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Türkiye’de	  Deprem	  Gerçeği	  



Türkiye’de	  Deprem	  Gerçeği	  

•  Topraklarımızın	  %92’si	  deprem	  
bölgelerindedir.	  

•  Nüfusumuzun	  %95’i	  deprem	  bölgelerinde	  
yaşamaktadır.	  

•  1900-‐2003	  yılları	  arasında,	  Türkiye’de	  önemli	  
ölçüde	  can	  ve	  mal	  kayıplarına	  yol	  açan	  50’nin	  
üzerinde	  deprem	  olmuştur.	  

•  Bu	  depremler	  nedeniyle	  83.908	  kişi	  hayatını	  
kaybetmiş,	  171.283	  kişi	  yaralanmış	  ve	  
493.000’in	  üzerinde	  konut	  yıkılmış	  veya	  
kullanılamaz	  hale	  gelmiştir.	  

•  Olasılık	  yöntemleri,	  Türkiye’de	  her	  beş	  yılda	  
bir	  IX	  şiddetinde	  bir	  deprem	  olma	  olasılığının	  
%63	  olduğunu	  göstermektedir.	  

•  Her	  yıl	  hasar	  yapan	  bir	  depremin	  olma	  olasılığı	  
ise	  %63’dür.	  



Türkiye’de	  Deprem	  Gerçeği	  

Avrupa	   Dünya	  



Standart	  ve	  Yönetmelikler	  



Yönetmelikler	  güvenli	  ve	  ekonomik	  yapılar	  yapılmasını	  
sağlayan	  bir	  kurallar	  topluluğudur.	  	  

	  

Mühendisin	  sorumluluğu	  yapının	  davranışını	  anlamak	  
ve	  yönetmeliği	  doğru	  şekilde	  uygulamaktır...	  	  

	  

Yönetmelik	  Nedir?	  

Standart	  ve	  Yönetmelikler	  



¤  TS	  498	  “Yapı	  Elemanlarının	  Boyutlandırılmasında	  Alınacak	  Yüklerin	  Hesap	  Değerleri”	  	  

¤  TS	  648	  “Çelik	  Yapıların	  Hesap	  Ve	  Yapım	  Kuralları”	  

¤  Deprem	  Bölgelerinde	  Yapılacak	  Binalar	  Hakkında	  Yönetmelik	  (DBYBHY:	  2007)	  

¤  TS	  EN	  1991-‐1-‐1	  “Yapılar	  Üzerindeki	  Etkiler	  -‐	  Bölüm	  1-‐1:	  Genel	  Etkiler	  -‐	  Yoğunluklar,	  
Binaların	  Zatî	  Ağırlıkları	  Ve	  Maruz	  Kaldığı	  Diğer	  Yükler	  (Eurocode	  1)”	  

¤  TS	  EN	  1991-‐1-‐2	  “Yapılar	  Üzerindeki	  Etkiler	  -‐	  Bölüm	  1-‐2:	  Genel	  Etkiler	  -‐	  Yangına	  Maruz	  
Kalan	  Yapılar	  Üzerindeki	  Etkiler	  (Eurocode	  1)”	  

¤  TS	  EN	  1991-‐1-‐3	  “Yapılar	  Üzerindeki	  Etkiler	  -‐	  Bölüm	  1-‐3:	  Genel	  Etkiler	  -‐	  Kar	  Yükleri	  
(Eurocode	  1)”	  

¤  TS	  EN	  1991-‐1-‐4	  “Yapılar	  Üzerindeki	  Etkiler	  -‐	  Bölüm	  1-‐4:	  Genel	  Etkiler	  -‐	  Rüzgâr	  Etkileri	  
(Eurocode	  1)”	  

¤  TS	  EN	  1993-‐1-‐1	  “Çelik	  Yapıların	  Tasarımı	  -‐	  Bölüm	  1-‐1:	  Genel	  Kurallar	  Ve	  Binalara	  
Uygulanacak	  Kurallar	  (Eurocode	  3)”	  

¤  TS	  EN	  1993-‐1-‐2	  “Çelik	  Yapıların	  Tasarımı	  -‐	  Bölüm	  1-‐2:	  Genel	  Kurallar	  -‐	  Yangına	  Karşı	  
Yapısal	  Tasarım	  (Eurocode	  3)”	  

Türkiye	  

Standart	  ve	  Yönetmelikler	  



Eurocode	  Genel	  Yapısı	  

•  EN	  1990	  –	  Yapısal	  Güvenlik,	  
Kullanılabilirlik	  ve	  Durabilite	  

•  EN	  1991	  –	  Yapılar	  Üzerinde	  Etkiler	  

•  EN	  1992-‐1993-‐1994-‐1995-‐1996-‐1999	  –	  
Tasarım	  ve	  Detaylandırma	  

•  EN	  1997	  –	  1998	  –	  Geoteknik	  ve	  Sismik	  
Tasarım	  

Standart	  ve	  Yönetmelikler	  
Avrupa	  



¤  EN	  1990	  Eurocode	  0:	  Yapı	  Tasarımının	  Temelleri	  

¤  EN	  1991	  Eurocode	  1:	  Yapılar	  Üzerindeki	  Etkiler	  

¤  EN	  1992	  Eurocode	  2:	  Betonarme	  Yapıların	  Tasarımı	  

¤  EN	  1993	  Eurocode	  3:	  Çelik	  Yapıların	  Tasarımı	  

¤  EN	  1994	  Eurocode	  4:	  Kompozit	  Çelik	  ve	  Betonarme	  Yapıların	  Tasarımı	  

¤  EN	  1995	  Eurocode	  5:	  Ahşap	  Yapıların	  Tasarımı	  

¤  EN	  1996	  Eurocode	  6:	  Yığma	  Yapıların	  Tasarımı	  

¤  EN	  1997	  Eurocode	  7:	  Geoteknik	  Tasarım	  

¤  EN	  1998	  Eurocode	  8:	  Yapıların	  Depreme	  Dayanıklı	  Tasarımı	  

¤  EN	  1999	  Eurocode	  9:	  Alüminyum	  Yapıların	  Tasarımı	  

Avrupa	  

Standart	  ve	  Yönetmelikler	  



Eurocode	  3	  

Standart	  ve	  Yönetmelikler	  



¤  ASCE/SEI	  7-‐10	  Minimum	  Design	  Loads	  for	  Buildings	  and	  Other	  
Structures	  
¤  (Binalar	  ve	  Diğer	  Yapılar	  için	  Minimum	  Tasarım	  Yükleri)	  	  

¤  ANSI/AISC	  360-‐10	  Specification	  for	  Structural	  Steel	  Buildings	  
¤  (Çelik	  Binalar	  için	  Tasarım	  ve	  İnşaat	  Yönetmeliği)	  	  

¤  ANSI/AISC	  341-‐10	  Seismic	  Provisions	  for	  Structural	  Steel	  Buildings	  
¤  (Çelik	  Binalar	  için	  Depreme	  Dayanıklı	  Tasarım	  ve	  İnşa	  Yönetmeliği)	  	  

¤  AISC	  Steel	  Construction	  Manual	  
¤  (Çelik	  Binalar	  için	  Tasarım	  ve	  İnşaat	  Kılavuzu)	  	  

¤  ANSI/AISC	  358-‐10	  Prequalified	  Connections	  for	  Special	  and	  Intermediate	  
Steel	  Moment	  Frames	  for	  Seismic	  Applications	  	  
¤  (Süneklik	  Düzeyi	  Orta	  ve	  Yüksek	  Çelik	  Moment	  Çerçeveler	  İçin	  

Deprem	  Yükü	  Taşıyan	  Onaylanmış	  Moment	  Birleşimlerinin	  Tasarımı)	  	  

Amerika	  Birleşik	  Devletleri	  

Standart	  ve	  Yönetmelikler	  



Analiz	  ve	  Tasarım	  Felsefeleri	  



Analiz	  ve	  Tasarım	  Felsefeleri	  

¤  Analiz	  ve	  tasarımı	  yaparken	  
aşağıdakilere	  dikkat	  edilmelidir;	  

¤  Mimari	  proje	  
¤  Yapı	  dayanımı	  (güvenliği)	  
¤  Yapının	  işlevselliği	  
¤  Yapı	  ömrü	  
¤  Maliyet	  ve	  inşaat	  süresi	  
¤  Üretim,	  nakliye	  ve	  montaj	  
¤  Sürdürülebilirlik	  

http://jensen-‐architects.com	  

http://www.constructalia.com	  



Analiz	  ve	  Tasarım	  Felsefeleri	  

¤  Bir	  yapının	  projelendirilmesini	  etkileyen	  iki	  
temel	  unsur	  vardır;	  

¤  Geometri	  ve	  Yapı	  Tipi	  

¤  İzostatik/Hiperstatik	  

¤  Makas/Portal	  Çerçeve	  

¤  Bağlantı	  tipi	  (rijit,	  mafsallı	  vb.)	  

¤  Döşeme	  Sistemi	  

¤  Çapraz	  Sistemi	  

¤  Mesnet	  Tipi	  (ankastre,	  sabit	  vb.)	  

¤  Yüklerin	  Nasıl	  Etkidiği	  

¤  Malzeme	  Tanımları	  

¤  Malzeme	  Sınıfı	  (St37,	  S235JR	  vb.)	  

¤  Profil	  Tipi	  (sıcakta	  haddelenmiş,	  
soğukta	  şekillendirilmiş)	  

¤  Bulon	  Sınıfı	  (St37,	  St52,	  4.6,	  8.8	  vb.)	  

¤  Kaynak	  Tipi	  (gaz	  altı,	  toz	  altı,	  
elektrot	  vb.)	  

Kiriş	  eki	  ve	  mafsallı	  kolon	  ayağı	  

Kolon-‐Kiriş	  ve	  Kiriş-‐Kiriş	  bağlantısı	  

Profil	  tipleri	  



¤  Genel	  anlamda	  yatay	  yükler	  düşey	  yüklere	  göre	  çözülmesi	  daha	  zor	  bir	  problemdir.	  Bu	  sebeple	  
yapıyı	  tasarlarken	  yatay	  yüklerle	  nasıl	  baş	  edeceğimize	  karar	  vermemiz	  gerekir.	  

¤  Yapının	  yatay	  yüklere	  karşı	  mukavemetini	  ve	  rijitliğini	  sağlamak	  için	  

¤  Çaprazlar	  

¤  Rijit	  duvarlar	  

¤  Rijit	  bağlantılar	  
	  

Analiz:	  Çapraz	  Sistemleri	  

Analiz	  ve	  Tasarım	  Felsefeleri	  

¤  Yapılarda	  rijit	  bağlantılı	  sistemler	  ile	  
çaprazların	  birlikte	  kullanılması	  sıkça	  
görülmektedir.	  	  
	  

Uzun	  doğrultuda	  çaprazlı	  sistem	  

Kısa	  doğrultuda	  rijit	  sistem	  



¤  Yapı,	  hedeflenen	  ömrü	  boyunca,	  yeteri	  kadar	  güvenli	  ve	  
mümkün	  mertebe	  ekonomik	  olarak	  tasarlanmalı	  ve	  inşa	  
edilmelidir.	  
¤  Göçmenin	  önlenmesi	  (nihai	  limit	  durum)	  
¤  Kullanılabilirlik	  (işletme	  limit	  durumu)	  
¤  Durabilite	  (Dayanıklılık)	  (korozyonun	  önlenmesi	  vb.)	  

¤  Yangında	  belirli	  bir	  süre	  yeterli	  dayanıma	  sahip	  olmalıdır	  
¤  Kazalar	  karşısında	  yeterli	  dayanıma	  sahip	  olmalıdır	  

¤  Patlama,	  çarpma,	  insan	  hatası	  
¤  Potansiyel	  hasarlardan	  mümkünse	  kaçınılmalı	  veya	  bu	  hasarlar	  

sınırlandırılmalıdır.	  
¤  Temel	  gereksinimler	  karşılanmalıdır	  

¤  Uygun	  malzeme	  seçimi	  
¤  Uygun	  tasarım	  ve	  detaylandırma	  
¤  Tasarım,	  üretim,	  işletme	  vb.	  kontrollerinin	  sağlanması	  

Temel	  Gereklilikler	  (TS	  EN	  1990)	  

Analiz	  ve	  Tasarım	  Felsefeleri	  



¤  EN	  1990’da	  güvenilirlik,	  bir	  yapı	  veya	  taşıyıcı	  elemanın,	  tasarım	  ömrü	  de	  dâhil	  olmak	  üzere,	  
tasarımında	  dikkate	  alınan	  belirtilmiş	  gerekleri	  karşılayabilme	  yeterliliği	  tanımlanır.	  Güvenilirlik,	  
çoğunlukla	  olasılık	  terimleri	  ile	  ifade	  edilir	  ve	  bir	  yapının	  güvenlik,	  kullanılabilirlik	  ve	  dayanıklılığını	  
kapsar.	  	  

¤  Yapısal	  tasarım	  ile	  ilgili	  niceliklerin	  (etkiler,	  geometri,	  sınırlamalar,	  malzeme	  mukavemeti,	  vb)	  rasgele	  
doğası	  göz	  önüne	  alındığında,	  yapısal	  güvenilirlik	  değerlendirmesi	  deterministik	  yöntemle	  yapılamaz,	  
bir	  olasılık	  analizi	  gerekir.	  

¤  Güvenlik	  tahkikinin	  (doğrulamasının)	  amacı	  hasar	  olasılığının	  (belirli	  bir	  tehlike	  durumunun	  
oluşması	  veya	  aşılması)	  sabit	  bir	  değerin	  altında	  kalmasını	  sağlamaktır.	  Bu	  değer,	  yapı	  türünün,	  can	  
ve	  mal	  güvenliğine	  etkinin	  bir	  fonksiyonu	  olarak	  belirlenir.	  	  

Güvenilirlik	  

Analiz	  ve	  Tasarım	  Felsefeleri	  



Bir	  yapı	  için	  tehlikeli	  olan	  her	  durum	  bir	  “limit	  durum”	  olarak	  adlandırılır.	  
Yapı	  bu	  sınır	  duruma	  eriştikten	  sonra	  işlevlerini	  yerine	  getiremez.	  	  

¤  Yapı	  Güvenliği	  (Dayanım	  Limit	  Durumu)	  (Ultimate	  Limit	  States)	  

¤  Statik	  dengenin	  bozulması,	  aşırı	  deformasyona	  bağlı	  göçme,	  
mekanizma	  durumu,	  kopma,	  burkulma,	  zemine	  bağlı	  aşırı	  
deformasyon	  veya	  göçme,	  yorulma,	  kırılma	  vb.	  
¤  Can	  güvenliği	  sağlanmalıdır	  
¤  Yapı,	  üzerine	  etkiyen	  tüm	  etkilere	  karşı	  koymalıdır.	  
¤  Özel	  durumlarda	  bina	  içeriğinin	  güvenliği	  sağlanmalıdır	  

¤  Kombinasyonlar:	  Temel,	  kaza	  ve	  deprem	  (TS	  EN	  1990)	  

¤  Kullanılabilirlik	  (İşletme	  Limit	  Durumu)	  (Serviceability	  Limit	  States)	  
¤  Binanın	  kullanımı	  ile	  ilgili	  olan;	  deplasman,	  titreşim,	  çatlama	  vb.	  

¤  Yapı,	  hedeflenen	  fonksiyonunu	  yerine	  getirmelidir.	  
¤  İnsan	  konforu	  sağlanmalıdır	  

¤  Kombinasyonlar:	  Karakteristik,	  tekrarlı,	  yarı	  kalıcı	  (TS	  EN	  1990)	  

Limit	  Durumlar	  

Analiz	  ve	  Tasarım	  Felsefeleri	  



¤  Rn:	  Nominal	  Mukavemet	  
¤  Kesit	  ve	  malzeme	  özellikleri	  kullanılarak	  bulunan	  dayanım	  

¤  Qi:	  Farklı	  Yük	  Etkileri	  
¤  (Düşey,	  hareketli,	  deprem,	  kar,	  ısı	  vb.)	  

¤  φ:	  Mukavemet	  Azaltma	  Faktörü	  
¤  Eleman	  boyutlarındaki	  ve	  dayanımdaki	  sapmaları	  ve	  işçiliği	  göz	  

önüne	  almak	  için	  kullanılan	  katsayı	  

¤  γi:	  Yük	  Arttırma	  Faktörleri	  
¤  Tasarım	  aşamasında	  yüklerin	  az	  tahmin	  edilmesi	  olasılığını	  göz	  

önüne	  almak	  için	  kullanılan	  katsayı	  

Yapısal	  Güvenlik	  

Analiz	  ve	  Tasarım	  Felsefeleri	  

φRn ≥ γ iQi



Analiz	  ve	  Tasarım	  Felsefeleri	  

¤  LRFD	  (Load	  and	  Resistance	  Factor	  Design)	  	  
¤  Yük	  ve	  Dayanım	  Katsayılarıyla	  Tasarım	  (Limit	  Tasarım)	  
¤  Taşıma	  gücü	  yöntemi	  olarak	  da	  bilinmektedir.	  
¤  Yaklaşık	  30	  yıldır	  kullanılıyor	  

	  

¤  Azaltılmış	  nominal	  dayanım,	  her	  yük	  tipi	  için	  farklı	  olabilecek	  katsayılar	  ile	  
çarpılmış	  yüklerin	  toplamına	  eşit	  veya	  toplamından	  büyük	  olmalıdır.	  

¤  Malzemenin	  akma	  dayanımı	  esas	  alınır.	  

¤  Kesitin	  dayanımı	  azaltılır.	  (Akma	  dayanımı	  malzeme	  faktörüne	  bölünür	  
veya	  kesit	  kapasitesi	  dayanım	  azaltma	  faktörü	  ile	  çarpılır)	  

¤  Eurocode	  1993	  (EC3),	  AASHTO,	  AISC-‐LRFD	  

φRn ≥ γ iQi∑



Analiz	  ve	  Tasarım	  Felsefeleri	  

LRFD	  Kombinasyonları	  

¤  Dayanım	  Limit	  Durumu	  
¤  Ed1	  =	  1.35	  x	  LC1	  +	  1.5	  [(LC2	  +LC3)	  +	  0.6	  x	  LC4]	  

¤  Ed2	  =	  1.35	  x	  LC1	  +	  1.5	  [(LC2	  +LC3)	  +	  0.6	  x	  LC5]	  

¤  Ed3	  =	  1.00	  x	  LC1	  +	  1.5	  x	  LC4	  

¤  Ed4	  =	  1.00	  x	  LC1	  +	  1.5	  x	  LC5	  

¤  Ed5	  =	  1.35	  x	  LC1	  +	  1.5	  [LC4	  +	  0.7	  x	  (LC2	  +	  LC3)]	  
¤  Ed6	  =	  1.35	  x	  LC1	  +	  1.5	  [LC5	  +	  0.7	  x	  (LC2	  +	  LC3)]	  

¤  İşletme	  Limit	  Durumu	  

¤  Ed7	  =	  1.00	  x	  LC1	  +	  0.5	  x	  (LC2	  +	  LC3)	  

¤  Ed8	  =	  1.00	  x	  LC1	  +	  0.2	  x	  LC4	  

¤  Ed9	  =	  1.00	  x	  LC1	  +	  0.2	  x	  LC5	  
¤  Ed10	  =	  1.00	  x	  LC1	  +	  0.2	  x	  LC4	  +	  0.3	  x	  (LC2	  +	  LC3)	  

¤  Ed11	  =	  1.00	  x	  LC1	  +	  0.2	  x	  LC5	  +	  0.3	  x	  (LC2	  +	  LC3)	  

	  

Rüzgar	  yüklerinin	  hakim	  olduğu	  bir	  ofis	  binası	  örneği	  

	  

	  

	  

Yük	  Tanımları	  

¤  LC1	  
Zati	  ağırlık	  

¤  LC2	  
Hareketli	  yük	  (ofis)	  
3.0kN/m2	  

¤  LC3	  
Ofis	  ara	  bölme	  duvarlar	  
0.5kN/m2	  

¤  LC4	  
X	  yönü	  rüzgar	  yükü	  

¤  LC5	  
Y	  yönü	  rüzgar	  yükü	  



Analiz	  ve	  Tasarım	  Felsefeleri	  

¤  ASD	  (Allowable	  Stress	  Design)	  
¤  Güvenlik	  Gerilmeleriyle	  Tasarım	  
¤  Son	  110	  senedir	  kullanılıyor	  

	  

¤  Bütün	  yüklerin	  aynı	  ortalama	  değişkenliğe	  (sapmaya)	  sahip	  olduğu	  kabul	  
edilmektedir.	  Yük	  faktörleri	  1.0	  alınır.	  

¤  Boyutlandırma,	  bir	  elemanda	  oluşacak	  gerilmelerin	  emniyet	  gerilmesine	  ulaşmayacak	  
şekilde	  seçilmesiyle	  yapılmaktadır.	  Emniyet	  gerilmesi	  malzemenin	  elastik	  davrandığı	  
bölgede	  seçilir.	  

¤  Malzemenin	  akma	  dayanımı,	  güvenlik	  faktörüne	  bölünerek	  maksimum	  emniyet	  
gerilmesi	  bulunur.	  

¤  Rüzgar,	  deprem,	  fren	  kuvveti	  vb.	  yükleme	  durumlarının	  olduğu	  kombinasyonlarda	  
emniyet	  gerilmesi	  artırılır.	  

¤  TS	  648,	  AISC-‐ASD	  

φRn
γ

=
Rn
Ω
≥ Qi∑φRn ≥ γ iQi∑



Analiz	  ve	  Tasarım	  Felsefeleri	  

DBYBHY	  ve	  TS	  648	  Yük	  Kombinasyonları	  

¤  G	  +	  Q	  

¤  G	  +	  Q	  ±	  Ex	  ±	  0.3Ey	  

¤  G	  +	  Q	  ±	  0.3	  Ex	  ±	  Ey	  

¤  0.9G	  ±	  Ex	  ±	  0.3Ey	  

¤  0.9G	  ±	  0.3	  Ex	  ±	  Ey	  

¤  G	  +	  Q	  ±	  Wx	  

¤  G	  +	  Q	  ±	  Wy	  

¤  0.9G	  ±	  Wx	  

¤  0.9G	  ±	  Wy	  

	  

	  

	  

Yük	  Tanımları	  

¤  G	  
¤  Ölü	  yükler	  

¤  Q	  
¤  Hareketli	  yükler	  

¤  Ex,y	  
¤  Deprem	  yükleri	  

¤  Wx,y	  
¤  Rüzgar	  yükleri	  
	  

¤ Emniyet	  gerilmeleri,	  
¤ Depremli	  yük	  kombinasyonlarında	  %33,	  	  
¤ Rüzgarlı	  yük	  kombinasyonlarında	  %15	  

arttırılabilir.	  



Analiz	  ve	  Tasarım	  Felsefeleri	  

¤  Plastik	  Tasarım	  
¤  Limit	  tasarımın	  özel	  bir	  durumudur,	  LRFD	  yaklaşımının	  bir	  parçası	  olarak	  

kabul	  edilebilir.	  

¤  Eleman	  kesitindeki	  bütün	  liflerin	  akma	  dayanımına	  (fy)	  ulaştığı	  andaki	  
plastik	  moment	  değerine	  (Mp)	  bağlı	  olarak	  dayanım	  belirlenir.	  

¤  Elemanlar,	  işletme	  yüklerinden	  oldukça	  büyük	  yükler	  altında	  belirlenir.	  
¤  Servis	  yükleri,	  taşıma	  gücü	  yüklerini	  elde	  etmek	  için	  yük	  katsayısı	  ile	  

çarpılarak	  büyütülür.	  
¤  Örneğin;	  eğilmeye	  çalışan	  kiriş	  ve	  kolonlarda	  tasarım	  denklemi	  şu	  şekildedir	  

¤  Plastik	  tasarımda	  diğer	  limit	  durumlara	  (instabilite,	  yorulma,	  gevrek	  
kırılma	  vb.)	  izin	  verilmez.	  

φRn
γ

≥ Qi∑ →Mp ≥1.7 Qi∑



¤  LRFD,	  ASD’ye	  göre	  belirsizliklerin	  ve	  çelik	  elemanların	  gerçek	  davranışlarının	  göz	  önüne	  
alınmasında	  daha	  gerçekçidir.	  

¤  LRFD	  ve	  ASD	  farklı	  limit	  durumlar	  kabul	  eder	  (elastik	  ve	  plastik);	  en	  önemli	  fark	  ise	  yükler	  ve	  
kapasitenin	  gözönüne	  alınmasındadır.	  	  

¤  LRFD	  her	  yük	  tipi	  için	  farklı	  yük	  arttırma	  katsayısı	  ve	  dayanım	  için	  farklı	  dayanım	  azaltma	  
katsayısı	  kullanır.	  Yük	  arttırma	  katsayısı	  ve	  dayanım	  azaltma	  katsayısı	  değişik	  yükleme	  
durumlarındaki	  ve	  dayanımdaki	  belirsizlik	  derecesini	  tanımlar.	  Yani,	  üniform	  bir	  güvenlik	  
mümkündür.	  	  

¤  Hareketli	  yüklerin	  ölü	  yüklere	  oranı	  düşük	  olduğunda	  LRFD	  kullanmak	  daha	  ekonomik	  
sonuçlar	  vermektedir.	  LL/DL	  oranı	  3’ten	  büyük	  ise	  ASD	  kullanmak	  uygun	  olabilir.	  

¤  γi	  ve	  φ‘yi	  değiştirmek	  ASD’deki	  Ω‘yı	  değiştirmekten	  daha	  rasyoneldir	  	  

¤  LRFD	  genel	  olarak	  dayanıma	  göre	  limit	  kapasite	  tasarımı	  açısından	  gerçek	  yapı	  davranışıyla	  
daha	  uyumludur	  ve	  kolaylıkla	  geliştirilebilir.	  

¤  LRFD	  yük	  ve	  mukavemet	  faktörlerinin	  belirlenmesi	  konusunda	  hala	  çalışılmaktadır.	  	  

¤  ASD	  onlarca	  yıldır	  süren	  bir	  eğitim	  süreci	  nedeniyle	  tecrübeli	  bir	  çok	  mühendis	  tarafından	  
hala	  kullanılmaktadır.	  	  

¤  Göçme	  modları	  açısından	  her	  iki	  yaklaşım	  da	  esas	  olarak	  aynıdır.	  	  

LRFD	  ve	  ASD	  Felsefelerinin	  Karşılaştırılması	  

Analiz	  ve	  Tasarım	  Felsefeleri	  
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