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NO KONTROL EDİLEN HESAP/RAPOR/PROJE

NO PROJE DOSYA ADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1 GENEL NOTLAR

1.1 Sistemin uygulanacağı kata ait mevcut durumu yansıtan fotoğraflar var mı?

1.2 Sistemin uygulanacağı kata/çatıya ait taşıyıcı sistem rölövesi mevcut mu?

1.3 Sistemin uygulanacağı kata/çatıya ait hasar, çatlak, korozyon vb. var mı, rölöveye işlenmiş mi?

1.4 Uygulanacak sisteme ait plan ve kesitler hazırlanmış mı?

1.5 Statik hesap raporu hazırlanmış mı?

2 STATİK PLAN VE KESİTLER

2.1 Uygulanacak olan sisteme ait taşıyıcı sistem planları, mevcut kat kalıp planıları ile çakıştırılmış mı?

2.2 Plan ve kesitlerde aks aralıkları, ölçüler, profil ebatları vb. detaylar tam mı?

2.3 Bağlantı tipleri ve ilgili detayları hazırlanmış mı?

2.4 Mevcut taşıyıcı sistem ve yeni taşıyıcı sistem bağlantı detayları (kimyasal/mekanik) hazırlanmış mı?

2.5 Uygulamaya yönelik pafta notları hazırlanmış mı?

2.6 Yeni sisteme ait taşıyıcı ayak konumları, mevcut yapı alt kat kirişlerine denk geliyor mu? 

3 HESAP RAPORU

3.1 Hesap raporunda uygulamanın yapılacağı bina taşıyıcı sistemi ile ilgili temel bilgiler mevcut mu?

3.2 Uygulamanın yapılacağı konuma ait deprem tehlike verisi oluşturulmuş mu?

3.3 İlgili yönetmelik ve referanslar belirtilmiş mi?

3.4 Mevcut ve uygulanacak sisteme ait malzeme özellikleri tanımlanmış mı?

3.5 Zemin durumu ile ilgili bilgi verilmiş mi, herhangi bilgi yoksa uygun kabul yapılmış mı?

3.6 Statik durum için hesap yapılmış mı?

3.7 Rüzgar hesabı yapılmış mı?

3.8 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Bölüm 6'ya uygun olarak deprem yükü hesabı yapılmış mı?

3.9 Göreli öteleme kontrolü yapılmış mı?

3.10 Kaynak, bulon vb. birleşim tahkikleri yapılmış mı?

3.11 Taban plakası, ankraj hesapları yapılmış mı?

3.12 Bina mevcut taşıyıcı sisteminin (kiriş, döşeme vb.) ilgili yükleri güvenle taşıyabileceğini gösteren hesaplar yapılmış mı? 

3.13 Uygulanacak sisteme ait modal özellikler (titreşim periyodu, kütle katılım oranları ve ilk 3 moda ait modal şekildeğiştirme grafiği) paylaşılmış mı?

3.14 Yük kombinasyonları doğru oluşturulmuş ve paylaşılmış mı?

3.15 Hesap modelinde eleman kesitleri ve eleman numaraları gözüküyor mu?

3.16 Analiz sonuçlarında tüm sistemin yeterli dayanıma sahip olduğuna dair analiz çıktıları mevcut mu?

3.17 Hesap modeli uygulanacak sistemi doğru yansıtıyor mu?

STATİK PROJE VE PROJE EKLERİ İÇİN DETAY KONTROL TABLOSU
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