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TEMEL GEREK 1 

 MEKANİK DAYANIM VE STABİLİTE 

 

1.       GENEL  

1.1.    Amaç ve kapsam 

1.1.1. Bu Açıklayıcı Doküman, bundan sonra ‘Direktif” olarak anılacak olan Üye Ülkelerin yapı malzemeleri ile ilgili 
kanunları, düzenlemeleri ve idari hükümlerinin uyumlaştırılması hakkında 21 Aralık 1988 tarihli 89/106/EEC sayılı 
Konsey Direktifi ile ilgilidir. 

 Bu Direktif’e uyumlu olarak 08 Eylül 2002 tarih ve 24870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı 
Malzemeleri Yönetmeliği” (89/106/EEC) bundan sonra “Yönetmelik” olarak anılacaktır. 

1.1.2. Açıklayıcı dokümanların amacı (Yönetmelik 4.ve 5./Direktif 3.Maddelerine göre ) uyumlaştırılmış standartların, 
Avrupa Teknik Onaylarının ve (Yönetmelik 4. ve 6./Direktif 4. ve 5. Maddelerinde belirtilen ) diğer teknik 
şartnamelerin kabul edilmesine ilişkin talimatlar arasında gerekli bağlantıların oluşturulması için (Yönetmelik EK-I 
/Direktif EK-I de belirtilen ) Temel Gereklere kesin biçim verilmesini sağlamaktır. 

 Gerekli hallerde bu Açıklayıcı Dokümandaki hükümler her bir talimat için daha ayrıntılı belirtilmelidir. 
Talimatlar hazırlanırken, gerektiğinde, Direktifin diğer Temel Gerekleri olduğu kadar yapı malzemelerini ilgilendiren 
diğer ilgili yönetmelikler de göz önünde tutulacaktır.  

1.1.3. Bu Açıklayıcı Doküman “Mekanik Dayanım ve Stabilite” nin ilgili olabileceği işleri kapsamaktadır. Yapı 
malzemelerini, malzeme gruplarını ve performanslarına bağlı olarak bunların özelliklerini tanımlamaktadır. 

 Malzemenin her bir amaçlanan kullanımı için, talimatlarda CEN/CENELEC/EOTA ile birlikte gerekli olması 
halinde malzeme özelliklerinin değiştirilmesine veya tamamlanmasına olanak veren adım adım bir prosedür 
kullanılmak suretiyle bu özelliklerden hangilerinin uyumlaştırılmış şartnamelerde yer alacağı detaylı olarak 
belirtilecektir. 

 Yönetmelik EK-I ‘de (Direktif EK-I), işlerin bu tür bir şart içeren yönetmeliklere tabi olması halinde geçerli 
olan Temel Gereğin aşağıdaki tanımı verilmektedir. 

Yapı işleri, yapım ve kullanım sırasında maruz kalacakları yüklerden dolayı aşağıdaki durumlara yol açmayacak 
şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır. 

a) Yapılan işin tamamının veya bir kısmının çökmesi, 

b) Kabul edilemeyecek boyutta büyük deformasyonlar, 

c) Taşıyıcı sistemde önemli boyutta deformasyon oluşması sonucu, yapı işinin diğer kısımlarında veya teçhizat 
yada tesis edilen ekipmanlarda hasar meydana gelmesi, 

d) Sebebini oluşturan olayın boyutlarına oranla, çok büyük hasarların meydana gelmesi. 

1.1.4. 7 Mayıs 1985 tarihli Yeni Yaklaşım Konsey Kararına ve Direktife göre, Temel Gereğin bu açıklamasının amacı 
Üye Ülkelerdeki yapı işleri için doğruluğu kanıtlanmış mevcut koruma düzeylerinin azaltılmamasıdır. 

1.2.    Temel gerekler ve ilgili malzemelerin performans düzeyleri veya sınıfları 

1.2.1. Yönetmeliğin 5. (Direktifin 3. (2).) maddesinde belirtilen farklılıklar Topluluk mevzuatına göre 
tanımlandığında ve onaylandığında Temel Gerekler ve ilgili malzeme performans sınıfları gerekli olabilir. Bu sınıfların 
amacı yapı malzemelerinin serbest dolaşımının ve serbest kullanımının sağlanmasıdır. 

Söz konusu sınıflar Açıklayıcı Dokümanda veya Yönetmeliğin 8/c (Direktif’in 20. (2)(a)) Maddesinde belirtilen 
prosedüre göre belirlenecektir. Bu prosedür yoluyla, yapı işlerinin gereklilik düzeylerinin ifadesi anlamında bir 
malzeme performansı için sınıflandırma tanımlanmışsa, Komisyon talimat dahilinde CEN, CENELEC veya 
EOTA’dan uygun teklifi yapmasını ister. 

Gereklilik düzeyleri, Üye Ülkelerde varolan ve doğruluğu kanıtlanmış düzeylere bağlı sınıflar tarafından 
kapsanmalıdır. 

Bir Üye Ülkenin Yönetmeliğin 13. (Direktifin 6. (3).) Maddesine uygun olarak sınıflar arasından yalnızca 
birine veya bu sınıflardan bazılarına kendi bölgesinde veya bu bölgenin bir bölümünde uyulması gerektiğini belirtmesi 
halinde,bunu yalnızca Yönetmeliğin 5. (Direktifin3 (2).) Maddesinde belirtilen farklılıklar temelinde yapacaktır. 
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1.2.2. Yönetmeliğin 5. (Direktifin 3 (2).) Maddesinde belirtilen onaylanmış farklılıkların tanımlanmadığı hallerde, 
malzeme performans sınıfları veya düzeyleri aynı zamanda standardı hazırlayanlara, imalatçılara ve alıcılara kolaylık 
sağlanması amacıyla kullanılabilir. Belirli malzemeler için, sınıflar veya düzeyler standardın malzeme performansının 
amaçlanan kullanıma uyumlaştırılmasını kolaylaştırır. 

Malzemelere ilişkin bu tür performans sınıfları veya düzeyleri Yönetmeliğin 4. ve 8/c (Direktifin 4 (1)) 
Maddesine atıfta bulunularak, Komisyonu ve Yapı Daimi Komitesini talimatların uygulanması çerçevesinde bu konu 
ile ilgili olarak yürütülen işlerden haberdar kılacak olan standart hazırlayıcıları tarafından oluşturulabilir. 

1.2.3. Yapı işleri veya malzemeler için sınıfların her tanımlanmasında, en az bir Üye Ülkenin söz konusu alanda 
hiçbir yasal şartı olmaması halinde, "performans belirlenmemiştir" adında bir sınıfın oluşturulması gerekir. 

1.3.    Açıklayıcı Dokümanlarda kullanılan tanımlar 

1.3.1. Yapı işleri;  

Hem bina hem de diğer inşaat mühendisliği işlerini içermek üzere tüm yapı işlerini ifade  eder. Yapı işleri 
örneğin; konutları, endüstriyel, ticari, ofis, sağlık, eğitim, eğlence ve tarım binalarını, köprüleri, yolları ve otobanları, 
demiryollarını, boru şebekelerini, açık ve kapalı spor tesislerini, rıhtımları, platformları, dokları, yükseltme 
havuzlarını, kanalları, barajları, kuleleri, tankları, tünelleri, vb. kapsar. 

1.3.2. Yapı malzemeleri 

1.3.2.1.Bina ve diğer inşaat mühendisliği işlerini içermek üzere tüm yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak amacıyla 
üretilen ve bu amaçla piyasaya sürülen bütün malzemeleri ifade eder. "Yapı malzemeleri" veya "Malzemeler" ifadesi, 
Açıklayıcı Dokümanlarda kullanıldığında, yapı işlerinin Temel Gereklere uymasını sağlayan prefabrike sistemlerin 
ve/veya tesisatların malzemelerini, unsurlarını ve bileşenlerini de (Tek başlarına veya bir kit içerisinde) içerir. 

1.3.2.2.Bir malzemenin yapı işleri içerisinde kalıcı olarak kullanılması, malzemenin çıkartılmasının yapı işlerinin 
performans kapasitelerini düşürmesi ve malzemenin demonte edilmesinin veya değiştirilmesinin yapı faaliyetlerini 
içermesi anlamını taşır. 

1.3.3. Normal bakım 

1.3.3.1.Bakım, yapının kullanım süresince tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla yapıya 
uygulanan koruyucu tedbirlerden ve diğer tedbirlerden oluşan çalışmaların bütünüdür. Bu tedbirler temizliği, servisi, 
yeniden boyamayı, tamiri, gerekli olması halinde işlerin parçalarının da değiştirilmesini, vb. içerir. 

1.3.3.2.Normal bakım genellikle incelemeleri kapsar ve sonuçta ortaya çıkan maliyetler göz önüne alınarak yapılması 
gereken müdahalenin maliyetinin ilgili iş parçalarının değeri için uygun olduğu hallerde gerçekleştirilir. 

1.3.4. Kullanım amacı 

Yapı malzemesinin kullanım amacı, malzemenin Temel Gereklerin yerine getirilmesindeki amaçları belirler. 

1.3.5.   Ekonomik çalışma ömrü 

1.3.5.1.Ekonomik çalışma ömrü, işlerin performansının Temel Gereklerin yerine getirilmesi için uygun olan bir 
düzeyde tutulduğu süredir. 

1.3.5.2.Ekonomik çalışma ömrü, aşağıda örnekleri verilen ilgili tüm konuların dikkate alınmasını gerektirir: 

- Tasarım, yapım ve kullanım maliyeti, 

- Kullanımın durmasından kaynaklanan maliyetler, 

- Çalışma ömürleri boyunca işlerdeki hata riskleri, bunların sonuçları ve bu riskleri kapsayan sigorta maliyetleri, 

- Planlanan kısmi yenileme, 

- İnceleme, bakım ve onarım maliyetleri, 

- İşletme ve idare maliyetleri, 

- Elden çıkarma, 

- Çevre ile ilgili konular. 

1.3.6. Etkenler 

Yapı işlerinin Temel Gereklere uyumunu etkileyebilecek olan etkenler yapı işleri veya iş bölümleri üzerinde 
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etkili olan faktörler tarafından ortaya çıkarılır. Bu faktörler mekanik, kimyasal, biyolojik, termal ve elektromanyetik 
faktörleri içerir. 

1.3.7. Performans 

Performans, yapı işlerinin, işlerin bir bölümünün veya malzemenin amaçlanan hizmet koşulları (Yapı işleri 
veya işlerin bölümleri ) veya (Malzemeler için) kullanım amacı koşulları  altında maruz kaldığı veya ürettiği 
davranışın niceliksel (Değer, derece, sınıf veya düzey) bir ifadesidir. 

2. MEKANİK DAYANIM VE STABİLİTE TEMEL GEREĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

2.1. Mekanik Dayanım ve Stabilite Temel Gereği metninde kullanılan terimlerin anlamları1:  

2.1.1. Yük taşıyıcı inşaat 

Yapı işleri için mekanik dayanım ve stabilite sağlamak üzere tasarlanmış olan bağlanmış parçaların organize 
olarak tesis edilmesidir. Bu Açıklayıcı Dokümanda yük taşıyıcı inşaat, "Yapı" olarak adlandırılmıştır. 

2.1.2. Yapı işleri üzerinde etkili olan yükler 

Yapım ve kullanımları sırasında yapı üzerinde baskıya, deformasyona veya bozulmaya yol açabilecek olan 
etkenler ve diğer faktörlerdir. Bu Açıklayıcı Dokümanda, etkenler ve diğer faktörler, "Etkenler" olarak 
adlandırılmıştır. 

2.1.3. Çökme 

Bölüm 3.4.1.'de anlatılan şekilde, yapının çeşitli hata biçimleridir. 

2.1.4. İstenmeyen deformasyon 

Yapı işlerinin veya bunların bir bölümünün stabilitesi, mekanik dayanım veya hizmet verebilirliğinin 
belirlenmesi ile ilgili olarak yapılan varsayımları geçersiz kılacak veya işlerin dayanıklılığında önemli bir azalmaya 
yol açacak şekilde işlerde veya işlerin bir bölümünde meydana gelen deformasyon veya çatlamalardır. 

2.1.5. Başlangıçtaki nedenle orantılı olmayan ölçüde bir olayın neden olduğu hasar 

Bunun anlamı, başlangıçtaki nedenle orantılı olarak (Patlamalar, darbe, aşırı yükleme veya insan hatalarının 
sonucu gibi olaylar nedeniyle) işlerde meydana gelen ve kabul edilemeyecek olan zorluklar veya maliyetler olmaksızın 
kaçınılması veya sınırlandırılması mümkün olan büyük hasarlardır. 

2.2.    Diğer özel terimler 

Diğer özel terimler, metinde geçtikleri yerlerde tanımlanmış veya açıklanmıştır. Özellikle Bölüm 3'e bakınız. 

3.  MEKANİK DAYANIM VE STABİLİTE TEMEL GEREĞİNİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN TEMEL 
İLKELER 

3.1.    Genel 

3.1.1. Bu bölümde, Mekanik Dayanım ve Stabilite Temel Gereğinin sağlanması için Üye Ülkelerde kullanılmakta olan 
temel prensipler tanımlanmaktadır. Yapı işlerinin bu Temel Gereği içeren yönetmeliklere tabi olduğu hallerde, 
halihazırda bu prensiplere uyulmaktadır. Bölüm 4'te bu Temel Gereğe, Yönetmeliğin 4.ve 6. ( Direktif 4. ) 
Maddelerinde sözü geçen teknik şartnamelere uyularak nasıl uyum sağlanabileceği konusunda ortak esaslar 
açıklanmaktadır. 

3.1.2. Temel Gereğe, mümkün olan ölçüde, yapı işleri için ekonomik çalışma ömrü boyunca uyulmalıdır. 

3.1.3. Temel Gereğe uyum, özellikle aşağıdakilerle ilgili ve birbirleriyle ilişkili olan çok sayıda tedbirle sağlanır: 

- Yapı işlerinin planlanması, tasarlanması, gerçekleştirilmesi ve gerekli bakımı, 

- Yapı malzemelerinin özellikleri, performansları ve kullanımı. 

3.1.4. Yapıların planlanmasının, tasarlanmasının ve yapılmasının denetlenmesine, ilgili tarafların ve kişilerin 
yeterliliklerine ilişkin tedbirlerin alınması, gerekli olduğunu düşündükleri hallerde, Üye Ülkelerin seçimidir. Bu 
denetimin ve yeterlik kontrolünün malzemelerin özellikleriyle doğrudan bağlantılı olduğu hallerde, ilgili hükümler, 
ilgili malzemelere ilişkin Avrupa Teknik Onayı ortak esaslarının ve standartların hazırlanmasına ilişkin talimatlarla 
belirlenecektir. 

                                                           
1 Aşağıdakilerde verilen bu terimlerin anlamı için 15.12.1987 tarihli Uluslararası Standart ISO 8930 dikkate alınmıştır. 
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3.2.    Etkenler 

3.2.1. Yapı işleri üzerinde etkili olan yükler için; Bölüm 2.1.2.'ye bakınız. 

3.2.2. Temel Gereğe uyum düşünüldüğünde, aşağıdaki etken türleri arasında bir ayrım yapılabilir: 

- Kalıcı etkenler: Yerçekimine bağlı kalıcı etkenler, toprak ve su basıncı etkenleri, inşaat sırasında oluşan 
deformasyonlar, vb. 

- Değişken etkenler: Zeminler, çatılar veya işlerin diğer parçaları üzerine uygulanan yükler, kar ve buz yükleri, 
rüzgar yükleri (Statik ve dinamik), su ve dalga yükleri, termal etkenler, don, silolar ve tankların içindeki yükler, 
köprüler ve döşemeler üzerindeki trafik yükleri, vinçlerin oluşturduğu etkenler, makinelerden kaynaklanan dinamik 
etkenler, yapı yükleri, vb. 

- Kazayla oluşan etkenler: Darbe, patlamalar, sismik etkenler, yangına bağlı etkenler, vb. 

3.3.   Temel Gereğin sağlanması 

3.3.1. Üye Ülkelerde geçerli olan doğrulama usulleri ilgili tüm değişkenleri içeren uygun tasarım modelleri 
kullanılarak (Gerekli olması halinde testlerle desteklenen) Bölüm 3.4.'te açıklanan limit durum kavramına dayanır. Bu 
durum, modellerin yapının davranışını öngörmek konusunda yeterince doğru olduğunu ve normalde elde edilmesi 
muhtemel olan minimum işçilik standardını dikkate aldığını ve tasarımın dayandığı bilgilerin ve bakımla ilgili olarak 
yapılan varsayımların güvenilirliğini gösterir. 

3.3.2. Testler aynı zamanda hesaplama yöntemlerinin uygulanamadığı veya uygun olmadığı hallerde de kullanılır. Bu 
tür durumlarda, test, bu bölümde verilmiş olan temel prensiplerle de uyumludur. 

3.3.3. Bazı etkenler, örneğin sismik etkenler veya yangın yada darbe etkisi için özel tedbirler gereklidir. 

3.3.4. Başlangıçtaki nedenle uyumlu olmayan ölçüdeki bir olayın işler üzerinde yaratabileceği potansiyel hasar, 
aşağıdaki tedbirlerden birinin veya bir kaçının gereken şekilde seçilmesi ile sınırlandırılabilir veya bu yolla bu tür bir 
hasardan kaçınılabilir: 

- Yapının maruz kalabileceği tehlikelerden kaçınılması, bu tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması, 

- İlgili tehlikelere karşı düşük hassasiyete sahip olan bir yapısal biçimin seçilmesi, 

- Enerjinin emilmesi için yeterli yapı elastikiyetinin sağlanması  

3.4.    Yapı işlerinin mekanik dayanım ve stabilitesinin doğrulanmasına ilişkin yöntemler 

3.4.1. Limit durumları, bu değerlerin ötesine geçildiğinde performans şartlarının  artık karşılanmadığı hallerdir. Limit 
durumları, işlerin çalışma ömrü boyunca meydana gelen sürekli durumlarla veya işlerin gerçekleştirilmesi sırasında 
ortaya çıkan geçiş durumlarıyla (İnşaat safhası ve / veya tesisat veya onarımı) veya amaçlanmayan kullanımlar yada 
kazalarla ilgili olabilir. Genel olarak, nihai sınır durumları ve hizmet verebilirliğe ilişkin sınır durumları arasında bir 
ayrım yapılır. 

3.4.2. Nihai limit durumları, pratik amaçlar dahilinde de nihai limit durumları olarak kabul edilen ve yapısal hataya 
yakın olan çeşitli yapısal hata biçimleri veya durumlarla ilgili olanlardır. 

3.4.3. Dikkate alınması gereken nihai limit durumları aşağıdakileri içerir: 

- Sağlam bir gövde olarak kabul edilen yapının veya herhangi bir parçasının dengesini kaybetmesi, 

- Yapının veya herhangi bir parçasının, destekler ve temeller de dahil olmak üzere aşırı deformasyon veya 
oturma, bir mekanizmaya dönüşme, kırılma veya stabilite kaybı nedeniyle ortaya çıkan hatası, 

3.4.4. Hizmet verebilirlik sınır değerleri, bunların ötesinde yapı için kullanımı veya fonksiyonu ile ilgili olarak 
tanımlanmış olan kriterlerin karşılanamadığı durumlardır. 

3.4.5. Dikkate alınması gereken hizmet verebilirlik limit durumları aşağıdakileri içerir: 

- Endişeye yol açan veya işlerin etkin kullanımını engelleyen veya boyalarda yada yapısal olmayan elemanlarda 
kabul edilemeyecek ölçüde hasara yol açan deformasyonlar veya sapmalar, 

- İnsanlarda rahatsızlığa yol açan veya işlerin yada bunların içeriklerinin hasar görmesine neden olan veya 
fonksiyonel etkinliğini sınırlandıran titreşimler, 

- Zarar verici çatlamalar. 
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4.TEKNİK ŞARTNAMELER VE AVRUPA TEKNİK ONAYINA İLİŞKİN ORTAK ESASLAR 

4.1.Genel 

4.1.1. Teknik Şartnameler Yönetmeliğin 4. ve 6. (Direktif 4.) Maddesinde belirtilenlerdir. Yapı malzemesinin Avrupa 
Teknik Onayına İlişkin Ortak Esasları, Yönetmeliğin 4., 5. ve 8/c (Direktif 11.) Maddeleri ile EK-III’ de sözü 
geçenlerdir. 

4.1.2.  Aşağıdakiler arasında genel bir ayırım yapılır: 

- Kategori A: Bunlar, Direktifte belirtilen Temel Gereğin karşılanması amacıyla, binaların ve inşaat mühendisliği 
işlerinin ve bu işlerin bölümlerinin veya bunların özel yönlerinin tasarımı ve uygulanması ile ilgili olan standartlardır. 
Üye Ülkelerin yasalarında, yönetmeliklerinde ve idari hükümlerinde varolan farklılıkların uyumlaştırılmış malzeme 
standartlarının geliştirilmesini önlediği hallerde, Direktif kapsamında Kategori A'da yer alan standartlar dikkate 
alınmalıdır. 

- Kategori B: Bunlar, Yönetmeliğin 10,11ve 12.Maddeleri ile EK-III’e (Direktif Madde 13, 14 ve 15’e) göre 
münhasıran uyumu onaylanmasına ve işaretlemeye tabi olan yapı malzemeleri ile ilgili olan Avrupa Teknik Onayına 
ilişkin teknik şartnameler ve ortak esaslardır. Bunlar bir ürünün; Temel Gerekleri, test etme ve uyum kriterlerinin 
gerçekleştirilmesini etkileyebilecek karakteristiklerin performans ve/veya dayanıklılık dahil diğer özellikleri kapsayan 
şartlarla ilgilidir. 

Yapı malzemesi veya çok sayıda yapı malzemesiyle ilgili olan Kategori B standartlar farklı bir karaktere 
sahiptir ve yatay (Kategori Bh) standartlar olarak adlandırılırlar. 

4.1.3. A ve B Kategorileri arasındaki ayrımın amacı ilgili belgelerde sözü geçen işe ilişkin farklı önceliklerin 
belirlenmesi değil, Üye Ülkelerdeki ve Avrupa Standardizasyon ve Teknik Onay Mercilerindeki yetkililerin Direktifin 
uygulanması konusundaki sorumlulukları arasında varolan farkın yansıtılmasıdır. 

4.1.4. Temel Gereğe uyum açısından bu belgelerin kaliteli olmasının sağlanması için, bu Açıklayıcı Doküman 
hükümleri, Avrupa standartlarının ve Avrupa Teknik Onayına ilişkin ortak esasların hazırlanması amaçlı talimatlarda 
özel koşullarda yer alacaktır. 

4.1.5. Kategori A standartlarda yapılan varsayımlar ve Kategori B teknik şartnamelerindekiler birbiri ile uyumlu 
olacaktır. 

4.1.6. Kategori B' deki teknik şartnameler ve Avrupa Teknik Onayı ortak esaslarında, ilgili malzemelerin kullanım 
amacı belirtilecektir. 

4.2.   Yapı işleri veya bunların bölümleriyle ilgili hükümler 

4.2.1. Doğrulama temeli 

Mekanik dayanım ve stabilite hakkındaki Temel Gereğin karşılanması için, Üye Ülkelerde yapılan işler aşağıdaki 
prosedür temelinde onaylanmaktadır: 

a) Dikkate alınacak olan ilgili limit durumlar da dahil olmak üzere bu Açıklayıcı Dokümanın 3 numaralı 
bölümünde yer alan hükümlere uyumun sağlanması, 

b) Hizmet verebilirlik limit durumları ile ilgili hükümlerin belirlenmesi; işlerin sahibi, işlerin fonksiyonuna bağlı 
olarak özel veya ek hizmet verebilirlik şartları belirlenir. 

4.2.2. Etkenler 

4.2.2.1. Yapı işlerinin tasarımı, gerçekleştirilmesi ve kullanımı için değerlendirilmesi gereken etkenlerin ve diğer 
etkilerin aralığı halihazırda ulusal yönetmeliklerde verilmektedir. Bunlar aynı zamanda etkenlerin ve etkilerin temsil 
değerlerini de içermekte ve belirli yapı türleri için düşünülmesi gereken etken türlerini ve değerleri veya sınıfları 
belirtmektedir. 

4.2.2.2. Yorulma tasarımı ile ilgili olarak, 4.1.2.'de sözü geçen Kategori A standartlar veya Ulusal yönetmelikler, farklı 
çalışma ömürlerine ilişkin kuralları ve geri dönüş süresi kurallarını dikkate alabilir. 

4.2.3. Kısmi emniyet faktörü formatı 

Teknik şartnamelerde ve Avrupa Teknik Onayı ortak esaslarında yer alan tasarım kuralları, malzemelerin 
eylemleri ve özellikleri için temsil niteliği taşıyan değerler kullanılarak kısmi bir emniyet faktörüne dayandırılabilir. 
Bu tür bir durumda, emniyet ve hizmet verebilirlik düzeylerinin kalite güvence sistemine bağlı olduğu gerçeği dikkate 
alınır. İstenen emniyet ve hizmet verebilirlik düzeyleri olasılıklı güvenilirlik yöntemleri kullanılarak belirlenir. 
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4.2.4. Basitleştirilmiş kurallar 

Teknik şartnameler ve Avrupa Teknik Onayı ortak esasları, limit durumu kavramına dayanan aşağıdaki gibi 
basitleştirilmiş tasarım kuralları içerebilir: 

Durum 1 – Hesaplama yoluyla onaylama 

a) Nihai sınır durumları ve/veya hizmet verebilirlik sınır durumları için yapılan hesabın basitleştirilmesi yoluyla,  

b) Nihai limit durumlarının açık bir şekilde göz önüne alınması gerekmeyen hallerde yalnızca hizmet verebilirlik 
limit durumları göz önüne alınarak. 

Durum 2 – Hesaplama yapmaksızın onaylama 

a) Özel detaylandırma kuralları belirlenerek,  

b) Basit işler için, somut deneyime dayanan özel hükümler belirlenerek.  

4.3.    Yapı malzemelerine ilişkin hükümler 

4.3.1. Temel Gerekle ilgili olabilecek malzemeler ve ilgili özellikler 

4.3.1.1. Kategori B standartların ve Avrupa Teknik Onay ortak esaslarının hazırlanması amacıyla, ekte verilmiş olan 
listede piyasaya sürülebilecek olan ve bir bütün olarak işlerin veya işlerin belirli parçalarının Temel Gereğe uyma 
yeteneğine katkıda bulunan malzeme veya malzeme aileleri sıralanmaktadır. Malzeme listesi geniş kapsamlı ve 
ayrıntılı değildir. 

4.3.1.2. Bu listede, Avrupa Standardı talimatlarının ve Avrupa Teknik Onayı ortak esaslarının hazırlanmasında dikkate 
alınması gereken Temel Gereğe ilişkin özellikler, her bir malzemenin veya malzeme ailesinin karşısında gösterilmiştir. 
Bunlar aynı zamanda listede yer almayan malzemeler için talimatlarda yer alması gereken özellikleri de gösterir. 

4.3.1.3. Ekte sıralanan özellikler için aşağıdakiler geçerlidir: 

a) Bahsi geçen yerlerde, boyutlara ilişkin toleransların genel tasarım veya uygulama ihtiyacına atıfta bulunularak 
düşünülmesi gerekir, 

b) İlgili hallerde (Örneğin plastik), özelliklerin geçerli olduğu sıcaklık aralığının belirtilmesi gerekir, 

c) Bu durumdan özellikle bahsedilmeyen hallerde dahi, test oranının yanı sıra konvansiyonel yaş da 
belirtilmelidir, 

d) Dayanım, özelliklerin değişmesine ilişkin doğal süreç altında çalışma ömrü boyunca ne derece korunduğunun 
(Agresif dış eylemlerin etkisi hariç bırakılarak) belirtilmesidir. 

e) Açıklayıcı Doküman, performansı işlerin yapısal bütünlüğünü etkileyen malzemeler için geçerlidir (Bir bütün 
olarak veya ayrı parçalar halinde). 

4.3.2. Malzemelerin performansı 

4.3.2.1. Mümkün olduğunca, malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerde ve Avrupa Teknik Onay ortak esaslarında 
performans cinsinden açıklanmalıdır. Hesaplama, ölçüm ve test yöntemleri (Mümkün olan hallerde), uyum kriterleri 
ile birlikte, ilgili teknik şartnamelerde veya bu şartnamelerde atıfta bulunulan referanslarda verilecektir. 

4.3.2.2. Malzeme performanslarının ifadesi, Üye Ülkelerde halihazırda kullanılmakta olan ve Bölüm 3'te bahsedilen 
Temel Gerek doğrulaması için kullanılan temelle uyumlu ve bu belgelerin gerçek uygulaması göz önüne alınarak, 
4.1.2. 'de belirtilen Avrupa Kategori A standartlarının gerektirdiği şekilde olacaktır. 

4.3.3. Malzemelerin uygunluğunun onaylanması 

4.3.3.1. Malzemelerin "Uygunluğunun onaylanması", Yönetmeliğin 10., 11., 12. (Direktifin 13., 14. ve 15.) Maddeleri 
ile EK-III’de belirtilen hüküm ve prosedürlere uyulduğu anlamına gelir. Bu hükümler, kabul edilebilir bir olasılıkla, 
bir malzemenin performansının ilgili teknik şartnamede belirtilen şekilde sağlanmasını amaçlar. 

4.3.3.2.Talimatlar Yönetmeliğin EK-III (Direktifin EK III ) ve Avrupa Teknik Onayı ortak esaslarında ve teknik 
şartnamelerde belirtilecek olan ilgili hükümler çerçevesinde uyum onaylama prosedürlerine ilişkin göstergeleri 
içerecektir. 

5.   ÇALIŞMA ÖMRÜ, DAYANIKLILIK 

5.1. Temel Gereklerle ilgili olarak yapı işlerinin çalışma ömürlerinin iyileştirilmesi 
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5.1.1. Temel Gereklerin karşılanması ile ilgili olarak, her bir yapı türü veya bunlardan bazıları yada yapıların bölümleri 
için makul olduğu düşünülebilecek olan çalışma ömrü tedbirlerinin alınması, gerekli olduklarının düşünüldüğü 
hallerde Üye Ülkelerin seçimine bağlıdır. 

5.1.2. Temel Gerekle ilgili olarak, yapıların dayanıklılığı ile ilgili hükümlerin malzemelerin özelliklerine ilişkin olduğu 
hallerde, bu malzemelerle ilgili olan Avrupa Standartlarının hazırlanmasına ilişkin talimatlar ve Avrupa Teknik Onayı 
ortak esasları da dayanıklılık konularını içerecektir. 

5.2.   Temel Gereklerle ilgili olarak yapı malzemelerinin çalışma ömürlerinin uzatılması 

5.2.1. Kategori B' de yer alan şartnameler ve Avrupa Teknik Onayı ortak esasları, kullanım amacıyla ilgili olarak 
malzemelerin çalışma ömrüne ve bunun değerlendirilmesine ilişkin göstergeleri içerecektir. 

5.2.2. Bir malzemenin çalışma ömrü ile ilgili olarak verilen göstergeler, üretici tarafından verilen garanti olarak 
yorumlanamaz, ancak işlerin beklenen ekonomik çalışma ömrüyle ilgili olarak doğru malzemelerin seçilmesi amaçlı 
bir araç olarak görülebilir. 



 

10 

EKLER 

MEKANİK DAYANIM VE STABİLİTE 

TEMEL GEREĞİ İLE İLGİLİ YAPI MALZEMELERİ 

 

EK 1. KARGİR YAPI MALZEMELERİ 

 

MALZEMELER İLGİLİ ÖZELLİKLER 

Kargir birimleri  

 

Farklı malzemelerden, (Örneğin aşağıdakilerden) 
yapılmıştır: 

Kil, 

Kalsiyum silikat, 

Beton (Normal ve hafif), 

Otoklavlanmış havalandırılmış beton, 

Taş. 

 

 

 

Not : Kargir birimler farklı geometrilere sahip  

olabilir. (Örneğin : Katı, perforeli, boşluklu.) 

 Boyutlara ilişkin toleranslar (Yalnızca etiketleme  için) 

 Boşluklu kargir birimler içerisindeki boşlukların biçimi 
/ boyutu / konumu 

 Yoğunluk 

 Su emme özellikleri 

 Boyutsal stabilite: 

  Nem 

 Basınç dayanımı 

 Gerilme dayanımı (Yalnızca özel durumlar için) 

 Dış yüzeylerin darbe dayanımı  

 Dayanıklılık (Yukarıdaki özelliklerin değerlerine göre 
ve aşağıdaki etkenler altında): 

  Donma ve erime  

Önceden hazırlanmış ve önceden  

gruplandırılmış harçlar. Örneğin:  

 

Çimento, 

Kireç, 

Reçine. 

 

 

 Dökülme ve sertleşme sonrasında: 

  Yoğunluk. 

 Boyutsal stabilite: 

  Nem. 

 Gerilme ve basınç dayanımı 

 İlgili kargir birimler üzerindeki bağ dayanımı 

 Dayanıklılık (Yukarıdaki özelliklerin değerlerine göre 
ve aşağıdaki etkenler altında): 

  Donma ve erime, 

  Kloritler, 

  Sülfatlar. 

                                                           
 Boyut toleranslarının etiketlenmesinin, listelenen yapısal özelliklere uygun ve makul olduğunda bu Açıklayıcı Dokümanın kapsamına uyduğu 
kabul edilir 
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Harç maddeleri  Kireç için, yukarıdaki harç özelliklerini etkileyen 
özellikler göz önüne alınacaktır. 

Diğer katkı maddeleri için bu listenin 3. kısmına bakınız. 

Yataklama derz takviyesi  

 

Takviye, harç yataklama derzleri içine veya özel 
oluklar içine konabilir. Örneğin; çubuklar, teller veya 
ağlar biçiminde olabilir. (Genişletilmiş metal levha, 
lehimli tel, örgü tel, tel merdiven.) 

 İlgili harç içindeki bağ dayanımı,  

 Gerilme dayanımı, 

 Dayanıklılık (Yukarıdaki özelliklerin  

değerlerine göre ve aşağıdaki etkenler altında): 

  Korozyon etkileri, 

Bağlantılar  

 

Bağlantılar, örneğin; sıradan duvar bağlantıları, 
kayma bağlantıları veya makaslama bağlantıları 
(Simetrik veya asimetrik) olabilir. Örneğin, plastikten 
ya da metalden yapılabilir. (Çelik, paslanmaz çelik, 
fosfat bronz, bakır, alüminyum.) 

 Basınç dayanımı 

 Gerilme dayanımı 

 Bükülme sertliği (Duvar bağlantıları haricinde): 

  Makaslama dayanımı, 

  Makaslama zorluğu. 

 Dayanıklılık (Yukarıdaki özelliklerin değerlerine göre 
ve aşağıdaki etkenler altında): 

  Korozyon etkileri. 

Yardımcı bileşenler  

 

Örneğin şeritler, kaldıraç askıları, destek köşebentleri 
ve kelepçeler. 

 İlgili eylemler altında dayanım ve sertlik, 

 Dayanıklılık (Yukarıdaki özelliklerin değerlerine göre 
ve aşağıdaki eylemler altında): 

  Korozyon etkileri 
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EK 2. AHŞAP YAPI MALZEMELERİ 

 

MALZEMELER İLGİLİ ÖZELLİKLER 

Sert yapı kerestesi   

 

Yuvarlak veya testere edilmiş, düzeltilmiş veya diğer 
bir şekilde işlenmiş ve uçlarından birleştirilmiş 
(Yapıştırıcıyla) olabilir. 

Dayanıklılığın veya yangına dayanımın arttırılması 
için işlenmemiş veya emprenye edilmiş olabilir. 

 Aşağıdakilerde dayanım ve elastiklik modülü: 

 Bükülme, 

 Basınç, 

 Gerilme, 

 Makaslama.(Tümü için liflere paralel ve dik) 

 Dayanıklılık (Yukarıdaki özelliklerin değerlerine göre 
ve aşağıdaki etkenler altında): 

 Ağaca zarar veren mantarlardan, böceklerden ve 
deniz aşındırıcılarından kaynaklanan biyolojik 
etkiler. 

Yapıştırılmış lamine ahşap 

 

Yatay veya dikey olarak lamine edilmiş, düz ve 
eğimli, vb. 

Sert yapı kerestesi gibi ve ek olarak, 

 Bağ entegrasyonu: 

 Yapıştırıcı boyunca makaslama dayanımı, 

 Delaminasyon direnci. 

Diğer yapışkanlı ahşap malzemeleri Yukarıda belirtilen şekilde bağ entegrasyonu. 

İletim hatları için ahşap direkler  Öngörülen eylemler altında dayanım ve sertlik. 

 Dayanıklılık (Yukarıdaki özelliklerin değerlerine göre 
ve aşağıdaki etkenler altında): 

 Ağaca zarar veren mantarlardan ve böceklerden 
kaynaklanan biyolojik etkiler. 

Ahşap esaslı paneller 

 

Örneğin, kontrplak, sunta, fiber panel, yönlü kenarlı 
panel, çimento bazlı panel. 

 Değişken nem koşulları altında boyutsal stabilite 

 Farklı nem koşullarında: 

 Bükülme, 

 Basınç,  

 Gerilme, 

 Makaslamada, dayanım ve sertlik.(Farklı 
yönlerden; panel düzleminde ve panel düzlemine 
dik) 

 Dayanıklılık (Yukarıdaki özelliklerin değerlerine göre 
ve aşağıdaki etkenler altında): 

 Ağaca zarar veren mantarlardan ve böceklerden 
kaynaklanan biyolojik etkiler, 

 Nem. 

 Bağ bütünlüğü: 

 Yapıştırıcı boyunca makaslama dayanımı 

 Delaminasyon direnci 
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Yapıştırıcılar 

(Yerinde kullanımında) 

 

Örneğin; Fenolik, aminoplastik ve kasein.  

 Bağ entegrasyonu: 

 Delaminasyon direnci, 

 Büzülme etkisi, 

 Ahşapla etkileşim (Asit hasarı). 

 Dayanıklılık (Yukarıdaki özelliklerin değerlerine göre) 

Mekanik ve dübel tipi bağlayıcılar 

 

Örneğin; çiviler, raptiyeler,dübeller, ağaç çiviler, 
civatalar ve vidalar. 

 Gerilme dayanımı, 

 Eğilme dayanımı, 

 Eğilmede sertlik, 

 Birleştirmede makaslama dayanımı, 

 Dayanıklılık (Yukarıdaki özelliklerin değerlerine göre ve 
aşağıdaki etkenler altında): 

 Korozyon etkenleri 

Konnektör ve güçlendirilmiş metal levha  

sabitleyicileri 

 

Örneğin; çivili levhalar, dişli levha konnektörleri, 

 ayrı halka, makaslama levhaları. 

 Birleştirmede makaslama dayanımı, 

 Makaslamada sertlik, 

 Döngüsel etkenler altında davranış, 

 Dayanıklılık (Yukarıdaki özelliklerin değerlerine göre 
ve aşağıdaki etkenler altında): 

 Korozyon etkenleri. 
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EK 3. BETON VE BETON MALZEMELERİ (NORMAL-TAKVİYELİ-ÖNGERİLMELİ) 

 

MALZEMELER İLGİLİ ÖZELLİKLER 

Beton bileşenleri 

Çimento (Yerinde kullanım için) 

 

Portland, Portland – kompoze, yüksek fırın cüruflu, 
puzzolanik, kompoze, düşük hidratasyon ısılı, hızlı 
sertleşen, sülfat dayanımlı, vb. dahil olmak üzere. 

 

Sertleşmiş betonun ve harçların özelliklerini doğrudan 
etkileyenler; 

 Sülfata dayanım, 

 Alkali bileşiklere dayanım. 

Agregalar (Yerinde kullanım için) 

 

Örneğin: Çakıl, kum, kırma taş, yüksek fırın cürufu, 
hafif ağırlıklı agregalar, yeniden dönüşümle elde edilen 
agregalar. 

Sertleşmiş betonun (Aşağıya bakınız) ve harçların  

(Harç içeriğine bakınız) özeliklerini etkileyenler: 

 Alkali / agrega reaksiyonu, 

 Gradasyon, 

 Yıkama. 

Beton Taze beton için 

 İşlenebilirlik. 

Sertleşmiş beton için 

Sertleşmiş betonun konvansiyonel yaşlarda ve test 
oranında özellikleri: 

 Yoğunluk, 

 Basınç dayanımı, 

 Gerilme dayanımı, 

 Elastiklik modülü, 

 Maksimum basınç gerilmesi, 

 Büzülme katsayısı, 

 Nihai sürtünme katsayısı. 

 Dayanıklılık (Yukarıdaki özelliklerin değerlerine göre 
ve aşağıdaki etkenler altında): 

 Donma ve erime, 

 Aşınma, 

 Sülfat. 

Yüksek dayanımlı beton için ek olarak 

 Enerji emme özelikleri (Kırılganlıkla ilgili 

olarak) 

 Kırılma enerjisi, 

 Burulma yükleme altındaki davranış. 
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Diğer beton bileşenleri 

İlaveler (Yerinde kullanım için) 

Örneğin; mikro silika, uçucu kül, yüksek fırın cürufu. 

Sertleşmiş beton özelliklerini etkileyenler:  

 İncelik modülü, 

 Silikat bileşikleri, 

 Sülfatlar, 

 Kloridler, 

 Karbon bileşikleri. 

Katkı maddeleri (Yerinde kullanım için) Yukarıda belirtilen şekilde ve diğer bileşenlerle hasar verici 
etkileşim olmadığında. 

Beton çeliği 

 

Örneğin: 

Beton Çeliği, 

Paslanmaz çelik, 

Galvanize çelik, 

Epoksi kaplanmış çubuk, 

Çubuklar – Profil, düz. 

Nervürlü çubuklar 

Hasır çelik. 

 Boyut toleransları,(Yalnızca etiketleme için) 

 Kaynaklanabilirlik, 

 Gerilme sınır dayanımı, 

 Akma dayanımı, 

 Yorulma dayanımı-düşük tekrarlı yorulma, 

 Şekillendirilebilirlik,  

 Elastiklik modülü, 

 Maksimum yükte uzama, 

 Bağ dayanımı, (Betonla) 

 Dayanıklılık (Yukarıdaki özelliklerin değerlerine göre 
ve aşağıdaki etkenler altında): 

 Korozyon etkenleri. 

Yardımcı bileşenler 

Örneğin; sabitleyiciler, kuplörler. 

 İlgili eylemler altında dayanım ve sertlik 

Ön gerilimli çelik 

 

Teller, 

Çubuklar, 

Şeritler. 

“Beton çeliği”nde olduğu gibi ve ek olarak  

 Gevşeme kayıpları, 

 Dayanıklılık, (Yukarıdaki özelliklerin değerlerine göre 
ve aşağıdaki etkenler altında): 

 Basınç korozyonu, 

 Korozyon etkenleri. 

Öngerilmeli elemanlar 

(Gerilme sonrası için) 

 

Ankrajlar 

Kavrayıcılar 

 Hata dayanımı, 

 Hata halinde ve çalışma yükünde uzama, 

 Yorulma dayanımı, 

 Betona yük aktarımı, 

 Dayanıklılık (Yukarıdaki özelliklerin değerlerine göre 
ve aşağıdaki etkenler altında): 

 Korozyon etkenleri. 

 

                                                           
 Boyut toleranslarının etiketlenmesinin, listelenen yapısal özelliklere uygun ve makul olduğunda bu Açıklayıcı Dokümanın kapsamına uyduğu 
kabul edilir 
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Kanallar ve kılıflar  Esnek davranış faktörü, 

 Yanal yük dayanımı, 

 Gerilme dayanımı, 

 Su geçirmezlik, 

 Dayanıklılık. (Yukarıdaki özelliklerin değerlerine göre) 

Sıvalar  Akışkanlık ve yapışma, 

 Sızdırmazlık, 

 Bağ dayanımı, 

 Basınç dayanımı, 

 Sertleşme üzerinde büzülme deformasyonu, 

 Dayanıklılık (Yukarıdaki özelliklerin değerlerine göre 
ve aşağıdaki etkenler altında): 

 Don etkisine dayanım, 

 Diğer bileşenlerle zararlı etkileşimlerin olmaması. 
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EK 4. METAL YAPI MALZEMELERİ 

 

MALZEMELER İLGİLİ ÖZELLİKLER 

Çelik ve alüminyum alaşımı malzemeler 

 

Sıcak çekilmiş, soğuk biçimlendirilmiş veya diğer bir 
şekilde üretilmiş, 

-Farklı biçimli: Levha, çubuk, T, L, I, U profilleri, 
yivli, boşluklu 

-Farklı materyallerden: Betonarme çelik, korozyona 
dayanımlı çelik, alüminyum 

Boya, çinko, epoksi, eloksallama ile korozyona karşı 
korumasız veya korumalı malzemeler. 

Aynı zamanda direkler ve levha direkler de bu 
kapsama dahildir.  

 Geometri toleransları, 

 Gerilme dayanımı, 

 Sınır gerilme dayanımı, 

 Yorulma dayanımı – düşük tekrarlı yorulma 

 Kırılma sertliği, (En düşük çalışma ısısı ile ilgili olarak) 

 Elastiklik modülü, 

 Şekillendirilebilirlik, 

 Sınır zorlama, 

 Kaynaklanabilirlik, 

 Dayanıklılık (Yukarıdaki özelliklerin değerlerine göre 
ve aşağıdaki etkenler altında): 

 Korozyon etkenleri. 

Yapısal bağlayıcılar 

 

Örneğin; Perçinler, cıvatalar (Somunlar ve contalar), 
çiviler, vidalar, vb. 

 Geometri toleransları, 

 Ürün dayanımı, 

 Sınır dayanım, 

 Yorulma dayanımı, 

 Kaynaklanabilirlik, 

 Dayanıklılık (Yukarıdaki özelliklerin değerlerine göre 
ve aşağıdaki etkenler altında): 

 Korozyon etkenleri. 

Kaynak malzemeleri (Yerinde kullanımlar için) Kaynaklı bağlantıların dayanımı ve sertliği.  
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EK 5. DİĞER YAPI MALZEMELERİ 

 

MALZEMELER İLGİLİ ÖZELLİKLER 

A) Genel jeoteknik kullanım için malzemeler 

Toprak takviyesi 

 

Örneğin; jeotekstiller, jeolojik ızgaralar ve filamanlar. 

 Gerilme dayanımı, 

 Sertlik, 

 Dayanıklılık (Yukarıdaki özelliklerin değerlerine göre 
ve aşağıdaki etkenler altında): 

 Toprakta aktif olan çeşitli etkenler, 

 Mor ötesi ışık. 

Toprak stabilizasyonu 

Çeşitli malzemeler, örneğin basınçlı sıva kaplamaları 
için. 

 Akışkanlık ve yapışma, 

 Toprak bileşenleri ile uyumluluk, 

 Dayanıklılık (Yukarıdaki özelliklerin değerlerine göre). 

Zemin ankrajları 

 

Örneğin; kaya cıvataları, toprak pimleri. 

 Gerilme dayanımı, 

 Makaslama dayanımı, 

 Dayanıklılık (Yukarıdaki özelliklerin değerlerine göre 
ve aşağıdaki etkenler altında): 

 Korozyon etkenleri. 

B) Prefabrik malzemeler 

Su ve gaz temin sistemleri ve kanalizasyon sistemleri 

 

Örneğin; betondan (Takviyeli veya takviyesiz), 
plastikten, çelikten, dökme demirden yapılmış tüpler, 
borular ve bağlantı parçaları, oluklar  

 Geometri toleransları(Yalnızca etiketleme  için), 

 İç basınç dayanımı, 

 Dış basınç dayanımı, 

 Boyuna bükülme dayanımı, 

 Kırılma direnci,  

 Dayanıklılık (Yukarıdaki özelliklerin değerlerine göre 
ve aşağıdaki etkenler altında): 

 Topraktaki veya nakledilen maddelerdeki çeşitli 
etkenler. 

Prefabrik yük taşıyıcı bileşenler veya paneller 
 
Örneğin, döşeme elemanları, çatı elemanları, kolonlar, 
duvar elemanları, bölme duvarlar, temel kirişleri, 
kazıklar,yer altı boruları, lentolar. (Kargirle kompozit 
eylem gösterenler de dahil), istinat duvarları, demiryolu 
traversleri, vb. 

Uygun olan şekilde: 

 Bükülme dayanımı, 

 Gerilme dayanımı, 

 Basınç dayanımı, 

 Makaslama dayanımı, 

 Burulma dayanımı, 

 Güçlendirilmiş makaslama dayanımı, 

 Bükülme sertliği, 

 Basınç sertliği, 

 Darbe dayanımı (Duvarlar ve zeminlerin özel 
kullanımlarına ilişkin), 

                                                           
 Geometri toleranslarının etiketlenmesinin, listelenen yapısal özelliklere uygun ve makul olduğunda bu Açıklayıcı Dokümanın kapsamına uyduğu 
kabul edilir 
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 Dayanıklılık (Kullanıma ve malzemeye uygun olarak 
yukarıdaki özelliklerin değerlerine göre). 

Prefabrik beton eleman birleştiricileri Yukarıdaki gibi ve ilave olarak 

 Sürtünme katsayısı. 

Metal elemanlar 

 

Örneğin; merdivenler, galeriler ve yürüme yolları, sabit 
merdivenler, cepheler. 

 Geometrik toleranslar (Yalnızca etiketleme için) 

 Kullanımı uygun olan şekilde dayanım, sertlik, 

 Dayanıklılık, (Yukarıdaki özelliklerin değerlerine göre 
ve aşağıdaki etkenler altında) 

 Korozyon.  

Yapısal taşıyıcılar  Basınç dayanımı, 

 Makaslama dayanımı, 

 Birleşik basınç / makaslama dayanımı, 

 Basınç sertliği, 

 Makaslama sertliği, 

 Dayanıklılık (Yukarıdaki özelliklerin değerlerine göre 
ve aşağıdaki eylemler altında): 

 Oksidasyon, 

 Sıcaklık, 

 Yorulma.  

Titreşim izolatörleri ve damperler 

Örneğin; kauçuk taşıyıcılar, enerji emici sistemler, 
sürtünme kuplörleri, vb. 

Yapısal taşıyıcılarda olduğu gibi ve özellikle: 

 Enerji emme özellikleri (Örneğin histeresis eğrisi biçimi 
ve stabilite) 

C) Yol inşaatı ürünleri 

 

Yolda kullanım amaçlı agregalar 

 Gradasyon, 

 Yıkama, 

 Ayrışmaya karşı dayanım, 

 Dayanıklılık (Yukarıdaki özelliklerin değerlerine göre 
ve aşağıdaki dikkate alınarak): 

 Yıpranmaya karşı dayanım. 

Bitüm  Yoğunluk, 

 Yumuşama noktası, 

 Sertlik, 

 Yüksek sıcaklıkta oksidasyona karşı dayanım, 

 Dayanıklılık (Yukarıdaki özelliklerin değerlerine göre ve 
aşağıdaki etkenler altında): 

 İklim koşulları, 

 Kimyasallar. 

 

Hidrolik bağlayıcılar  Gradasyon, 
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Örneğin; uçucu kül, yüksek fırın cürufu.  

 Kimyasal kompozisyon, 

 Yerleşme ve sertleşme sonrasındaki mekanik özellikler, 
(Basınç dayanımı, elastiklik modülü) 

 Dayanıklılık (Yukarıdaki özelliklerin değerlerine göre). 

Bitümlü karışımlar  Bitümlü bağlayıcı içeriği, 

 Agregaların gradasyonu, 

 Agregalara bağlayıcının yapışması, 

 Sıkıştırma ve sertleşme sonrasında, 

 Sıkıştırma, 

 Bükülme dayanımı, 

 Tekerlek izlerinin oluşumuna karşı dayanım. 

 Agrega bağlayıcısının bağ dayanımı, 

 Dayanıklılık (Yukarıdaki özelliklerin değerlerine 

göre ve aşağıdaki etkenler altında): 

 Yorgunluk, 

 Su, 

 Kimyasallar (Özel kullanımlar için). 

 


