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Ba¤-Kur Müdürlü¤ü taraf›ndan, bir üyemizden, aktif çal›flmas›
olmamas›na ra¤men, oda kayd›n› sildirmedi¤i gerekçesiyle
sosyal güvenlik destek primi kesintisi yap›lmas›na iliflkin
iflleme karfl› dava aç›ld›. fiubemizce hukuki destek sa¤lanan
davaya, müdahil olma talebinde de bulunuldu.

Davayla ilgili görüfllerine baflvurdu¤umuz fiubemiz hukuk
müflaviri Av. Taner Savafl’›n konuyla ilgili aç›klamalar› flu
flekilde;

Soru: Sosyal güvenlik destek prim kesintisi nedir, hangi
hallerde yap›l›r?

Cevap: Kanunlar›m›zda sosyal güvenlik destek priminin aç›k
bir tan›m› yoktur. ‹lk olarak 25.8.1999 tarih ve 4447 say›l›
kanun de¤iflikli¤i ile hukukumuza girmifltir. Bu kanunun
gerekçesini inceledi¤imizde, sosyal güvenlik destek priminin
tan›m›na iliflkin bilgi sahibi olabiliriz. Kanunun gerekçesinde
flu ifadeler yer almaktad›r;

“Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çal›flanlar, emekli
olduktan sonra emekli ayl›¤› almak suretiyle çal›flan iflçilerdir.
Bunlar kalifiye iflgücü olmas›na ra¤men düflük ücretlerle
çal›flt›r›labildiklerinden, genç iflçilere veya kalifiye eleman
olduklar› halde iflsiz kalan iflçilere tercih edilmektedir.

Bu durum, emek maliyetinin rekabet unsuru olarak
kullan›lmas›n› körüklemekte ve iflsizli¤e de yol açmaktad›r.
Bu kifliler bir yandan emekli ayl›¤› almaya devam ederken,
öte yandan düflük oranda sosyal güvenlik destek primi
ödemektedir. Bu da kurumun gelir kayb›na yol açmaktad›r.

Bu olumsuzlu¤un giderilmesi amac›yla % 24 olan sosyal
güvenlik destek prim oran› % 30’a yükseltilmektedir. Ayr›ca,
kurumdan emekli ayl›¤› alan serbest avukat ve noterler de
uygulama kapsam›na al›nmaktad›r.

Bu Kanunun 35. maddesine göre yafll›l›k ayl›¤› ba¤land›ktan
sonra, bu Kanuna tabi çal›flmalar›n› sürdüren veya daha

sonra çal›flmaya bafllayan sigortal›lar›n ayl›klar›ndan %10
oran›nda sosyal güvenlik destek primi kesilmesi öngörül-
müfltür. Bu suretle Sosyal Sigortalar Kanunu ile paralellik
sa¤lanm›flt›r.”

Görüldü¤ü üzere, sosyal güvenlik destek primi, emekli olup
da çal›flmaya devam edenlerden, belirli bir oranda destek
primi ödemesini amaçlayan bir kesenektir. Kanunun gerek-
çesinde yer alan bu tan›m›, Anayasa Mahkemesi’nin 5510
say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu’nun
baz› maddelerine iliflkin iptal karar›nda da aynen yer ald›¤›n›
görüyoruz. Yani kanunun gerekçesinde yer alan bu tan›m
yarg› organlar›nca da benimsenmifl durumdad›r. Ba¤›ms›z
çal›flanlar için sosyal güvenlik destek primi kesintisi, 1479
say›l› Esnaf ve Sanatkarlar ve Di¤er Ba¤›ms›z Çal›flanlar
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’nun Ek 20. maddesine
göre yap›lmaktad›r. Bu arada konumuzla do¤rudan ilgili
olmamas›na ra¤men, emekli olup çal›flanlardan al›nmakta
olan sosyal güvenlik destek primi oran›n› %40’a ç›karan
5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›
Kanunu’nun baz› maddelerine iliflkin iptal karar›nda flu
gerekçeler yer al›yor;

“…Sosyal güvenlik destek priminde yap›lan bu art›fllar
sistemin aç›k yükünün mevcut sigortal›lara bindirilmesine
yol açacak bafll›ca düzenlemelerden biridir. Yurttafllar›m›z›n
emeklilik dönemlerinde de çal›flmaya devam etmelerinin
nedeni kazanma h›rs› veya servet edinme arzusu de¤il, insan
onuruna yaraflmayan yafll›l›k ayl›¤› ile geçinmek zorunda
b›rak›lmalar›d›r. Sosyal güvenlik destek primi oranlar›ndaki
bu art›fllar, tüm emekli sigortal›lar›n çal›flma hayat› d›fl›na
itilmeleri sonucunu do¤uracakt›r….”
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Soru: Peki kanun bu kadar aç›k olmas›na ra¤men Ba¤-Kur
neden aktif olarak çal›flmayan oda üyesi meslektafl›m›zdan
sosyal güvenlik destek primi kesintisi yap›yor?

Cevap: Ba¤-Kur’un kanunu hatal› yorumlad›¤› kanaatindeyim.
Asl›nda davadaki cevap dilekçelerinden de bu anlafl›yor.
Kanun aç›kça sosyal güvenlik destek primi kesintisi yap›lmas›n›
çal›flma olgusuna ba¤lamakta. Zaten, baflka türlü kabul,
kanunun amac›yla da ba¤daflmayacakt›r. Çünkü az önce de
ifade etti¤im gibi, kanunun amac›, emekli olanlar›n çal›flma
flartlar›n› zorlaflt›rmakt›r. Bu amaçla yap›lan bir kanunun,
çal›flmamas›na ra¤men, sadece oda üyeli¤i devam eden biri-
sinde sosyal güvenlik destek pirimi kesilmesini öngördü¤ü
sonucuna ulaflmaya imkan yoktur. Kanunu bu flekilde yorum-
lamak hatal›d›r.

Soru: Ba¤-Kur davaya cevab›nda ne diyor?

Cevap: Ba¤-Kur k›saca oda üyesi olman›n çal›flmaya karine
oldu¤unu, çal›flm›yorsa bunun ispatlanmas› gerekti¤ini
söylüyor. Asl›nda buradan Ba¤-Kur’un ‹nflaat Mühendisleri
Odas›’n›n statüsünü de kavrayamad›¤› anl›yoruz. ‹nflaat
Mühendisleri Odas› Anayasan›n 135. maddesine istinaden
ç›kar›lan 6235 say›l› kanunla kurulmufl bir kamu kurumu
niteli¤inde bir meslek kurulufludur. Amac› kamu yarar›n›
tesis etmektir. Bir inflaat mühendisinin, odaya kay›tl› olmas›
da ilk baflta kamu yarar›na hizmet eder. Dava konusu olan
olayda da, oda üyesi beyefendi, aktif olarak çal›flmamas›na
ra¤men, yap›lan toplant›lardan, konferanslardan ve mesle¤in-
de meydana gelen geliflmelerden haberdar olmak amac›yla,
oda kayd›n› sürdürmek istemektedir. Yani tamamen akademik,
bilimsel amaçla hareket etmektedir. Bir meslek mensubunun

emeklilik yafl› geldi¤inde art›k o mesle¤e faydal› olmayaca¤›n›
söylemeye imkân yoktur. Bilakis emeklilik yafl›na gelmifl olan
meslek mensuplar›n›n genç meslektafllar›na, sahip olduklar›
tecrübeyi, meslekleriyle ilgili birikimlerini aktarmalar›, mes-
le¤in geliflmesinin sa¤lanmas› için büyük bir önem arzetmek-
tedir. Ancak bu suretle, meslek geçmifle göre ilerleyebilir.
‹flte odan›n yerine getirmesi gereken temel fonksiyonlardan
birisi de budur. Odan›n, genç meslektafllarla, emeklilik yafl›
gelmifl meslektafllar› bir araya getirerek, sahip olduklar› bilgi
birikimini birbirlerine aktarmalar›n› ve kaynaflmalar›n› sa¤la-
mas› gerekmektedir. Mesle¤in geliflmesinin sa¤lanmas› için
bu faaliyetin mutlaka yerine getirilmesi gerekmektedir.
Ayr›ca, Ba¤-Kur’un, çal›flmad›¤›n›n ispat edilmesi gerekti¤i
iddias› da yerinde de¤il. Çünkü çal›flmama olumsuz bir durum-
dur. Bu durumun ispat› olmaz, bilakis Ba¤-Kur’un çal›fl›ld›¤›na
dair bilgiye ulaflt›ktan sonra kesinti yapmas› gerekir. Kald›
ki, beyefendinin beyan›na göre, çal›flmad›¤›na dair kurum-
lardan ald›¤› yaz›lar› Ba¤-Kur’a götürmesine ra¤men, Ba¤-
Kur bu yaz›lar› hiç de¤erlendirmemifl.

Soru: Dava flu anda hangi aflamada?

Cevap: Oda ifllemin taraf› olmad›¤› için do¤rudan dava aça-
m›yor. Davay› flah›slar›n açmas› gerekiyor. Oda da, davaya
müdahil olarak destekte bulunuyor. Bu nedenle oda, davaya
müdahale talebinde bulundu, mahkeme öncelikle bu konuda
bir karar verecek. Ayr›ca Emekli Sand›¤›, Sosyal Sigortalar
Kurumu, Vergi Dairesi gibi kurumlar nezdinde, davac›n›n
çal›flmas› olup olmad›¤› yönünde araflt›rma yap›l›yor. Son
olarak flunu söylemek istiyorum ki, bu dava di¤erleri için bir
emsal olacakt›r. Benzer yönde flikayeti olan üyeler var ise,
flubeyle temas kurduklar›nda daha detayl› bilgi alabilirler.

Telif hakk› flubemize devredilen Prof. Dr. Do¤an Sorguç ve
Dr. Murat Kuruo¤lu’na ait ‹nflaat (Proje) Yönetiminin Hizmet
ve Uygulama Standard› isimli kitab›n bir web sitesinde,
flubemizin izni olmaks›z›n yay›nlanmas› üzerine ‹stanbul 2.
Fikri S›nai Haklar Hukuk Mahkemesinde aç›lan tazminat
davas› kabul edildi.

Mahkemenin gerekçeli karar›nda flu ifadelere yer verilmifltir;

“…‹stanbul 2 Nolu Fikri S›nai Haklar Hukuk Mahkemesinin
dosyas›yla yapt›r›lan tespitte bilirkifli taraf›ndan, daval›n›n
www...com ve www...com/cmma.zip adreslerinde ‹nflaat
(Proje) Yönetiminin Hizmet ve Uygulama Standard› isimli

eserin tamam›n›n yer al›p yay›nland›¤› ve her sayfada “Bu
döküman›n hiçbir k›sm› yazarlar›n yaz›l› izni olmadan herhangi
bir biçimde kopyalanamaz ve ço¤alt›lamaz” aç›klamas›n›n
mevcut olmas›na ra¤men isteyenlerce indirilebildi¤i sap-
tanm›flt›r.

O halde daval›n›n kendi web sayfas›nda yer vermek suretiyle
kullan›c›lar›n internet ortam›nda eseri indirmesini sa¤layarak
davac›n›n ço¤altma ve yayma haklar›n› ihlal etti¤i anlafl›lm›flt›r...”

Mahkeme bu gerekçelerle, ihlali tespit etti¤i dava sonucunda,
daval›n›n telif bedelinin 3 misli tutar›nda tazminat›, flubemize
ödemesine hükmetti.

fiubemizin Telif Haklar› Yarg› Kararlar› ile Korunuyor...


