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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
ANKARA

Karar Konusu      :  Fore Kazık Delgi Makinesi
Karar No	      : 2005/010
Karar Tarihi         : 26/0112005


YÜKSEK FEN KURULU KARARI

GİRİŞ

…Başkanlığı'nın … tarih ve … sayılı yazısında 03.568/2 poz numaralı yardımcı analizde 03.068/1 rayiç numarası ile belirtilen fore kazık" delgi makinesinin "Ankraj için yatay delik açılması" imalatında kullanılıp kullanılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

           II-KONU

… … yılı hesabına ait raporun… sonucunda, … hazırlanan yazının 2 nci maddesinde; "Ankraj İçin Yatay Delik Açılması" imalatı için … poz numarası ile yeni fiyat analizi düzenlenerek tespit edilen yeni birim fiyat üzerinden ödeme yapıldığı, … Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen diğer birçok inşaatta aynı mahiyetteki imalatlar için çok daha düşük fiyat üzerinden ödemede bulunulduğu belirtilerek, … tarafından, diğer yapım işlerinde aynı mahiyetteki İmalatlar için standart olarak uygulandığı; söz konusu yapım işinde de uygulanması gerektiği iddia edilen fiyat analizinde yer alan, 03.568/2 poz numaralı yardımcı analizde 03.068/1 rayiç numarası ile belirtilen, Fore Kazık Makinesinin, söz konusu "Ankraj için yatay delik açılması" imalatında kullanılıp kullanılamayacağının Başkanlığımıza sorulması istemidir.

            111- İNCELEME

	Bakanlığımız inşaat birim fiyatlarına esas işçilik-araç ve gereç rayiç listelerinde,
 
03.068/1 Fore Kazık Makinesi pozu; 1 Yd3'lük ve takriben 100 HP gücünde ekskavatör ile takriben 76 HP gücünde benoto tip 5 model ekipmanı,

03.141 Paletli delgi makinesi pozu; Ankraj, zemin çivisi, bulon, barbakan deliği delinmesi için, 112 Kw (152 HP)-2500 rpm özelliğinde paletli delgi makinesi, olarak yer almaktadır.

.'
     03.068/1 Poz numaralı Fore Kazık Makinesi ile 03.141 Poz numaralı Paletli Delgi Makineleri; Bakanlığımız …yılı birim fiyat listesi ve fiyat analizlerinde yer alan, Poz no: 16.068 ve Poz no: 16.069 fore kazık yapılması ile Poz no: 16.070 ankraj deliklerinin açılması ve 16.071 öngermeli ankraj yapılması birim fiyatları analizinde kullanılmakta ve bu imalatlar, genellikle kazı çukurunun emniyete alınabilmesi için iksa vazifesini görmek üzere uygulanmaktadır.

...




Bu makinelerin, teknolojik gelişmelere paralel olarak, bahse konu teknik özellikte işler için dizayn edilmiş olduğu ve Bakanlığımızca, gelişen ve yenilenen ihtiyaçlara uyum sağlamak üzere oluşturulan yeni birim fiyat rayiç ve analizlerinde, bu sebeple kullanıldığı bilinmektedir.

IV- KARAR

Kurulumuzda yapılan değerlendirme sonucu; 03.068/1 Poz numaralı Fore kazık makinesinin düşeyde delgi yapmak üzere dizayn edildiği sebebiyle, her açıda delik açmaya uygun bir makine olmadığına,

Ankraj, zemin çivisi, bulon ve barbakan deliği delinmesi için ise, … yılı Bakanlığımız rayiç listelerine, bu amaca uygun olarak 03.141 Poz numaralı Paletli Delgi Makinesinin dahil edilmesi sebebiyle, bu tip imalatlar için bu makine özelliklerine sahip makinelerin kullanılmasının uygun olacağına,

            Kurulumuzun 26.01.2005 tarihinde yapılan toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir.


