
11) Derzlerin şarhamede açıklandlğl şekilde doldurulması.
12) Satıh kıımıınun serilmesi, sulanması, silindirlenmesi, temizlenmesi ve ötelenmesi.
13) Artan malzemenin şarbıamede açıktandığı şekilde figiire edilmesi, YÜKLENİCİ
tarafından temin edilecek iş makinesi ile yiikleme yapılmasına kiiıekle yardım edilmesi,
IŞVEREN tarafindan uygıın göri.ilen yere artarr malzemenin nakledilmesi.
14) Imalatta kullanılacak her tiirlü el aleti, sarf malzemesi, emniyet malzemesi, gerekli taşıma
araçlannın temini ve kullarum giderleri fiyata dahildir.
15) Her tilrlü işçilik, sigorta veıgi, ıesmi harç vs. giderler fiyata dahildiı.
16) Kaldınm ve yaya yolu dolgusu için gerekli kaba malzemenin alınması, taşrnması,
doldurulması, tesüye ve sılırştınlması.
17) Çalışma sahasında alınacak her tiirlü güvenlik örılem_leri (iş sağlığı ve güvenliğini almak)
18) Çalışmada kullanılacak bütiin iş makineleri.
19) Döşeme yapılacak sokaklarda bulunan Menhol,Muayene baca kapağı,Vana
kapakları,Paısel baca kapaklar vs.şebeke kapakları yapılacak oları döşeme ile aynr seüye
getirilecektir.
20) Çalışmalar esnasında Yiiklenicinin sebep olduğu her tiirlü anzayı onarmak. (su, kanal,
elektrik, ptt hatlan v.s.gibi aıvalaı)
21) Işin toplam siiresi yeı tesiiminden itibaren 30 takvim giinü olacaktır.
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Parkeleme uygun büytikli.ikte bir alana tamamlandıktan soııra derzlerdeki kum plak
derinliğinin üstten l/3tine kadar basınçlı su veya basınçlı hava püskiirtiilerek boşaltılacaktır.
Bu durumda İşvEREN taıaflndan kontrolü yapılaı parke kaplama onaylanırsa derzler tekar
doldrırulacaktıı.
Derz kumıınun gradasyonu :

10 no.lu elekten geçen malzeme oranı = %l00
20.no.1u elekten geçen malzeme oıanı =%85 (min)
Derz kumımun özelliğ optimum nemde olacaktır

SATIH KUM[ NUN TEMiZLENMESi
Silindirleme işlemi yeterince yapıldıktan soııra çalı süpi,iıgesi ile satıh kumu süptirtilecektiı.
Süpiirme işi tamamlandıktan sonıa kınları,çatlayan ve bozulaıı parkeler varsa değiştirilecekiir.
Son haline gelen kaplamadaki parkeler i.izerlerine yapışan toz ve kum taneciklerinden basınçlı
hava ile anndınlacaktu.
Basınçlı hava ile yapılan temizlik sırasında derzlerde kumu boşalanlar olurs4 derzlerin
doldurulması, satıh kumu serme, sulama, silindirleme ve temizleme işleri yeniden
yapılacaktır.

ARTAN MALZEMELERİN KALDIRILMASI
Temizleme işi bittikten sonıa, artan saüh kumu İŞVEnlN tarafından uygun göriilen yere
örtiilecek ve iş makinesi ile yiikleme yapılabilecek şekilde öbekler halinde figiıre edileceklir
Artan kumrın ötelenmesi işi yolun dışına olursa yol kenanndarı dik uzaklığı 10 m' ye kadar
olacaklır. Yol iizerinde olursa kaplama yapılan alanın sonundan itibaren 10 m' ye kadar
olacaktır.

BiRiM FİYAT KAPSAMI
Asağıdaki hususlar fiyata dahildir.

!L1000 m2 Paıke malzemelerin alnması ve çalışma alaıuıa nakliyesi
2) Kıım yatak tabakasının hazırlanması, derzlerin kumla doldurulması ve satü kumrın
serilmesi.
3) İŞVEREN kum yatak tabakasııun kalınlığını teknik şartnamede verilen limitler dabilinde
arttınrsa da fıyat değişmeyecekiir.
4) Beton parkelerin şartrıamede belirtildiği şekilde döşenmesi
5) Kullarulacak parkelerin "STOK" dan alınp uygulama yerine getirilmesi, yiikleme ve
şantiye içindeki her tiirlü yatay ve dğey yer değiştirmesi.
6) Diğer teknik alt yapı kapak ve ızgaralannda montajı yapılmış fakat hatalı olarılar varsa
di.izeltilmesi.
7) 400 dozlu çimento kum harcı ile boşluklann doldurulması. Bu haıcın yerinde
hazrrlarrmasr.
8) Harç için gerekli kumrın şantiye içindeki stok sahasından uygulama yerine nakliyesi ve
uygulama yerindeki her tiillü yatay ve düşey yer değiştirmeleri.
9) Boşluk dolgusu için harç yapımında kullanılacak çimento YÜKLENİCİ tarafındaıı temin
edilir. Çimentonun her tiirlü yatay ve düşey yer değiştirilmesi fiyata dahildir.
10) Harç yaprmında ve satlh kumunun sulanmasında kullarulacak suyrın İŞVEREN
tarafından gösterilecek yerden itibaıen her ttirlü yatay ve düşey yeı değiştirilmesi fiyata
dahildir.



Ytiklenici diizgıin yapılmayan işi itirazsız diizeltecek, diizeltmesi miimkiin olmayan iş
yiiklenici taıafindan sökiilerek yeniden yapılacak, bu diizeltmeler ve yenilemeler için
yükleniciye aynca ücret ödenmeyecektir.

Yol onanmında sökiilen cadde, sokak ve diğer yön levhalan ytiklenici tarafindan önceki
duruma göre uygıın yere sağlam bir şekilde dikilecektir.

Onarım işi bittikten soııra taşlann iizerinde silindir gezdirilerek eski yol seviyesine
getirilecekiiı.

Yollann onanmı gerçekleştirildikten sorrra temizliği, kınlan malzemenin bertarafi yiiklenici
tarafından yapılacaktır.

İşin stiresi bolıınca yiiklenici çalışma alanlarında işin güvenliğini sağlamakla yiikilmlüdiir.
Yiiklenici güvenliğin sağlanılmasında gereken tiim uyan levhalanıı kendisi temin edecektir.

Yiiklenici engellilere yönelik onanmlann yaprlmasına gerekli hassasiyeti gösterecektir.

TRAFİK VE İŞ EnCIÜYEIİ
Yi,iklenici yapılan bütiin çalışmalarda yiirtirliikteki İş Kanıınu, İşçi Sağlığı ve İş Güverıliği
Yönetrnelikleri ve diğeı ilgili mevzuata uyacaktrr.

Çalışma yapılan sahada her tiirlü trafik ve iş emniyet tedbiri ytlklenici tzrafından yiiriirliikteki
kaııın, yönetrnelik ve tebliğlere göıe alınacaktır. Gece çalışmalannda ve idarenin talep etmesi
halinde giindiiz çalışmalannda trafik emniyetinde ışıklı uyancılar da kullanrlacaktır. Bu işe
ilave bir ödeme yapılmayacaktr.
Şartnameye uygun trafik emniyetiniı sağlanması için yeteıli sayıda ve yiiriirliikteki
standartlara uygun malzeme ve işaret kullanılacaldır.
Yiiklenici iş stiresince trafik ve iş emniyetiıde kullanılacak ihtiyacı olacak her tiirlü malzeme
ve işaret, tabel4 koni, hacıyatmazı yiiklenici kendisi sağlayacaktır.
Ytiklenici iş siiresince çalışma sahasında trafik emniyetini bozmayacak ve kolay okunacak

şekilde en az 2 (iki) adet iş yeri tanrtım tabelası bulunduraca]<tır.

Çalışma sahasında bulıınan bütiin personel idarenin logosunu taşıyan şapk4 tişört velveya
yelek giyeceklir.
Ytiklenici çalışma yapılacak cadde/sokağa girmeden önce sokak sakinlerinin haberdar olması,

tedbir alması için; 'bilgi alınması ve park yapılmaması' yöniinde yetelli miktaıda afiş, tabela,

bildiri, en az iki adet braıdadan pankart asacaklır.
Trafik ve iş emniyeti önlemleri yapılan bütiin çaiışmalarda alınacakiır.

Çalışma sonunda caddede kalan tiim makine-ekipmanlar uygun yerlere bırakılacaktır ve

gerekli uyarıcı tıafik levha ve şeritler ile donatılacaktr.
Çalışma sonrında (vardiya bitiminde) bitmemiş iş için (kazı, malzeme serim, vb.) heı tiirlü
trafik levhası ve şeritleri ile önlemler aluıacak ve vardiya öyle sonlaıdınlacaktır.

DERZLRİN KUMLA DOLDURULMASI
Aralarda maksimum 1 cm. boşiuk bırakılan plakların arası önce aşağıdaki gradasyonu verilen

kum üç ptak üst kenarına kadar doldurıılacaktır.



Kavşaklardaki kurblarda bordiire dayaıacak oları parkeierin standart dışı boylan spiral motoru
ile kesilerek ayarlanacaktır. Bu krsımlarda oluşacak üçgen boşluklar 400 dozlu çimento kum
harcı ile doldurulacaktır.
Kavşaklarda ana yol * tali yol birteşiminde; ana yo1 kendi doSulfusunda ve formasyonda
Devam ettirilecek, tali yol brına bağlanacaktır. Eşit yollann kesiştiği kavşaklarda yollar
hemzemin durumrında ise mercimek sırtı dtizerıleme Formasyonunda devam ettirilecek,
yüksek eğimli yol buna bağlanacaktır.
Yol iizerindeki teknik altyapı küçiik sanat yapılarına ait kapaklann etrafında da parkeler spiral
motoru ile kesileceklir ayaılaıacaktır. Bu kısımlarda oluşacak üçgen boşluklar malzemenin
kesilmeyecek kadar küçiik olması durumunda 400 dozlu çimento kum harcı iie
dolduruiacaktır.
kaldınm ve yaya yollannın dolgu malzemesi ve döşenmiş kilitli parkeler vibrasyonlu
kompaktör ile sıkrştırı lacaktır.
Ölçllmleme yapılırken büti.in imaJatlar alırı ayn (otuk mhıl,bordiir mtul,kaldınm m2,yo1

m2)iilçülecektiı.
Yiiklenici yeterli ekip ve ekipman bulıındurmak zorundadır.
yiiklenici millemesini yaptığ sokakianen geç 7 giin içinde süpıirecekve boş kalan krsım
yeniden doldurulacaktır.yiiklenici bu işlem için araç arkasına takrlan fırça kullarracaktıı.
Yiiklenici imalatını yaptığı sokakların imalatını tamamen bitirmeden yeni sokağa
geçmeyeceliir.
yiiklenici çalışma yaptığı sokaklarda belediyenin amblemini bulunduran tabelalaı yapıp

ça]ışma yaptığm gösterecekir.
yiiklenici kaldınmları ve yollan idarenin istediği renk ve desende yapmakla sorumludur.

Bu iş kapsamında yapılacak tiim çalışmalann bu şartnamede verilmeyen aynntılan karayollan

genel müdiirlüğü (KGM)yollar fenni şartnamesine (YFŞ) göre yapılacaktır.
ytikı.oi"i parki taşı döşemesini yaptığı yollann parke taşı olmayan yollarla kesişmesi

durumunda en az 2 mt olmak iizere sokak başlarına 400 dozlu beton dökecektir,

Yiiktenici uygulamada işin teknik ve idari kontoliinden DİSKİ DİCLE Şube müdİiılüğiine

karşı sorumlu olacaktır.
Yüklenici tarafindaı temin edilecek tiim malzemeler,ilgili ulusa1 ve uluslararası standlanna

uygun olacak ve kontrol teşkilatınm onayl olmayan malzeme kullanmayacaktır. kullanılan

malzemelerin kalitesiz oiması sebebiyle oluşacak hasarlar ve bu hasaılan gidermek için

kullanılan miikerrer malzemelerin beiteli ile işçilik bedelleri yiikleniciye ödenmeyecektir,

Yıiklenici DİCLE iıçe sınırlan içerisinde kalan (Meıkez Yeşiltepe,Bağlarbaşı,Çelebi,15

Temmuz Mahalleleri) idarenin istediği her yerde çalışacaktır,

çalışma yapılan alaıun her tiiırlü temizliğiıi yapmak yiiklenicinin sorumluluğunda olacaktır.

İtıkİeni"i, idarenin izni olmadan çalışan araç, ekip ve personel saylarında azaltma

yapmayacaktır.

NoT

Yapım tekniğine uygun bir şekitile yapılmayan onarımlar kabul edilmeyecektir,

Döşenecek olan prefabrik Beton parke taşian mevcut zeminde bulunan prefabrik Beton parke

taşları ile ulumlu olacaktır.

yiiklenici bu işte ehil elemarılan iş yerinde bulunduıarak çahşt[acaktır. İdarece uygun

görtilmeyen işçiler iş yerinden uzaklEtınlacakiır.t



g)büttin bu işlemler gerçekleştirildikten sonra gerek]i makineler ile tesviyesi yapılarak
dolguya hazır hale getirileceklir.

KAPLAMA ALTI KUM YATAK TABAKASIMN HAZIRLAI\MASI
a) Kaplama yapılacak zemin İŞVEREN'e gösterilip kum yatak tabakasının serme müsadesi
alınacaktır.
b) Yatak kumunda kullanılacak agrega sert ve dayanıklı daııeleıden ibaıet olacak malzemede

kil toprakları bitkisel maddeler ve diğeı zararlı maddeler bulunmayacaktır.
c) Yatak kumu dana bolııtlan: 0 - 7 mm. limitleri arasında olacaktır.
d) Yatak kumunıın mütevasında o%2 den fazla kil bulunmayacaktır.
e) Kurn yatak tabakasııın kaluılığı:
- Serme işlemi tamamlandığında gevşek halde 10 cm.
- Uygruı su muhtevasınd4 mekanik toknaklama ile yada vibrasyonlu kiiçllk bandajh

silindirle sıkıştınldıktan soıııa 6 cm. olacaktır.
- İDARE gerek göriirse tabaka kalınlığıru gevşek halde 15 cm'ye, sıkışmış halde 8 - 10

cm'ye kadaı arttınlabilir.
f) kum yatak tabakasrnrn formu sıkrşmış halde iken yiirtime yolunun veya kaldırrmın enine

ve
boyuna eğimlerine tam uygıın olacak şekilde teşkil edilecektir.
g) Kum yatak tabakasırun enine eğiminin kontrolü için yilriime yolu veya kaldmm

ğenişliğinde bordiirlere oturtulaıak tatbik edilen aliiminyum profılden şablon l«İlanılcaktır.

DOLGUiMALATI
a)Kullanılacak mucur sert sağlam ve dayanıklı darreleıden ibaıet olacak malzemede kil
topraklan, bitkisel maddeler ve diğer zararlı maddeler bulunmayacaktır,
b) Kullanılaı dolgu malzemesi 5mm-25 mm aralığında mucur olacakiu.

BETON KİLİTLİ PARKE DÖŞENMESİ
parke döşenecek zemin kazma kiirek ile kazıiıp taban parke altı kum döşenmeye hazır hale

getirilecekür.
Farke döşenecek kum yatak İŞVERENE gösterilip parke döşeme müsaadesi alınacakİır. 

.

çalışmarın yapıtacagı yeriı tıncelik sırasiru idarenin görevlendirdiği kontrol tayin edecektir,

Parke döşenecek kum yatak döşeme esnasrnda bozulrnayacaktt,
parkeler döşenirken kum yatak-hazırlanmasında açıklandığı gibi şablontullanılacaktrr, Eniıe
ve bolıına egimler proje ve detaylarda gösterildiği gibi olacaktır. Eğimden sapmalar ve

Şablondan farklar kum yatak hazırlanmasında açıklandığı gibi olacaktır,

iarkeler arasında kilitliiarkenin özelliği nedeniyle miimkiin mertebe derz bırakılmayacaktır,

Bazr kenar vs. ayarlamaiarı nedeniyle derz bırakma sureti olrırsa derz genişliği l cm.yi

Geçmeyecektir.
Doşenen parkeleıin iist yıızeyleri arasında diş ve çıkmtı olmayacaktır. plaklar farkı imal

ediİmiş oİsa bile seçim yapılarak uyumlu hale getfuilecektir

Bordilrlerin kenarlannda miimki.in mertebe 1 cm.den fazla boşluk bırakılmayacaktır, Daha

biıvtik bosluk kaldığında bordıırler arası mesafe yeniden kontrol edilecek hata varsa yeniden

atir"ı,ii."ri wı<r_-pNtci tarafindan yapılacaktır. Bordiirlerde hata yoksa paıkelerin arası

derz sınrrlamasr aşılmadan yeniden ayarlanacaktrr,



DicLE iLçEsiNiN ııurrrtı,ir uozulil4uş oLAN vo.LLARIN oNARIM ( yama
ş9 işi içiN riı,irıi rARJ(E raşıböşBı,ınsININ yApILMAsI

. Yol Yama döşeme işinde kullanılacak parke taşı 8 cm kalınlığında olacaktır,
Malzemenin yiüeyi diizgtin ve piiriizsiiz olacaktır.(Muayene edildiğinde Çatlak, pullanma ve
solulma gibi bozukluklar göstermemelidir.) Malzemenin yapısı TSE 2824 standartlara uygun
olacaktı.r. Beton Paıke taşınrn şekli idarece belirlenecektir. Standart dışı malzeme yenisi ile
değiştirilecektir. Döşeme yağmur oluğuna doğru % 2 meyilli olarak döşenecektir.
Döşeme ile duvaı arasında kalan boşluklar 400 kg/m3 harçla doldurulacaktır.
Parke taşları arasındaki derz aralığı 2mm'yi geçmeyecektir.
ıdarenin (kontrollerin ) onayı alınmadıkçı dtışınen taşlann iızerine kum serilmeyecekiiı.
kontrolü yapılan ve iizerine kum serilmesine onay verilen parke taşlannın ıizerine siyü 0-
2mm numara mil kumu dökülerek sert kıllı (alan firça) firça kullanılarak boşluklann dolması
sağlanacaktır. 0-2mm mil kumu birim fiyata dahil olacaktır.
Döşeme sonıası Kompakiör veya Silindir kullanılarak sil<ıştırma işlemi yapılacaktıı.
Meydana gelecek anzalann onarımı yapılaıak iş İdareye teslim edilecektir.
Döşeme işlemi biten sokaklardaki enkazlar Yi,iklenici taxaflndan en kısa siire içinde
kaldınlacaktır.

KAPLAMA YAPILACAK ZEMİNrN IIAZIRLANMASI

a) YIIKLENİCİ yama kaplaması yapılacak temel tabakası iizerinde hiçbir gevşek yada
Gereksiz malzeme kalmayacak şekilde temizlik yapacaktır.
b) Yilzeyde su varsa uzaklaştınlacak, çamw varsa sıynlacaktır. Zeminin havalarıdırması
gerekiyorsa yeterince beklenecektir.
c) Kaldınm ve yaya yolu dolgusu için gerekli kaba malzemenin(5-25mm kırma taş )
doldurulması, tesviye ve sıkrştınlması yapılacaktır.
d)yapmı düşiiniilen sokaklarda mevcut büıınan her tiiılü kapı önü basamaklanrun kmlacak
ve eıkazlar idarenin uygun göreceği yere taşınacaktır.
e) yapılması düşiinülen sokaklarda bulunan beton,asfalt,ve doğal paıke taşı ,beton plak ,adi
kaldınm ve blokaj sökiilmesi ,yiikienmesi ve nakliyesi gerekli bütiin araçlarla yiiklenici
tarafından yapılaıak zernin hazır hale getirilecektir.
D büttin bu işlemler gerçekleştirildikten sonra gerekli makineler ile tesviyesi yapılarak.
dolguya hazır hale getirilecektir.
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