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TAŞ DUVAR İNŞAATI  

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

1. KARGİR İNŞAAT: 

1.1. Tanım: 

Plan ve projesinde veya İdarece gösterilen yerde, projesinde belirtilen şekil, boyut, kesit 
ve eğimde yapılacak moloz, çaplanmış moloz, kaba yonu taş, ince yonu taş ve kesme taş 
yapımını kapsar. 

1.2. Malzeme: 

1.2.1. Genel nitelikler: 

Kargir inşaat işlerinde kullanılacak taşlar; taş dolgu işlerinde kullanılacak 
taşlar; düzgün, homojen, sık kristallerden oluşacak, toz toprak, organik madde 

vb. gibi yabancı madde içermeyecek ve Tablo-2’de belirtilen özelliklere sahip 
olacaktır. 
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 Kargir inşaat işlerinde kullanılacak olan taşlar  

1.2.2. Özel nitelikler: 

Moloz taş: Ocaktan çıkarıldıktan ve parçalandıktan sonra oldukları gibi veya 
yerine göre düzeltilerek kullanılan bir veya özel hallerde iki kişi tarafından el ile 
manevra edilebilecek büyüklükte, düzgün olmayan taşlardır. Görünen yüzlerde 
taşların köşe açıları 60 °C den ve en küçük kenarı da 10 cm.’den küçük 
olmayacaktır. Taşların derinliği 20 cm.’den ve kalınlığı da 15 cm.’den büyük 
olacaktır. Taşların hacimleri 0,002 m³-0,050 m³ arasında olacaktır. 

1.3. Yapım şartları: 

1.3.1. Genel şartlar: 

Kargir inşaatlarda bütün cephe taşları düzlemde veya projesinde gösteri len 
yüzeyde olacaktır. Duvar bütün kalınlığınca aynı zamanda yapılarak 
yükseltilecektir. Taşlar yerlerine konmadan önce iyice temizlenecektir.  Harçlı 
yapıda taşlar ıslatılarak kullanılacak, taşlar arasındaki derzler tamamen harç ile 

doldurulacak, taşların birbirine harçsız olarak teması veya harçsız boşluk 
kalması önlenecektir. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesi halinde 
katkı malzemeli harç kullanılmak suretiyle çalışmaya izin verilecek aksi takdirde 
çalıştırılmayacaktır. Çalışmaya aralık veri ldiğinde duvara iyi kaynamamış, 
oturmamış taşlar görülürse bunlar sökülecek, yenilenecek ve çalışmaya devam 
edilecektir. Yapıda daima taze harç kullanılacak ve bunlar projesinde veya 
şartnamenin ilgili kısımlarında gösterilen niteliklere sahip olacaklardır . 
Duvarların alt kesimlerine yukarıda anlatılan maksimum büyüklükteki taşlar 
konulacaktır. Duvarda taşların derzleri uzun düşey derzler meydana 
getirmeyecektir. Bunun için taşlar arasındaki derzlerde şaşırtma ile bağlantı 
yapmaya dikkat edilecektir. Yol gövdesini sudan korumak için yapılacak 
duvarlar; duvar temelinde oyulma olmayacak, duvar arkasına su girmeyecek 

şekilde su akış yönüne ve mevcut dere kıyısına uygun şekilde yerleştirilecektir.  
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Hacimce su emme oranı % ≤2,50 

Basınç dayanımı (kgf /cm²) ≥500 

Kaba agregada Los Angeles aşınma 
direnci % 

≤30 

Tabii don dayanımı % ≤5 

Don kaybı deneyi (Na2SO4 ile) % ≤5 

Sürtünme ile aşınma kaybı ≤15 cm³ / 50 cm² 
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1.3.2. Özel şartlar: 

1.3.2.1. Harçlı moloz taş inşaatı (beton santralinde hazırlanmış hazır 
beton harcı ile): 

Duvar yapımına başlamadan önce duvar projesi en kesiti şekil, ölçü ve 
boyutlarında şablonlar yapılacaktır. Bu şablonlar ano başlarına ve 
gereken yerlere mümkün olduğunca sıklıkla yerleştirilecektir.  
Şartnamede belirtilen özelliklere uygun ocak veya kazıdan çıkarılan 
taşlar oldukları gibi veya kabaca düzeltilerek kullanılır. Moloz taşlar 
duvarcı ve yardımcısı ile birlikte kaldırılıp yerine konabilecek 
büyüklükte olacaktır. Taşlar yerine konmadan önce iyice temizlenecek 
ve gerekirse yıkanacaktır. Taşların yapılmış duvar üzerinde 
oynatılmasına veya kırılmasına izin verilmeyecektir.  Sıvanmayacak 

Kargir inşaatların görünen yüzeylerinde kama kullanılmayacaktır. 
Ancak iç kısımlarda harcın çok kalınlık meydana getirebileceği yerlerde 
taş kamalar kullanılabilir. Moloz taş inşaat yüzeylerinde metre karede 
15 adetten fazla taş bulunmayacaktır. Görünen yüzey taşlarının duvar 
iç kısmı ile bağlantısını sağlayan taşlar m² de 2 adetten az olmamak 
üzere bütün duvar yüzeyine eşit aralıklarla dağıtı lacaktır. Taş kalınlığı 
15 cm.’den az olmayacak ve taşların üstleri harçla tesviye edilerek 
düzeltilmeyecektir. Harçlı moloz taş inşaatta duvar kalınlığı 50 cm.’den 
az olmayacak ve inşaat sırasında duvarın bütün kalınlığınca aynı 
zamanda yükseltilecektir. İnşaat 10 metrelik anolar halinde 
yapılacaktır. Ayrıca zemin değişikliğinin olduğu noktalarda dilatasyon 
derzleri bırakılacaktır. Moloz taş ile yapılan yapı ve çevre duvarları gibi 

Kargir inşaatlarda en çok 2 m.’de bir beton veya betonarme hatıl 
yapılacaktır. Bunların dışında kalan moloz taş inşaatta gerekli 
görüldüğü durumlarda hatıl yapılacaktır.  Moloz taş inşaatta bütün 
taşlar geniş yüzeyleri üzerine konulmak suretiyle inşa edilecek, 
taşların yüksekliği derinliğinden ve genişliğinden fazla olmayacaktır. 
Taşların duvar içinde kalan bütün yüzeyleri harçla sarılmış olacak, 
görünen yüzeylerde derz aralıkları 4 cm.’den fazla olmayacaktır.  Bir 
kısmı önceden yapılmış olan taş inşaatın yeniden yapılmasına 
başlanırken oynamış olan taşlar ve harçlar çıkarılacak, üstü temizlenip 
ıslatıldıktan sonra işe devam edilecektir.  Çimento harçlı taş inşaat 
gerektiğinde aralıklı olarak sulanacak, don olabilecek hava şartlarında 

inşaata izin verilmeyecektir. Harçlı moloz taş inşaatının yapımında 
beton santralinde hazırlanmış hazır beton harcı kullanılacaktır. Proje 
hazırlanırken aşağıda açık analizleri belirtilen KGM/17.002/K-H veya 
KGM/17.012/K-H-Ö pozları kullanılacaktır. Beton santralinin iş mahalli 
mesafesine göre teknik personelin uygun görmesi durumunda yaklaşık 
maliyet hazırlanırken ilave hazır beton harcı nakli hesaplaması 
yapılabilir. 

 

KGM/17.002/K-H Ocak Taşı ile Moloz Taş İnşaat (Hazır Beton Harcı ile)  m³ 

Teknik Tarifi: Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşından C 

30/37 sınıfı hazır beton harcı ile temel ve elevasyonlarda moloz taş inşaat yapılması.  
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:  
Moloz taşın; ocaktan çıkarılması, vasıtalara yüklenmesi, iş yer inde boşaltılması, suyun iş başında 
temini, kullanılması, moloz taşların hazırlanması, inşaat yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, 
yatay ve düşey taşıma, şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme düzeni için gerekli 
malzemelerin temini ve yapılması, C 30/37 sınıfı hazır beton harcının iş başında temini, projesine 
göre kuruda ve/veya su içinde duvarın örülmesi, gerekli yerlerde barbakan yapılması, duvar 
cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak maksadıyla yapılan işler, priz müddetince duvarın 
sulanması, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı 
altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, 
malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar. 
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:  

Taşın iş başına taşınması. 
Ölçü: 
Moloz taş inşaatın, proje ebadı üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.  
 

Poz No Girdiler 
Ölçü 

Birimi 
Miktarı 

Birim 
Fiyatı 

Tutarı 

 Malzeme:  

KGM/08.021/K 
El ile veya kompresörle ocaktan taş 

hazırlanması (Balast, blokaj yol ve 
m³ 1,2   
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beton için kırma taş, mıcır, taş dolgu, 

pere ve kargir gibi işlerde; köprü, 

menfez tahkimatı ve projesi itibariyle 

bu tahkimata uyan y  

04.042/06 
C 30/37 beton harcı, HAZIR BETON 

HARÇLARI (TS EN 206-1)  
m³ 0,33   

 İşçilik:  

 Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi   

01.013 Duvarcı ustası  Saat 1,5   

01.213 Duvarcı usta yardımcısı  Saat 1,5   

03.501 
Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 

HP)  
Saat 0,05   

01.501 Düz işçi  Saat 1   

 İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:   

03.521 
Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik 

Ücreti (80 HP)  
Saat 0,03   

01.501 Düz işçi  Saat 0,6   

 Bölüm Toplamı  

 
Şablon, Çalışma Sehpası ve Malzeme İndirme Düzeni karşılığı: 
(T*0,03) (T*0,03) 

 

 Not: Cephe zammı bu fiyata dahildir.   

 Kâr ve genel giderler hariç toplam   

 Kâr ve genel giderler % 25             

 1 m³ kârlı birim fiyatı         

 

KGM/17.012/K-
H-Ö 

Kazı Taşı ile Moloz Taş İnşaat (Hazır Beton Harcı ile) m³ 

Teknik Tarifi: Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kazı işlerinden 
çıkan taştan C 30/37 sınıfı hazır beton harcı ile temel ve elevasyonlarda moloz taş inşaat 
yapılması. 

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:  
Kazı işlerinden çıkan taşların ayıklanması, irilerinin kullanılacak ebatta kırılması, kumun 
ocaklardan çıkarılması, taş ve kumun; vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, depolanması, 
kumun yıkanması, suyun iş başında temini kullanılması, moloz taşların hazırlanması, inşaat 
yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, şablon, çalışma sehpası ve 
malzeme indirme düzeni için gerekli malzemelerin temini ve yapılması, C 30/37 sınıfı hazır beton 
harcının iş başında temini, projesine göre kuruda ve/veya su içinde duvarın örülmesi, gerekli 
yerlerde barbakan yapılması, duvar cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak maksadıyla 
yapılan işler, priz müddetince duvarın sulanması, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim 
Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin 
yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici 
kârı ve genel masraflar. 

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:  
Taşın iş başına taşınması. 
Ölçü: 
Moloz taş inşaatın, proje ebadı üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.  
 

Poz No Girdiler 
Ölçü 

Birimi 
Miktarı 

Birim 
Fiyatı 

Tutarı 

 Malzeme:  

KGM/08.024/K 

Kazı taşından taş hazırlanması 

(Balast, blokaj, yol ve beton için 

kırmataş, mıcır, taş dolgu, pere ve 

kargir gibi gibi işlerle; köprü menfez 

tahkimatı ve projesi itibariyle bu 

m³ 1,2   
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tahkimata uyan yol imla eteğin  

04.042/06 
C 30/37 beton harcı, HAZIR BETON 

HARÇLARI (TS EN 206-1)  
m³ 0,33   

 İşçilik:  

 Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi   

01.013 Duvarcı ustası  Saat 1,5   

01.213 Duvarcı usta yardımcısı  Saat 1,5   

03.501 
Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 

HP)  
Saat 0,05   

01.501 Düz işçi  Saat 1   

 İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:   

03.521 
Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik 

Ücreti (80 HP)  
Saat 0,03   

01.501 Düz işçi  Saat 0,6   

 Bölüm Toplamı  

 
Şablon, Çalışma Sehpası ve Malzeme İndirme Düzeni karşılığı: 
(T*0,03) (T*0,03) 

 

 Not: Cephe zammı bu fiyata dahildir.   

 Kâr ve genel giderler hariç toplam   

 Kâr ve genel giderler % 25             

 1 m³ kârlı birim fiyatı         

 

1.4. Kargir inşaatlarda derz: 

Harç yapımında kullanılan kum; sert, sağlam ve dayanıklı mineral veya taş 
parçacıklarından oluşacak ve yüksek oranda organik ve zararlı maddeler içermeyecektir.  

Harç yapımında kullanılacak olan kum üniform olacak ve beton işlerinde anlatılan 
granulometriye sahip olacaktır.  Harçlı kargir inşaatta kullanılacak çimento beton 
işlerinde belirtilen özelliklere sahip olacaktır. Çimento harcındaki minimum çimento 
miktarı PÇ 42,5 MPa için 400 kg/m³ olacaktır. Kargir inşaatta kullanılacak olan suyun 
özellikleri beton işlerinde belirtilen nitelikte olacaktır.  Duvar yüzeylerinde idarenin 
isteğine göre gömme oluklu, gömme ve kabartma derzler yapılacaktır.  Derz yüzeyleri 3-
5 cm derinliğe kadar kazınıp temizlenecek ve derz başlamadan önce derz yapılacak 
aralıklar bir fırça ile ıslatılacak ve ince derz harcı, az sulu olarak aralıklara doldurulup 
kuvvetlice sıkıştırılacak ve bütün hare kalıntıları temizlenecektir. Harç yeter derecede 
suyunu çekip sertlik kazanınca; cephe taşlarının keskin köşelerinden 1 cm kadar içeride 
bırakılmış olan derz, harç henüz tamamıyla sertleşmeden, gömme oluklu derzde ucu 
çengel şeklinde yuvarlatılmış bir yuvarlak demir çubuk ile gömme derzde dört köşe 

demir çubuk ile kabartma derzde ise derzin profiline uygun bir demirle, derz boyunca 
iyice bastırılarak çekilecek ve bu şekilde sıkıştırma işi derz harcı ile çatlamadan ve iyice 
setleşinceye kadar birkaç defa tekrar edilecektir.  

 


