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4788 Oda Sicil No’lu üye Ali RIZA YAZICIO⁄LU’nun Ba¤-

Kur Genel Müdürlü¤ü’ne açm›fl oldu¤u ve fiubenin de

müdahil oldu¤u ‹stanbul 1. ‹fl Mahkemesi’nde görülen

dava sonucunda, Oda üyeli¤inin devam etmesinden dolay›

Ba¤-Kur emeklisi olan üyemizin maafl›ndan sosyal güvenlik

destek priminin kesilmesi ile ilgili ifllemin iptali için

aç›lan dava sonuçlanm›flt›r.

Bilindi¤i üzere, BA⁄KUR, herhangi bir çal›flmas› olmayan
oda mensuplar›ndan, salt olarak oda kayd›na istinaden sosyal
güvenlik destek primi kesintisi yap›yor. Sadece Sosyal
Güvenlik Destek Primi kesintisi yapmakla da kalm›yor, eskiye
dönük cezal› Sosyal Güvenlik Destek Primi de tahakkuk
ettiriyor. Sosyal Güvenlik Destek priminin amac›yla
ba¤daflmayan ve BA⁄KUR’un hatal› yorumundan kaynaklanan
bu ifllem de Oda mensuplar›n›n haks›z olarak Sosyal Güvenlik
Destek Primiyle karfl› karfl›ya kalmas›na neden oluyor. Oda
Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi iflleminin taraf›
olmad›¤›ndan ve BA⁄KUR’un bu uygulamaya iliflkin herhangi
bir genelgesi yada düzenleyici bir ifllemi de bulunmad›¤›ndan,
sadece hatal› yoruma dayanan iflleme karfl› do¤rudan bir
dava da açamam›flt›. Bunun üzerine, olay›n yarg› organlar›
nezdinde tart›fl›lmas›n› ve örnek bir içtihat elde ederek
durumu Oda Mensuplar›na duyurmay› sa¤lamak bak›m›ndan
BA⁄KUR’un hukuka ayk›r› ifllemine maruz kalan bir Oda
Mensubuna hukuki destek verilerek, dava aç›lmas› sa¤lanm›fl
ve aç›lan davaya Oda müdahil olmufltur.

Herhangi bir çal›flmas› olmayan Oda mensuplar›ndan Sosyal
Güvenlik Destek Primi kesilmesi her bak›mdan hukuka
ayk›r›d›r. Böyle bir ifllemi sosyal devlet ilkesi ve sosyal
güvenlik hakk› ile ba¤daflt›rmaya da imkân yoktur. Çal›flmayan
Oda mensuplar›ndan Sosyal Güvenlik Destek Primi kesilmesi
odaya üye olmay› zorlaflt›rmaya, meslek mensuplar›n› oda
kayd›n› sildirmeye yönlendirmektedir.

Oda, Anayasan›n 135.maddesi gere¤ince 6235 say›l› kanunla
kurulmufl bir kamu kurumu niteli¤inde bir meslek kurulufludur.
Odan›n mensubu oldu¤u meslek grubu, ‹nflaat
Mühendisli¤idir. Oda, inflaat biliminin toplumsal ve ekonomik
hayatla olan ba¤›, inflaat mühendisli¤i mesle¤inin genel
menfaatlere uygun olarak geliflmesini sa¤lama, meslek
bütünlü¤ünü ve disiplinini koruma amaçlar›n›n tesisi için

oluflturulmufltur. Dolay›s›yla Odan›n faaliyetini sürdürmesinde
önemli bir kamu yarar› mevcuttur.

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›, mesle¤in geliflmesinin
sa¤lanmas› için büyük bir önem arz etmektedir. Ancak bu
suretle, meslek geçmifle göre ilerleyebilir. Odan›n, genç
meslektafllarla, emeklilik yafl› gelmifl meslektafllar› bir araya
getirerek, sahip olduklar› bilgi birikimini birbirlerine
aktarmalar›n› ve kaynaflmalar›n› sa¤lamas› gerekmektedir.
Mesle¤in geliflmesinin sa¤lanmas› için bu faaliyetin mutlaka
yerine getirilmesi gerekmektedir.

Buna ra¤men, vergi kayd› bulunmayan, dolay›s›yla çal›flmayan
bir meslek mensubunu, sosyal güvenlik destek primi kesintisi
tehdidiyle karfl› karfl›ya b›rak›p, odadan kay›tlar›n› sildirmeye
ve meslek örgütünden uzaklaflmaya zorlamak gibi bir ifllemi,
sosyal güvenlik hakk› ve sosyal devlet ilkesiyle aç›klamaya
olanak bulunmamaktad›r. Tüm bunlar bir yana Anayasa
Mahkemesinin Sosyal Güvenlik Destek Primiyle ilgili
kararlar›nda da, ancak çal›flanlar için primin geçerli olaca¤›
belirtilmektedir. Anayasa Mahkemesinin 5510 say›l› Sosyal
Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunuyla ilgili karar›
bu bak›mdan yol göstericidir.

Tüm bu düflüncelerle, BA⁄KUR’un hatal› ifllemine karfl› aç›lan
davada mahkeme, Oday› hakl› bulmufl ve BA⁄KUR’un,
üyemizden Sosyal Güvenlik Destek primi kesilmesine iliflkin
iflleminin iptaline karar vermifltir.

Mahkeme karar›, benzer uygulamayla karfl› karfl›ya kalan

Oda mensuplar› bak›m›ndan da örnek teflkil edecektir.

Bu amaçla da Odan›n internet sitesinde ilan olunmufltur.

Ayr›ca Oda, BA⁄KUR’un konuyla ilgili uygulamas›n›
düzeltmesini temin etmek bak›m›ndan Genel Merkeze durumu
bildirmifl ve mahkeme karar›n› da göndermifltir.

Tüm meslek mensuplar›n›n bilgisine sayg› ile sunulur.
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