
T.C.
 
<;EVRE VE ~EHiRCiLiK BAKANLIGI
 

Yiiksek Fen Kurulu Ba~kanhgl
 

Karar Konusu : Anlasmazhk (Yapim) 
Karar No : 2011/18 
Karar Tarihi : 08/08/2011 

YUKSEK FEN KURULU KARARI 

1-cnus 
n Ozel ldaresi Yatmm ve lnsaat Mudurlugu yatmm programmda bulunan 208 

Yatakh Yurt Binasi Yapim isinin, 15.12.2009 tarihinde ihalesinin gerceklestirilerek 14.05.2010 
tarihinde yuklenici ile sozlesmesinin imzalandigi ve 15.06.2010 tarihinde ise baslaruldigi, 
betonarme yangm su deposunun yapmu konusunda ortaya cikan anlasmazhkla ilgili olarak 
uygulamaya esas gorusumuzun bildirilmesi talebidir. 

II-KONU 

Ozel idaresi tarafmdan yaptmlan 208 Yatakh Yurt Binasi Yapmu isinde; 
mimari uygulama projesinde bodrum kat planmda su deposunun planlandigr, mekanik tesisat 
elemanlan Ek Ozel Sartnamesinde su deposu baglantisma iliskin detaylann aciklandigi, ancak 
yuklenicinin ihale dokumarn icerisinde betonarme su deposuna ait sistem detaylan ve kesitlerinin 
bulunmadigim bu nedenle ilave i~ oldugunu belirttigi, inceleme ve degerlendirme sonucu 
idarenizce betonarme su deposu yerine paslanmaz celik su deposu yapilmasma karar verildigi, 
bahis konusu celik su deposu icin tespit edilen yeni birim fiyatm 2011 yih Baymdirhk ve iskan 
Bakanhgi Birim fiyatlan dikkate almarak bu islemin uygulama aymdaki fiyat farki katsayisma 
bolttnmek suretiyle sozlesme fiyatma donusturulerek, toplam i~ tutarma dahil edilmek suretiyle 
fiyat farkma tabi tutulacagmm yukleniciye bildirildigi, yuklenicinin bu uygulamayi kabul 
etmediginden bahisle; 

Betonarme yangm su deposunun sozlesme kapsammda olup olmadigi, betonarme su 
deposu yerine paslanmaz celik su deposu yaptmlmasi halinde bedelinin, sozlesme yih mr (2009) 
yoksa uygulama yih mr (2011) esas almarak belirlenecegi, betonarme su deposu kesfinin 
paslanmaz celik su deposu fiyatiyla mukayesesi yapilmah ise fiyatlandirmamn ne sekilde tesis 
edilmesi gerektigi hususlarmda tereddude dusulmesi nedeniyle, gorusumuz talep edilmektedir. 

111- iNCELEME 

Konu, Yuksek Fen Kurulunda iletilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuat cercevesinde 
incelenmistir. 

i~e ait sozlesmenin, 'Sozle~menin Tiirii ve Bedeli' bashkh 6. maddesinde, "Bu 
sozlesme, ihale dokumanlannda yer alan uygulama projeleri ve bunlara iliskin mahallistelerine 
dayalz olarak toplam bedel uzerinden akdedilmistir. " hukmu mevcut bulunmaktadir, 

Aynca, 4734 sayih Kamu ihale Kanunu'nun "Tammlar" bashkh 4 uncu maddesinde; 
Uygulama projesi : "Belli bir yaptnin onaylanmts kesin projesine gore yaptntn her tiirlii. 
aynnttstntn belirtildigi projeyi, ... ifade eder." olarak tarumlanrms olup, i~e ait uygulama 
projesinde, yapilacak islerle ilgili her turlu ayrmtmm yer almasi gerektigi hususu aciktir. 
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Anahtar teslim gotiirii bedel islerde, oncelikle; uygulama projelerindeki imalat 
detaylanndan hareketle yapim sartlan belirlenmekte, metrajlar tespit edilmekte ve bu tespitler 
mahal listelerine aktanlmaktadir. Mahal listelerinin dayanagi uygulama projeleri olmakta, 
yuklenicilerin tekliflerini de buna dayah olarak verdikleri kabul edilmektedir. 

Dolayisiyla, anahtar teslimi sozlesmeye baglanan bir is kapsammda yapilmasi ongorulen 
bir imalatm, ihale doktimanlarmdan olan uygulama projesinde, mahal listesinde veya varsa 
teknik sartnamesinde ayn ayn birbirleriyle celismeden, detaylan ve yaprm sartlanyla birlikte 
acik olarak yer almasi, oncelikle istenilen bir husustur. Ancak bir imalata, ozellikle sozlesmesi 
eki uygulama projesinde detaylanyla yer verilmis olmasi hali, 0 imalatm sozlesme kapsami 
dahilinde oldugunun kabulunu gerekli kilmaktadir. 

Ise ait mimari uygulama projesi bodrum kat planmda betonarme su deposunun hacmi ve 
yuksekligine iliskin detaylar yer almakla birlikte mekanik projeleri sihhi ve yangm tesisati akis 
semasi ve aynca mekanik tesisat elemanlan Ek Ozel Sartnamesinde de su deposu baglantisma 
iliskin gerekli teknik detaylann da bulundugu gorulmektedir. Her ne kadar su deposuna ait 
detaylarda betonarme techizat bulunmamakta ise de, uygulama projesinde bahse konu su deposu 
icin "betonarme' olarak yapilacagmm ongorulmus olmasi nedeniyle tabii olarak betonarme 
imalatm icerisinde techizatm da olacagi, bu nedenle detaylarda, techizatm gosterilme 
eksikliginin esas itibariyle tereddut olusturacak nitelikte olmadigi dolayisiyla gerekli techizatin 
sozlesmenin goturu bedeli icerisinde yaptmlmasmm uygun oldugu degerlendirilmektedir, 

Sozlesme eki Yapim lsleri Genel Sartnamesinin (YiG~) 'Projelerin Uygulanmasr' 
bashkh 12 nci Maddesinde, "(4) Mare, sozlesme konusu islerle ilgili proje v.b. teknik 
belgelerde, degisiklik yapilmakstztn isin tamamlanmastntn jiilen imkanstz oldugu hallerde, isin 
sozlesmede belirtilen niteligine uygun bir sekilde tamamlanmastnt saglayacak sekilde gerekli 
degisiklikleri yapmaya yetkilidir. Yuklenici, islerin devamt strasinda gerekli gorulecek bu 
degisikliklere uygun olarak ise devam etmek zorundadtr. Proje degisiklikleri, ilk projeye gore 
haztrlanmts malzemenin terk edilmesini veya degistirtlmesini veya baska yerde kullanilmastm 
gerektirirse, bu yuzden dogacak Jazla iscilik ve giderleri idare yukleniciye oder. Proje 
degisiklikleri isin suresini etkileyecek nitelikte ise yiiklenicinin bu husustaki sure talebi de idare 
tarafindan dikkate alimr." hukmu mevcuttur. 

Bu hukumde belirtilen proje degisikligi sartlannm gerceklestigi hallerde, isin yurutulmesi 
asamasmda idarenin gerekli gorerek yapilmasim istedigi ve ihale dokumamnda ve/veya teklif 
kapsammda fiyan verilmemis yeni i~ kalemlerinin ve/veya i~ gruplarmm bedelleri ile sozlesme 
kapsammda yaptmlacak ilave islerin bedellerinin, yuklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim 
fiyatlar uzerinden ytikleniciye odenmesine iliskin YiG~'nin sozlesmede bulunmayan islerin 
fiyatmm tespiti bashkh 22 nci maddesinde yeni birim fiyatm nasil tespit edilecegi aciklanrmsur. 

Sozlesmesi ve ekleri hukumlerine gore yeni birim fiyat yapilmasmm ortaya cikmasi 
durumunda bu fiyatlann, YiG~'nin 22 nci maddesinde ongorulen usul ve esaslar dogrultusunda 
tespit edilmesi, sozlesmesine gore fiyat farki verilmesi ongoruldugunden, 4734 Sayih Kamu 
ihale Kanununa Gore Ihalesi Yapilacak Olan Yaplm lslerine lliskin Fiyat Farki Hesabmda 
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Uygulanaeak Esaslara iliskin Bakanlar Kurulu Kararmm 7 nei maddesinin (h) bendi 
hukumlerinin kiyasen uygulanarak, hazirlandigi uygulama aymm rayiclerine ve sartlanna gore 
tespit edileeek yeni birim fiyatm, uygulama ayt fiyat farki katsayisma (Pn) boltmerek bulunan 
fiyatmm, i~ kaleminin miktan ile carpilmasi ve bulunan tutann hakedisteki sozlesme birim 
fiyatlan ile yapilan isler sutununa dahil edilerek yeni is kaleminin sozlesme bazmda bedelinin 
yukleniciye odenmesi ve bu i~ kalemine ait fiyat farkmm ise, uygulama aymm indeksleri 
uzerinden hesaplanarak bulunmasi gerekli olmaktadir, 

Proje degisikligi nedeniyle yapilmasmdan vazgecilen i~ kalemlerine ait birim fiyatlarmm 
da, YiGS'nin bahse konu madde hukumlerinin kiyasen uygulanmasi suretiyle tespit edilmesi ve 
gerekli kesinti isleminin de tespit edilen bu fiyatlara gore yapilmasi uygun olacaktir. 

IV-KARAR 

Konu, yukanda belirtildigi uzere detayh olarak incelenmis ve degerlendirilmis olup, buna 
gore; 

Betonarme yangm su deposunun sozlesme kapsammda olduguna, 

Sozlesmesi ve ekleri htikumlerine gore gerceklesecek proje degisikligi sonueu sozlesme 
kapsammda yaptmlacak ilave islerin yeni fiyatlarm YiGS'nin 22 nei maddesinde ongorulen usul 
ve esaslar dogrultusunda tespit edilmesi, ise ait sozlesmede fiyat farki verilmesi 
ongoruldugunden, Bakanlar Kurulu Karannm 7 nei maddesinin (h) bendi htlkumlerinin kiyasen 
uygulanarak, hazirlandigi uygulama aymm rayiclerine ve sartlanna gore tespit edileeek yeni 
birim fiyatm, uygulama ayi fiyat farki katsayisina (Pn) bolunerek bulunan fiyatmm, i~ kaleminin 
miktan ile carpilmasi ve bulunan tutann hakedisteki sozlesme birim fiyatlan ile yapilan isler 
sutununa dahil edilerek yeni i~ kaleminin sozlesme bazmda bede1i ile bu i~ kalemine ait fiyat 
farkirun, uygulama aymm indeksleri tizerinden hesaplanarak yiiklenieiye odenmesine, 

Proje degisikligi nedeniyle yapilmasmdan vazgecilen is kalemlerine ait birim fiyatlarm 
da, YiGS'nin 22 nei maddesi hukumlerinin kiyasen uygulanmasi suretiyle tespit edilmesi ve 
gerekli kesinti isleminin tespit edilen bu fiyatlara gore yapilmasma, 

Cevre ve Sehircilik Bakanhginm Teskilat ve Gorevleri Hakkmdaki 644 sayih Kanun 
Hukmunde Kararnamenin 16 nci maddesinin 1 numarah fikrasmin (a) bendine istinaden, 
08.08.2011 tarihinde yapilan toplantida kanlanlann oybirligi ile karar verilmistir. 

Baskan V.
 
Fuat ARABACI
 

in~.MOO. 

-oye V. -oye V. DyeV. 
MithatEMRE OsmanKAYUM ErhanERTAN 

Mak.Muh, Mak.MOO. Sehir Plancisi 
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UyeV.
 
Fehmi iMAMOGLU
 

in~.MOO. 

UyeV.
 
Seyfettin AY<;i<;EK
 

Jeoloji Moo.
 

UyeV.
 
Atilla UNAL
 

in~.Miih. 

UyeV.
 
Mustafa Tahsin BADEM
 

in~.Y.Miih. 
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