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YUKSEK FEN KURULU KARARI 

1-GiRiS 
........ . Universitesi Yapi lsleri ve Teknik Daire Baskanhgi tarafindan ihale 

edilerek yapirm devam eden "1. Etap Altyapi lnsaati" ile ilgili gorii~ talep edilmektedir. 

II-KONU 

Idaresinin 16.09.2011 tarih ve sayih yazismda ozetle; 4734 ve 4735 sayih 
kanunlara gore ihale edilerek birim fiyat sozlesmeye baglanan "1.Etap Altyapi lnsaan i~i"nde, 
<;ND-002, <;ND-020 ve <;ND-129 poz nolu birim fiyatlann uygulanmasi ile ilgili yiikleniciyle 
aralannda anlasmazhk olustugu belirtilerek, konuya iliskin gorusumuztm bildirilmesi talep 
edilmistir, 

11- iNCELEME 

Konu, Kurulumuzda gonderilen bilgi ve belgelerle ilgili mevzuati cercevesinde 
inceleme ve degerlendirmeye tabi tutulmus olup, idaresi yazrsi ve eklerindeki taraflann gorii~ 

ve beyanlan ozet olarak asagida belirtilmektedir. 

Yiiklenicinin talep ve beyanlan; 

Yolun 1+840-2+220 km.leri arasma isabet eden 380 mt. lik bolumunde kazi klasimn 
% 90 oramnda kaya oldugu, buna karsihk odenen bedelin maliyetin cok altmda bulundugu ve 
firmalannm magdur oldugu, bu nedenle bu kesimde gercege uygun yeniden klas tespitinin 
yapilmasi ve odemenin de bu klasa uygun fiyat uzerinden yapilmasi, 

Yanna kazisi yaprlmasi ve artan kazirnn nakledilmesi birim fiyatina esas analizde, 
nakliyenin 500 mt. ye tasmacagi esasina gore analizi olusturarak bu analize dayah teklif 
fiyatm bedelinin belirlendigini, ancak kazimn 2000 mt. ye nakledildigini, bu nedenle aradaki 
bedel farkmm tarafina odenmesi, 

Beton imalatlannda idaresince sulfath cimento kullandmldigi, ancak teklif birim . 
fiyatma esas analizindeki cimentonun sulfath cimento olmadigi, dolayisiyla stllfath cimento 
ile normal cimento arasindaki bedel farkinm tarafina odenmesi, 

<;ND-129 poz nolu "makine ile tuvenan kum-cakil temin edilerek, makine ile serme, 
sulama, sikistirma yapilmasi" birim fiyati yerine idaresince <;ND-002 poz nolu "yarma kazisi 
yapilmasi ve kullamlmasi" birim fiyati uzerinden odeme yapilmak istendigi, ancak 
sozlesmesine gore odemenin <;ND-129 poz nolu birim fiyattan yapilmasi, 

Gerektigine iliskin bulunmaktadir, 

idaresinin gijrii~leri ise; 

ihale oncesi belirlenip isteklilere verilen ihale dosyasi ile yapilacak tum kazilara esas 
olacak sekilde kazi klaslanmn verildigi, dolayisiyla uygulamada kazi klaslanmn 
degistirilemeyecegi, 
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<;ND-002 
bedelinin birim 
odenemeyecegi, 

poz nolu 
fiyata dahil 

birim 
o

fiyatm 
ldugu 

tarifinde kazmm 
belirtildiginden, 

5000 
Have 

mt. 
bir 

ye 
na

kadar nakliyesi 
kliye bedelinin 

S5z konusu tuvenan malzemeye ait ocagm proje alam yakmmda oldugu, yapilan 
imalatm <;ND-002 poz nolu birim fiyata ait imalatla ayrn nitelikte oldugu, bu nedenle de 
odemenin bu birim fiyat uzerinden yapilmasnun uygun olacagi, 

Ise ait Ozel Teknik Sartnamede tum betonlarda sulfath cimentonun kullamlmasmm 
gerektigi belirtilmis oldugundan, sUlfath cirnentoya dayah olarak bir bedel farkmm 
odenemeyecegi, 

Yonundedir. 

lse ait sozlesmenin, Sozlesmenin turu ve bedeli bashkh 6 net maddesinde; 

"6.1. Bu Sozlesme, birim fiyat sozlesme olup, ihale dokumarunda yer alan on ve/veya 
kesin projelere ( ihale dokumarunda meveut olan projelere gore biri veya her ikisi yazihr) ve 
bunlara iliskin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayah oIarak, idareee hazrrlanrms 
birim fiyat teklif eetvelinde yer alan her bir is kaleminin miktan ile bu i~ kalemleri icin 
yuklenici tarafmdan tekIif edilen birim fiyatlann carpirru sonueu bulunan tutarlarm toplarm 
olan (rakam ve yaziyla) bedel uzerinden akdedilmistir, 

6.2. Yapilan islerin bedellerinin odenmesinde, birim fiyat teklif eetvelinde 
yuklenicinin teklif ettigi ve sozlesme bedelinin tespitinde kullamlan birim fiyatlar He varsa 
sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas ahrur." hukmu, 

Birim fiyat teklif mektubunun birinei maddesinde; "Yukanda ihale kayit numarasi ve 
adi yer alan ihaleye iliskin ihale dokumarum olusturan turn belgeler tarafimdan okunmus, 
anlasilnus ve kabul edilmistir." beyan ve taahhudu, yer almaktadir, 

Bu hukumler ile, 

Anlasmazhga konu hususlardan: 

Siilfata dayamkh eimento bedel farkr He Hgili olarak; 

Beton imalatlanyla ilgili birim fiyatlarm tariflerinde yer alan; "Satm alman ve beton 
pompasiyla basilan, basmc dayamm simfi C 25/30 (BS 25 B 300) olan hazir beton dokulmesi 
(beton nakIi dahil - Ozel Teknik Sartnameye uygun ozellikte)" sart ile, 

ihale dokumanlan arasmda ve sozlesme ekinde yer alan Ozel Teknik Sartnamenin 
"Isin Kapsarm-Genel" bashkh bolumunun son paragrafmdaki; "Kampus icerisindeki hazir 
betonla yapilacak tum imalatlarda, snlfata dayamkh cimento kullamlaeak, cimento turevi 
buna gore secilecektir. Katki yada sulfata dayamkh cimento kullarummm ilave bedelleri, i~ 

kalemlerin birim fiyatlarma dahil kabul edileeek, herhangi bir Have bedel odenmeyecektir." 
hukmu, 
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Birlikte degerlendirildiginde; kampus icerisinde hazir betonla yapilacak turn 
imalatlarda sUlfata dayamkh cimento kullamlmasimn gerekli oldugu ve sUlfata dayamkh 
cimento kullammmdan dolayi da yiikleniciye ilave bir bede1in odenemeyecegi hususu aciktir. 

Kazi artlgl malzemeye ilave nakliye bedeli talebi ile ilgili olarak; 

ihale dokiimanlan ve sozlesmesi ekinde yer alan birim fiyat teklif eetve1indeki CNU
002 poz nolu birim fiyatm tarifi "Yarma Kazisi Yapilmasi ve Kullamlmasi (Klas: %55 toprak, 
%25 kiiskUliik, %20 yumusak kaya) Vol yapimi icin her turlu makine, iscilik ve artan 
malzemenin 5000 metreye kadar nakliyesi dahil - Ozel Teknik Sartnameye uygun ozellikte" 
seklinde tarumlanrmsnr, 

Bu tariften de gorulecegi uzere, artan kazi malzemesinin 5000 mt. ye kadar tasmmasi 
bede1i birim fiyata dahil bulunmaktadir. Yiiklenicinin ihalede bu birim fiyat tarifine dayah 
olarak teklif birim fiyatim verdigi, bu teklif birim fiyat Uzerinden de sozlesme akdedildigi, 
dolayisiyla asm dii~iik tekliflerin degerlendirilmesi sirasmda yiiklenici tarafmdan verilen 
analizlerin birim fiyat tarifini degistirmesinin soz konusu olamayacagi bilinen bir husustur. 

Diger taraftan, Birim fiyat tarifinin atif yapngi Ozel Teknik Sartnamenin "i~in 
Kapsarm-Genel- Sartnameye ve yapilacak islere iliskin acrklamalar" bolumunde "Yarma ve 
dolgu imalatlanndan cikacak fazla malzeme, iDARE'nin gosterdigi yere yine iDARE'nin 
istedigi sekilde depo edileeektir, bu tasima icin aynea ilave bedel odenmeyecektir." hiikmii 
yer almaktadir, 

Belirtilen bu hususlar ile sozlesmesinin 6 net maddesi hiikmii, teklif mektubunun 
birinci maddesi hukmu, CNU-002 poz nolu birim fiyatm tarifi ve Ozel Teknik Sartnamesinin 
bahis konusu hUkmii birlikte degerlendirildiginde, yiiklenieiye kazi arngi malzemenin 2000 
mt mesafeye tasmmasmdan dolayi CNU-002 poz nolu birim fiyatm dismda ilave bir bedelin 
odenemeyecegi sonueuna vanlrmstir. 

Tuvenan malzeme konusu ile ilgili olarak; 

Sozlesmesi eki birim fiyat teklif eetvelinde yer alan CND-129 poz nolu birim fiyatm 
tarifi "Makine ile tuvenan kum cakil temin edilerek, makine ile senne, sulama sikistirma 
yapilmasi-Malzeme, makine, her turlu iscilik ve nakliye dahildir-Ozel Teknik Sartname'ye 
uygun ozellikte" seklinde tammlannustir. 

Bu birim fiyatm tammma uygun olarak yapilan imalata bu birim fiyatm odenmesi 
sozlesmesi ile taahhiit altma almdrgi, dolayisiyla bunun yerine CNU-002 poz nolu imalatm da 
benzer mahiyette bir imalat oldugu one siiriilerek bunun Uzerinden oderne yapilmasimn 
sozlesmesi hukukuna uygun dusmeyecegi aciktir. Nitekim idaresi de her iki poz nolu 
imalatlarm birbirinden farkh imalatlar oldugunu bildigi icindir ki birim fiyat teklif eetvelinde 
bu imalatlan iki ayn birim fiyat olarak diizenleme eihetine gitmistir, 
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KaZI klasmm degismesi konusu He Hgili olarak; 

Sozlesmesi eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan <;ND-002 poz nolu birim fiyatm 
tarifi "Yarma Kazisr Yapilmast ve Kullamlmasi (Klas: %55 toprak, %25 kuskuluk, %20 
yumusak kaya) Y01 yapimi icin her tiirlii makine, iscilik ve artan malzemenin 5000 metreye 
kadar nakliyesi dahil- Ozel Teknik Sartnameye uygun ozellikte" seklinde tarumlanmisnr. 

Bu tanimlamadan gorulecegi uzere 1 m3 yanna kazisi yapilmasi ve kullarulmasi icin 
tek bir fiyat (pacal) ongorulmustur. Ise ait Ozel Teknik Sartnamenin "yol altyapisi - kazi 
isleri" bolumunde; "Sozlesrne gerektiriyorsa, klasifikasyon nispetleri ve bunlann kabarma ve 
sikisma emsalleri kazi esnasmda, her kesim icin yerinde, idare ile mtiteahhit arasmda 
tutanakla tespit edilecektir." hi.ikmii yer almaktadir. 

Bu hi.ikme karsm, uygulama sirasinda proje degisikligi olmasi halinde, bu kesimlerde 
kazi fiyatlannm klas takdiri usulune gore belirlenecegine iliskin sozlesme ve eklerinde bir 
diizenleme bulunmamasi hali dikkate almdigmda, sozlesme ve ekleri hukumlerine gore proje 
degisikligi yapilan haller de dahil olmak uzere 1 m3 yarma kazisi yapilmasi ve kullarulmasi 
imalati icin birim fiyat cetvelindeki <;ND-002 poz nolu birim fiyatm odenmesinin gerekli 
oldugu hususu ortaya cikmaktadir. 

Bu hususlar taraflarca da bilinip kabul edildigi icindir ki, bahis konusu 380 mt. lik 
bolumun disinda kazisi yapilan ve bedeli hakedislerde odenen diger kesimlerde klas takdiri 
yapilmasi cihetine gidilmemistir. 

Bahis konusu birim fiyatm tarifinde kazi simflandirmalanna yer verilmis olmasi 
durumu, yukanda belirtilen hususlar dikkate almdigmda, kazmm pacal kazi olma niteligini 
ortadan kaldirmamaktadir. 

Bu itibarla bahis konusu 1+840-2+220 km.leri arasmdaki kesimde, ihale oncesinde 
belirtilen klas oranlarmm degistirilerek yol kazilan icin takdir edilecek yeni klas oram 
iizerinden odeme yapilmasmm sozlesme ve ekleri hukumlerine uygun dnsmeyecegi mutalaa 
edilmektedir. 

IV-KARAR 

Bahis konusu isle ilgili somut olaylar on bolumde belirtildigi uzere detayh olarak 
incelenmis ve degerlendirilmis olup buna gore; 

1- Beton imalatlannda kullamlan sulfath cimentonun bedeli birim fiyatma dahil 
oldugundan, aynca sulfath cimentoya dayah olarak ilave bir bedelin odenemeyecegine, 

2- Y01 islerinde kazi artigi malzemenin 5000 mt. ye kadar nakledilmesi bedeli birim 
fiyatma dahil oldugundan, aynca 2000 mt. ye nakledilmesi nedeniyle birim fiyatm dismda 
ilave bir bedelin odenemeyecegine, 

3- <;NO-129 poz nolu birim fiyata uygun olarak yapilan imalatlarm bedelinin, <;NO
002 poz nolu birim fiyat iizerinden odenmesinin uygun olrnayacagma, 
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4- Y01 islerinde yarma kazisi yapilmasi ve kullamlmasi imalatlanna ait odemelerin 
klas degistirilmeden <;NO-002 poz nolu birim fiyat iizerinden yapilmasuun uygun olacagma, 

Cevre ve Sehircilik Bakanhgmm Teskilat ve Gorevleri Hakkmdaki 644 sayih Kanun 
Hukmunde Kararnamenin 16 ncr maddesinin birinci fikrasmm (a) bendine istinaden, 
12/10/2011 tarihinde yapilan toplantida katilanlann oybirligi He karar verilmistir. 

Baskan V. 
Fuat ARABACI 

in~.MOO. 
(imza) 

OyeV. OyeV. OyeV. 
MithatEMRE Huseyin iSLAM OsmanKAYUM 

Mak.MOO. in~.MOO. Mak.MOO. 
(irnza) (imza) (imza) 

OyeV. OyeV. OyeV. 
M.Akif SAPMAZ M.Feridun DUYGULUER ErhanERTAN 

in~.MOO. Sehir Plancisi Sehir Plancisi 
(imza) (imza) (imza) 

OyeV. OyeV. OyeV. 
Fehmi iMAMOGLU Hidayet UYSAL Seyfettin AY<;i<;EK 

Ins.Muh, Sehir Plan.-Kamu Yont.Uzm, Jeoloji Muh, 
(imza) (imza) (imza) 

OyeV. OyeV. OyeV. 
Mustafa Tahsin BADEM Huseyin yELiK Hayrettin YILMAZ 

Ins. Y.MOO. in~.MOO. in~.MOO. 
(imza) (irnza) (imza) 


