
TEKNiK RAPOR

Çermik ilçesinde içmesuyu ve kanalizasyon çalışmaları esnasında muhtelif alanlarda

çalışmalardan dolayı mevcut kilitli taş döşemelerine zarar verildiğinden 10 cm yüksekliğinde

normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşt ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat,

renkvedesende) teknik özellikleri ve yapım şartları belirtilen şekilde yapılması

gerekmektedir. Kaplama yapılacak tabanln diizenlenmesi ve 10 cm kahnlıkta kum serilmesi,

10 cm yiiksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik normal çimentolu, her ebat, renk ve desende

büar kiillü beton parke taşınrn kum tabakası iizerine istenen eğimde ve derz aralığında

döşenmesi, taşlann tokmaklanması, derz aralanrun kumla doldrrrulması, yiizeyinin

süpiirtilmesi, inşaat yeriıdeki ytikleme, yatay ve düşey taşlm4 boşaltrnalar, her tiirlü malzeme

ve zayiat, işçilik, aıaç ve gereç giderleri, İş güvenliği yiikleniciye aittir.

çermik Merkez ve kuyu Mahallesinde toplam : 5oo m2 kilitli taş ve parke taşı döşeme işi

ya pılaca ktır.

İş bu teknik rapor tarafımdan 2 ( İki ) nüsha olarak tanzim edilerek imza altına

alınmıştır.30.06.2021
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DiYARBAK|R çERM|K MERKEZ VE KlRsAL MAHALLELERDE PARKE TAşl VE KiLiTLi TAş
DoşEME YAPIM ışl

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

kilitli taş yapım işlerinde uyulması gerekli teknik kuralları belirlemektir. Ulaşım için gerekli servis
yo[u açılması teklif bedele dahil imalatlardır.

1_ işiN KAPSAM|
Bu iş kapsamında aşağıda belirtilen işler yapılacaktır.

2- öDEMELER VE FiYAT FARK!
Ödemeler hakediş esasına göre ve sözleşme birim fiyatlarına bağlı kalınarak yapılacak Ve hiÇbir

suretle fiyat farkı ödenmeyecektir. Bu iş için avans verilmeyecektir.

3-iNşAAT işLERi
Teknik şartnamede belirtildiği şekli ile yapılacakhr.

4- KiLiTLi TAş DöşEME YAPlLMAsl
Kaplama yapılacak tabanın diizenlenmesi ve 10 cm kalıniıkta kum serilmesi, 10 cm

yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik normal çimentolu, her ebat, ıenk ve desende büar
kiirlü beton parke taşının kum tabakası iizerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi,
taşlann tokmaklanması, derz aralanrun kumla doldurulması, yiizeyinin süpiirülmesi, inşaat
yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşım4 boşaltmalar, her ti.iılü malzeme ve zayiat, işçilik,
araç ve gereç giderleri, İş güvenliği yiikleniciye aittir.

5- PARKE TAşl lLE DoşEME YAPlLMAsl
Kaplama yapılacak tabanrn di.izenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, ( 10* 10)

cm ebatlarında granit kırma parke taşlnm kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz
aralığında döşenmesi, sıkıştınlması, derz aralannın kumla doldurulması, ytizeyinin
süptirülmesi, inşaat yerindeki yiikleme yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her trirlü malzeme
ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kAn dAhil, 1 m' fiyatı:

Ölçü: Kaplama yapılan yiizey projesi iizerinden hesaplaıır.

6_DIGf,RHUSUSLAR

Mahal 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 l7
madde olup, şartnamede belirtilmeyen hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi, İller Bankası Teknik
Şartnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Şartnamesi esasları alınacaktır.
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