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4708 say›l› Yap› Denetimi Hakk›nda Kanun’la, yap›lar›n, yap›
denetim kurulufllar›n›n denetimine tabi oldu¤u öngörülmüfltür.
Kanunla bir tak›m istisnalar getirilmiflse de konumuz
bak›m›ndan bunlardan söz etmeye ihtiyaç bulunmamaktad›r.
4708 say›l› kanunla kurulan yap› denetim kurulufllar›nda inflaat
mühendisleri teknik eleman olarak denetim faaliyeti
üstlenmektedir.

Ülkemizin içinde bulundu¤u ekonomik durum nedeniyle, çok
s›k karfl›lafl›lan sorunlardan birisi de çal›flanlar›n ücretlerinin
ve di¤er özlük haklar›n›n ödenmesidir. Her iflyerinde oldu¤u
gibi yap› denetim kurulufllar›nda çal›flan inflaat mühendisleri
de, ücretlerinin tahsilinde s›k›nt› yaflamaktad›r. Hâlbuki yap›
denetim kuruluflunda çal›flan inflaat mühendislerinin ücretlerini
düzenli olarak almalar› büyük bir önem arz etmektedir.

Zira denetim görevi kesintisiz bir flekilde sürdürülmesi gereken
bir faaliyettir. Yönetmeli¤e göre yap› denetim kuruluflunda
istihdam edilecek denetçi, kontrol eleman› ve yard›mc› kontrol
eleman›yla, çal›flma saatleri, ücret, görev ve sorumluluklar›
içeren bir sözleflme akdedilecektir. Asl›nda tüm bunlar ifl
hukukuna iliflkin mevzuatta aç›klanmaktad›r. Ancak yap›
denetim iflinin önemine binaen genel hukuka nazaran daha
kapsaml› ve istisnai düzenlemelere yer verilmesine ihtiyaç
duyulmufltur. Bu nitelikle bir baflka düzenlemede yap› denetim
hizmetinden do¤an alacaklar›n haczedilemeyece¤i
yönündedir.

Bununla beraber ‹fl Kanunu’nun 24.maddesinde iflçinin hakl›
nedenle derhal fesih hakk› aç›klanm›flt›r. Maddede say›lan
hakl› nedenlerden birisi de flu flekildedir; “‹flveren taraf›ndan
iflçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleflme flartlar›na uygun
olarak hesap edilmez veya ödenmezse”. Buna göre, ücreti
ödenmeyen iflçinin, ifl sözleflmesini hakl› feshetme yetkisine
sahip olacakt›r. Bilindi¤i üzere hakl› nedenle fesih yetkisinin
kullan›lmas› halinde, iflverenin iflçinin (çal›flma süresine ba¤l›
olarak hak kazanm›flsa) k›dem tazminat›n› da ödemesi
gerekecektir.

Yap› denetimi mevzuat›yla denetçi inflaat mühendislerinin,
yap›n›n ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sa¤l›k kurallar›na

ayk›r›, eksik, hatal› ve kusurlu yap›lm›fl olmas› nedeniyle ortaya
ç›kan yap› hasar›ndan dolay› sorumlu olaca¤› öngörülmüfltür.

Bu sorumluluk yap› denetim kuruluflundan iliflik kesilinceye
kadar devam edecektir. Yönetmeli¤e göre yap› denetim
kuruluflundan ayr›lmak isteyen denetçi mimar, denetçi
mühendis, kontrol ve yard›mc› kontrol elemanlar›, bu isteklerini
noterlikçe keflide edilecek bir istifaname ile yap› denetim
kurulufluna ve Yap› Denetim Komisyonu’na bildirimde
bulunmakla yükümlüdür. Ayr›ca yönetmelik uyar›nca
doldurulacak taahhütnamede de ayr›lma halinde, yap› denetim
komisyonuna bildirimde bulunulaca¤› belirtilmektedir.

Asl›nda ‹fl Kanunu, iflçi aç›s›ndan ifl akdinin feshi bildirimini
herhangi bir flekil flart›na ba¤lamam›flken, yap› denetimi
mevzuat›yla, noterle bildirim yükümlülü¤ü getirilmifltir.
Kuflkusuz ki, denetçinin yukar›da belirtti¤imiz sorumluluklar›n›n
sona ermesini sa¤lamak bak›m›ndan fesih bildirimi büyük bir
öneme sahiptir. Zira fesih bildiriminden sonra Yap› Denetim
Kuruluflu ve ilgili idare taraf›ndan inflaat›n mevcut durumu
tespit edilmektedir.

Dolay›s›yla fesih bildiriminin Yap› Denetim Kurulufluna ve Yap›
Denetim Komisyonuna tebli¤ edilmesi, zorunlu oldu¤u gibi
yap› denetim faaliyetinin etkinli¤ini sa¤lamak ve Yap› Denetim
Kanunu’nda öngörülen sorumlulu¤u bertaraf etmek bak›m›ndan
faydal›d›r. Ayr›ca noter kanal›yla fesih bildiriminde bulunan
denetçinin, bu bildirimin tebli¤ edilip edilmedi¤ini de
denetlemesi gereklidir.

Denetçinin ücretinin ödenmemesinin denetim faaliyetinde
zafiyete neden olaca¤› tart›flmas›z bir gerçektir. Bize göre
denetçilerin, ücretleri ödenmemesine ra¤men bir belirsizlik
içerisinde çal›flmalar› Yap› Denetimi Hakk›nda Kanun’da öngörülen
yükümlülükle ba¤daflmayacakt›r. Zira denetimin eksik yerine
getirilmesine ra¤men inflaat faaliyetine devam edilmesi çok
büyük zararlara ve sorumluluklara yol açabilecektir. Bu bak›mdan
belirsiz bir durumda kalmaktansa, ücret ödenmiyorsa; hizmet
sözleflmesini feshetmek ve inflaattan iliflik kesmeye iliflkin
hükümler uyar›nca ifllem yaparak durumu Yap› Denetim Kurulufluna
ve Yap› Denetim Komisyonuna bildirmek do¤ru olacakt›r.
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