halinde Merkez Bankasının bildireceği oran esas alınır.
Sosyal Yardım Zammı :
Ek Madde 7. — 1479 sayılı BAĞ - K U R Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre malullük, yaşlılık ve
ölüm sigortalarından aylık alanlara 1.3.1981 tarihinden, itibaren her ay için 1 000 lira sosyal yardım zammı ve
rilir. Bu zamlar, aylıklar ile birlikte ve peşin olarak ödenir.
Ölen sigortalının hak sahibinin birden fazla olması halinde bu zammın tamamı hak sahiplerine eşit oran
da bölüştürülür.
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1479 sayılı BAĞ - KUR Kanununa göre, ayrı ayrı bağlanan İki aylığı birlikte alanlara veya İki si
gortalıdan da ayrı ayrı ölüm aylığı alan hak sahiplerine, bunlardan yalnız birisi için sosyal yardım zammı
ödenir.
Bu zamlar haciz edilemeyeceği gibi, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
BAĞ - KUR tarafından;
a) 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu veya aynı Kanunun
geçici 20 net maddesi uyarınca kurulan sandık statülerine göre aylık alanlara,
b) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık almakta iken TC Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalar
Kanununa tabi işlerde kadrolu, ücretli, geçici kadrolu, yevmiyeli, sözleşmeli veya yapılan işe göre ücret veya
yevmiye ödenmek suretiyle görev alanlara,
Sosyal yardım zammı ödenmez.
BAĞ - KUR'dan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık alanlara 2.4.1980 gün ve 16948 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan 27.3.1980 gün ve 8/615 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre yapılan ödemeler
1.3.1981 tarihinden sonrası için ödenmez ve yersiz ödemeler hariç, bu tarihe kadar ödenmiş ve ödenecek olan
avanslar geri alınmaz.
5.1.1961 tarih ve 228 sayılı Kanun ile ek ve değişiklik hükümleri gereğince aylık bağlananlara ödenen sos
yal yardım zammı, hizmet süreleriyle orantılı olarak tespit edilir ve aynı nitelikteki zammı ödeyen ilgili sandık
veya kurumdan tahsil edilir.
Emeklilikleri iptal edilenler ile yersiz ödeme yapılmış olanlara ödenen sosyal yardım zammının tamamı
ilgililerden tahsil edilir.
Ölüm halinde peşin ödenen zamlar hakkında, peşin ödenen aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.
MADDE 9. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir.
Aylıkların Hesabına Esas Alınacak Basamaklar :
EK GEÇİCİ MADDE 9. — Bu Kanuna göre bağlanmış ve bağlanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigor
tası aylıklarının hesabında 1.3.1981'den 31.12.1982 tarihine kadar aşağıdaki basamaklar esas tutulur.
Birinci basamak
İkinci basamak
Üçüncü basamak
Dördüncü basamak
Beşinci basamak
Altına basamak
Yedinci basamak
Sekizinci basamak
Dokuzuncu basamak
Onuncu basamak
Onbirinci basamak
Onikinci basamak
Yeni Basamakların Sigorta

3
3
3
4
4
5
6
7
8
9
11
12

750
800
850
000
600
400
500
350
350
650
000
650

Primine ve Aylıklara Esas Alınacağı Tarih :

EK GEÇİCİ MADDE 10. — Sigortalıların fouluralukları gelir basamaklarının 50 nci maddede bu Ka
nunla tespit edilen gelir basamaklarına intibakı ile bu basamakların sigorta primine esas alınmasına 1.3.1981,
bağlanmış bulunan aylıkların aym basamaklara intibakı ile bağlanacak aylıkların hesabında esas alınmasına
1.1.1983 tarihinde başlanır.
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İlk Beş Basamakta Bulunan Sigortalıların İntibakı :
EK GEÇİC İMADDE 11. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ilk beş basamakta bulunan sigortalı
lar bulundukları basamaklarda bir tam yılı doldurmuşiarsa haklarında değişik 52 nci madde hükmü uygulanır.
Yürürlük :
MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer,
Yürütme :
MADDE 11. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

I - Gerekçeli 142 S. Sayılı basmayazı Milli Güvenlik Konseyinin 42 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu kanunu; .Milli Güvenlik Konseyi Sosyal Güvenlik, iç ve îşç'i'îlıişMej'i Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/121

