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D|YARBAK|R çERMiK MERKEZ VE KlRsAL MAHALLELERDE PARKE TAşl VE KiLlTLi TAş
DoşEME YAPIM lşl

Bu teknik şartnamenin amacı, Diyarbakır Çermik İlçesi Merkez ve kırsal mahallelerde

parke taşı ve kilitli taş yapım işlerinde uyulması gerekli teknik kurallan belirlemektir. UlaŞlm iÇin

gerekli servis yolu açılması teklifbedele dahil imalatlardlr.

1- işiN KAPSAMı
Bu iş kapsamında aşağıda belirtilen işler yapılacaktır.

2- ÖDEMELER VE FIYAT FARK|
Ödemeler hakediş esasına göre ve sözleşme birim fiyatlarına bağlı kaltnarak yapılacak ve hiÇbir

suretle fiyat farkı ödenmeyecektir. Bu iş için avans verilmeyecektir.

3-iNşAAT İşLERi
Teknik şartnamede belirtildiği şekli ile yapılacaktır.

4- KiLiTLi TAş DöşEME YAPlLMAsl
Kaplama yapılacak tabanın diizenlenmesi ve 8 cm yiiksekliğinde doğru kenaılı ve

prizmatik normal çimentolu her renk ve ebatta buhar kürlü beton parke taşııun kum tabakas1

iizerine istenen eğimde ve derz arahğında döşenmesi, taşlann tokmaklanması, derz aralannın
kumla doldurulması, yi.izeyinin süpiirülmesi, inşaat yerindeki yiikleme, yatay ve düşey taşıma,
boşaltmalar, her tiiılü malzemeve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel
giderleri ve k6n d6hil, 1 m' fiyatı:

ÖLÇÜ : Dtlşenmiş saha hesaplarıır.

5- PARKE TAşl iLE DÖşEME YAP|LMAsl
Kaplama yapılacak tabanın diizenlenmesi ve 8 cm yiiksekliğinde doğı kenarlı ve

prizmatik normal çimentolu, her ebat, renk ve desende büaı kiirlü beton parke taşının kum
tabakası iizerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşlann tokmakianması, derz
aralarınrn kumla doldurulması, yiizeyinin süpiirülmesi, inşaat yerindeki yiikieme, yatay ve
düşey taşıma, boşaltmalar, her tiirlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri,
müteahhit genel giderleri ve kan d6hil, l m2 fiyatı:

ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yiizey alanı proje iizerinden hesaplanır.

6- BETONPARKETAŞLARI

Beton parke taşlarına basınç dayanımı deneyi;
a) Üst yüzeyi yeterli düzgünlükte olan bloklara doğrudan doğruya
b) Yeterli düzgünlükte olmayanlarında parke kalınlığında eşit boyutta olan ve kesilerek
parkeden çıkartılan küp numuneleri üzerinde olmak üzere iki şekilde uygulanabilir.
Bu iki metottan her hangi biriyle yapılan basınç dayanımı, beton parke taşı kalınlığına göre,
tablo 1'de Verilen değerlere uygun olabilir.
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7-DIGERHUSUSLAR

Müal listesinde belirtilen tüm imalatlar birim fiyat metraj hesaplanması şeklinde ( her şey dahil )
olup başkaca bir ad altında yükleniciye bedel ödenmeyecektir. Bu şartname bu madde ile beraber 7
madde olup, şartnamede belirtilmeyen hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi, İller Bankası Teknik
Şartnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Şartnam esi esasları alınacaktır.

Arif KAYCİ
İnşaat Teknikeri
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