
DlsKl GENEı ıuüoünı-üĞü

işı-rrrvı rı-en z oei nrsi sış«aııı ı-ıĞ ı

BEToN nARKE rnşı oöşeıvır işi

rerııı i r şRnrıuRıvı esi

TEMMUZ 2021



KAPsAM:

Bu şartname DisKi Dicle Şube Müdürlüğünün belirlemiş olduğu mahallelerde şartnamede belirtilen
standartlarda Beton Parke Taşl Döşeme işine aittir.

MAHAL Li5TEsi

1 15 TEMMUZ MAHALLESt
2 YEŞiLTEPE MAHALLESi

3 BAĞLARBAŞl MAHALLESi
4 ÇELEBi MAHALLEsi

. Hizmetin gerçekleşmesi içın yüklenici aşağıdaki kalemlerin yaplm bedeli içinde olacağ|nI kabul

edecektir.
. İşçilik ve işçilikle ilgili bütün giderler
. yüklenicinin iskele, alet, edevat, motorlu araç, iş makinesi ve benzeri ekipmanları ile kısıtlı

olmamak kaydıyla bütün ekipman giderleri
. Şantiye dahilinde taşlma, montaj malzemeleri giderleri
. Her mekan ve yükseklikte iş yapma
. küçük ve izole işler
o Malzemeler ile yapllmakta olan veya bitmiş işin kötü hava şartları, yangın, kaza vs korunması
. Taşıma, İndirme, Yükleme işleri
. yüklenicigenel giderlerive kar
. yapım öncesi işin yapılacağı yer, yüklenici tarafından incelenmelidir. uygulama safhasında

tespit edilen aksaklıklar yüklenici tarafından, bir bedel talep etmeden idarenin onayını
müteakip düzeltilmeli ve imalata devam etmelidir.

Yüklenicinin yapacağı işler;
o Yüklenici idarenin onaytnt almadan yol tabakası veya kazı yapmayacaktlr.Yapılacak olan yolun

tesviyesi için gerekli temel malzemesinin temini serilmesi ve sıkıştırması yüklenici tarafından

uygun iş makineleri ile yapılacaktır.
. Malzemenin serilmesive s|klştlrllması idareye onaylatılmadan taş döşeme işine

geçiımeyecektir.
. kilitli parke, bordür taşı ve malzemelerin nakli, iş sahasına indirilmesi yükleniciye aittir.
. Tüm taş döşeme işçiliği yükleniciye aittir.
o yüklenici tüm ekipman ve işçileri ile idarenin belirlediği yollan taş döşemekle yükümlüdür.
o yüklenici idareden izin almadan hiçbir şekilde iş yapmayacaktır ve idare tarafından alt yapı

hazırlanması durumunda (kanalizasyon ve su hattl döşeme işi) idareyi bekleyecektir.
o parke taşı Döşeme için gereklı olan parke altına ve üstüne kullanılacak olan malzemeler

yüklenici taraf|ndan tedarik edilecek ve uygulanacaktlr.
. parke üstüne özellikle ince slva kumu uygulanlp taşlar arasında boşluk kalmayacak şekilde

süpürülecektir.
o Döşenen taşlarda, sonradan sıkışmadan kaynaklanan çökmeler olması durumunda yüklenici

ek ücret talep etmeden oluşan arızaları düzeltmekle yükümlüdür.
. yapllan tesviye silindir kullanllarak sağlanacaktlr bordür kenarlarl kompaktörle

sıkıştırılacaktır. Sıkıştırma işlemi sırasında idare gerekli görürse su kullanIlacaktır.
o serilecek alt ve üst kum için yükleniciye herhangi bir fiyat ve fiyat farkı ödenmeyecektir.

GENEL HÜKÜMLER
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Yüklenici yapım çalışmalarında Yapım işleri Genel Şartname hükümlerine uygun çalışma
yapmakla yükümlüdür.

KitiTLi BEToN PARKE TAşı

Kilitli Beton Parke Taşının Özellikleri

Agrega:

Prefabrik beton parke elemanında kullanılacak agrega fiziksel özellikler yönünden T.5.706 ve T,S. 707'
ye uygun olacaktlr. Beton parke taş| yapımında kullanılan agregalar, doğal olduğu takdirde, doğal
taşın basınç dayanımı en az 1200 Kgf/cm2 olmalıdır.

Çimento :

Beton parke taşları imaİatında kullanılacak çimentolar Ts 19 standartlarlndaki PÇ4?,5(PÇ 42,5

çimento için minimum 45O dozlu çimento kullanllacaktır.) veya PÇ 52,5' a uygun olacaktır. söz konusu

çimentolar ıçin imalyerine kadar nakliye bedelleri ödenmeyecektir.

Katkl:

Gerekli işlenebilirliğin katkısız elde edilemediği durumlarda, işle ne bilirliliği arttırmak amacıyla
plastikleştirici katkılar kullanılabilir. Aynı şekilde kaplama elemanı dökümünün kesiksiz olarak

uygula na bilmesini temin amacıyla veya anormal hava şartlarında (soğuk veya sıcak hava) idarenin

tasVibi



allnmak şartlyla; uygun priz geciktiriciler Veya çabuklaştlrlcllar, hava ithal ediciler, plastikleştiriciler Ve

kür katkılarl kullanılabİlir bunlar için ayrı bir ücret talep edilmeyecektir.
Boya Katkllan:

İstenildiğinde renk temini için kullanılacak boya|ar beton özelliğini bozmayacak şekilde
olmalıdır. Tek baskl üretiminde renk parkenin bütün k|smlnda homojen olacak, çift basklda
ise (sente tabakasında) kullanılacak boya miktarı ise tek basklda kullanılan miktardan az
olmayacaktır. Beton Parke Taşlarl Ts 2824 standart|arına uygun olacak idare istediği takdirde
sınıf 2 veya sınıf 3' de öngörülen fiziksel Ve mekanik özelliklere uygun olarak imal edilecek,
bunun için ek ücret ta|ep edilmeyecektir.
Genel olarak parke taşlarl betondan tek parça Veya sente tabakall olarak imaledilebilirler.
Yüzey tabakasl (sente tabakasl) TS 2824' e uygun yapılacak ve bunun için herhangi bir ücret
farkü ödenmeyecektir.

Görünüş:
Beton kaplama elemanları yapılacak muayenede çatlaklar, agrega parçalarının düşmesinden veya
eksik vibrasyon gibi başka sebep|erle meydana gelmiş çukurluk ve boşluklar bulunmamalı ve kullanma
yüzeyi homojen olmalıdır.

Boyut ve Toleranslar:
Ölçümler sonucunda bulunacak boyutlar, beton parke taşları için, toleranslar çizelge 1' e uygun
olaca ktır.

En (mm.)
+3

Boy (mm)
+3

Yükseklik (mm)
+5

Rengin lşığa Dayanıklılığı:
Renk madde5i, katkılı beton elemanlarının renklerigenel uygulandığında ışık karşısında solmamalıdır.
su Emme:
Tayin edilecek su emme miktarı, beton elemanlarının ağırlığına göre %7' den fazla olmamalıdır.
sürtünme Aşlnmasl:
Beton kaplama elemanlarının TS 599 uygun olarak madde 1,2.12'ye göre tayin edilen aşınma değeri
en az üç numunenin aşınmaları ortalamast, en fazla 15 cm3/50cm2; her bir numunenin aşınma
dayanımı değeri en fazla 18 cm3/50cmı olmalıdır.
Donmaya Dayanaklılığı:
Beton kaplama elemanları üzerinde Ts 699 uygun olarak madde 1,2.13' e 8öre deney yapıldığında
bulunacak ağırlık azalmas|, beton parkelerde % 3' den fazla olmamalıdır.
DayanIml:
Beton parke taşlar|;
Beton parke taşlarına basınç dayanımı deneyi;
a) Üst yüzeyiyeterli düzgünlükte olan bloklara doğrudan doğruya
b) Yeterli düzgünlükte olmayanlarında parke kalınlığında eşit boyutta olan ve kesilerek parkeden
ç|kartllan küp numuneleri üzerİnde 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,



TABto ı.

Beton parke taşlannın kalınlıklarına bağlı ortalama min, Basınç dayanımları (kgf/cmr)
Tas vü kliği (mm 740 tao 100 80 60

Her bir numune için kabul edilen
Min. Basınç dayanımı (Vşf /cm2} 424 430 435 44o 445
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Açılar ve Yüz Düzgünlüğü:
Beton kaplama elemanları 8österilen dik prizma biçimlerinde o|acak ve yan yüzeylerinde kesişen
kenarlar birbirlerine dik olacak ve yüzler arasındaki açılardaki tolerans bir dereceden fazla
olmayacaktır.
Kilitli Beton Parke Taşının miktarı, ölçü ve şekli

Kİlitlı Beton Parke Taşınln Ölçüleri :

].98X 163X8

Miktarl: 1300 m2 Kilitli Beton parke taşı
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İnşaat Mühendisi

Dicle Şb.M.V

H

Saim ERDoĞAN

İşletmeler kan

'E4".Ğd


