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YÜKSEK FEN KURULU KARARI

               I – GİRİŞ

             … Başkanlığı’nca …’nin … tarih ve … sayılı kararı ile Müteahhit… … ŞTİ. İle … ŞTİ. İş ortaklığına ihalesi yapılan… İnşaatındaki fore kazık imalatı bedellerinin … hangi imalat pozundan ödeneceği ile ilgili görüş istemidir.

            11- KONU

	…. Müdürlüğü … tarih ve … sayılı yazılarında;

         …İnşaatının… TL. + KDV ilk keşif bedeli ile ihale edildiği, … Başkanlığına verilen şikâyet dilekçesinde ihale konusu ..işi ile ilgili …açıklığının .. mt’den küçük olması ve… tanımı kapsamına girmemesi sebebiyle, ödenen fore kazık bedellerinin … pozlarından değil … pozundan yapılması gerektiği, bu hususun … Fenni Şartnamesinin gereği olduğu belirtilmektedir.

	Ayrıca, … Fenni Şartnamesinin 1.28.ve 1.29 maddelerinde menfez ve köprü tanımlarının verildiği, ... kazıklar üzerine oturan tabliye imalatının açıklığı …mt’den daha büyük olmamasına rağmen fonksiyon olarak …tanımı içinde yer aldığı, kazık imalatlarının yoğun trafik akışı içerisinde özel platform hazırlanarak yapıldığı, iş güçlüğü içerdiği, ayrıca menfezler imla altında kaldığından kazık çakılmadan yapılan imalatlar olduğu, iksa kazıklarının eksenel yük ile yüklenmediğinden sadece eğilmeye ve temas yüzey alanındaki zemini tutmak için projelendirildiği, köprü kazıkları ister menfez, isterse köprü olsun hareketli ve ölü yükleri eksenel olarak (sürtünme ve uç kazığı) zemine aktaran, yük taşıyan, taşıyıcı yapı elemanı olarak projelendirildiği, dolayısıyla donatı ve beton kalitesi olarak farklılık göstermekte olduğu, yol köprüleri için Teknik Şartnamede gabariler tanımında bir ölçü verilmeden her genişlik köprü olarak tamamlandığı, bu nedenle yapılan imalatın köprü olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilerek, Kurulumuzdan ödemelerin hangi kazık pozundan yapılması gerektiği hususu sorulmaktadır.
    
            III-İNCELEME:

        …İnşaatı işinde gönderilen belge ve projeler üzerinde yapılan incelemede;

          İşin kapsamında,… işinin yapıldığı anlaşılmaktadır. …Müdürlüğü… Yollar Fenni Şartnamesinde;

          1.29 Maddesinde Köprü tanımı, " Akarsu, diğer bir yol, demiryolu ve benzeri mânialarını geçmek üzere inşa edilen ve imla altında olmayan; gözlerinden her hangi birinin MESNET eksenleri arasındaki açıklığı, köprü ekseni boyunca 10 metreden büyük olan yapılardır." olarak,

           2918 Sayılı Karayolları Trafik kanununda da;

      “Alt geçit: Karayolunun diğer bir karayolun veya demiryolunu alttan geçmesini sağlayan yapıdır.

       Üst geçit: Karayolunun diğer bir karayolu veya demiryolunu üstten geçmesini sağlayan yapıdır." olarak tanımlanmaktadır.

	… Müdürlüğü yol, köprü, bitümlü kaplamalar ve trafik işaretlerine ait fiyat analizi kitabında;
          
	…. Köprülerde <1>100 cm. çapında yerinde dökme kazık yapılması [(O-16m.)      				(16m.dahil) boydaki kazıklar için],
	… Köprülerde <1>100 cm. çapında yerinde dökme kazık yapılması [(O-16m.)
		(16m. dahil) kazıklar için]. (Beton Santralı ile), 
	…-l <1>100 cm. Çapında yerinde dökme kazık yapılması [(O-16m.) 
		(16 m.dahil) boydaki kazıklar için]. (Köprüler ve heyelanlı bölgeler hariç),

 Analizler yer almaktadır.
Bu analizlerde; köprülerde yerinde dökme kazık yapılması ile ilgili imalatlar için, betonun beton santralı ile veya beton santralsiz olarak yapılması durumuna göre hazırlandığı ve köprülerde kazık adedinin az olması, ulaşım ve çalışma güçlüğü vs. sebeple ve platform teşkili karşılığı giderlerin dahil edildiği, köprü dışında imalatlar için ise bu ilave giderlerin dahil edilmediği görülmektedir.

Yukarıda verilen köprü tanımında, köprü ekseni boyunca mesnet eksenleri arası açıklığı 10 m. den büyük olan yapılar köprü olarak tanımlanmakta, mesnet eksenleri arası açıklığı 10 m. den küçük olan, alt geçit ve üst geçit köprüleri gibi imalatlar köprü olarak kabul edilmemekte, Sözleşme eki özel teknik şartnamesinin 30 uncu maddesinde "Asfalt ve üstyapı işleri T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı… Müdürlüğü'nün yayınladığı… yayın no'lu, …Fenni Şartnamesi, kitabında belirtilen şartlara uygun olacaktır." denilmekte olup bu tip imalatlardaki, yol ekseni boyunca geçidin iki yanında. geçit eksenine paralel olarak çakılan kazıkların köprülerdeki (köprü ayak temellerindeki) kazıklar ile aynı düşünülmemesi gerekmektedir.

               IV – KARAR    
                            
Yapılan incelemede, yukarıda söz konusu inşaatta beton santralı ile veya beton santralsiz olarak beton imalatının yapılması durumu dikkate alınarak, mesnet eksenleri arasındaki açıklığın köprü ekseni boyunca 10 m. den büyük olan yapılarda, …birim fiyat listesinde mevcut … ve … poz nolu köprülerde <1>100 cm. çapında yerinde dökme kazık yapılması birim fiyatlarından uygun olanının kullanılması,

Mesnet eksenleri arasındaki açıklığı 10 m. den daha küçük olan alt geçit ve üst geçit gibi yapılarda ise …çap100 cm. çapında yerinde dökme kazık yapılması [0-16m. (16. m. dahil) boydaki kazıklar için ( köprüler ve heyelanlı bölgeler hariç)] birim fiyatının kullanılması,    

Gerektiğine, Kurulumuzun 25.05.2005 tarihli oturumuna katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

