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Analiz ve Tasarım Felsefeleri
Yük ve Dayanım Katsayıları ile Tasarım, Güvenlik Katsayıları ile Tasarım



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

¤ Kullanılabilirlik (İşletme Limit Durumu) (Serviceability Limit States)

¤ Binanın kullanımı ile ilgili olan; deplasman, titreşim, çatlama vb.

¤ Yapı, hedeflenen fonksiyonunu yerine getirmelidir.

¤ İnsan konforu sağlanmalıdır

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

¤ 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

¤ 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



Yükler ve Yük Kombinasyonları
Yük ve Dayanım Katsayıları ile Tasarım (YDKT)



Dayanım Azaltma veya Dayanım Katsayıları AISC

¤ Dayanım azaltma veya dayanım katsayıları (ɸ) malzeme ve enkesit 
özelliklerindeki değişkenlikleri dikkate alır ve genellikle 1.0’den 
küçüktür. Bu katsayılar, AISC şartnamesinde değişik sınır durumlar için 
verilmiştir ve Tablo 2-1’de gösterilmiştir.



Yük Birleşimleri ve Yük Katsayıları – ASCE 7

¤ YDKT için temel yük birleşimleri aşağıdaki gibidir.

1. 1.4D

2. 1.2D + 1.6 (L+H) + 0.5 (Lr veya S veya R)

3. 1.2D + 1.6 (Lr veya S veya R) + 1.6H + (f1L veya 0.5W)

4. 1.2D + 1.0W + f1L + 1.6H + 0.5 (Lr veya S veya R)

5. 1.2D + 1.0E + f1L + 1.6H + f2S

6. 0.9D + (1.0W + 1.6H)

7. 0.9D + (1.0E + 1.6H)

f1 = 1 (hareketli yükü 4.79kN/m2’yi aşan kapalı otoparklar 
ve halk toplantı alanları) veya 0.5 (diğer)

f2 = 0.7 (kar birikmesi durumunda) veya 0.2 (diğer)

* Akışkan F, Sıcaklık değişmesi T ve mesnet çökmesi 
yükleri ihmal edilmiştir.



ÇYTHYE Yönetmeliği



Tasarım Yükleri

¤ Yapı yükleri, bir yapıya etkiyen kuvvetlerdir (örneğin; sabit yük, kat 

hareketli yükü, çatı hareketli yükü, kar yükü, rüzgâr yükü, deprem veya 

sismik yük, toprak veya hidrostatik basınç vb.). Bu yüklerin 

büyüklükleri ASCE 7 yük standardında belirtilmiştir. Bu standartta 

binalar farklı kullanım amaçlarına göre sınıflandırılmıştır. 

¤ ÇYTHYE Yönetmeliği

¤ Karakteristik yük değerleri: TS498

¤ Kar yükleri: TS EN 1991-1-3

¤ Rüzgar yükleri: TS EN 1991-1-4

¤ Deprem yükleri: Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarımı için Esaslar



Bina Türü Yapılarda Düşey Yükler

¤ Çatı sabit yükü (zati, kaplama, izolasyon, asma tavan, mekanik/elektrik 
aksam vb.)

¤ Kat sabit yükü (zati, beton, kaplama, izolasyon, duvar, asma tavan, 
mekanik/elektrik aksam vb.)

¤ Çatı hareketli yükü

¤ Kar yükü

¤ Kat hareketli yükü



Bina Türü Yapılarda Düşey Yükler



Bina Türü Yapılarda Düşey Yükler



Hareketli Yükler

¤ Genel olarak, sürekli olarak yapıya iliştirilmeyen herhangi bir 

yük hareketli yük olarak göz önüne alınır. Bina türü yapılara 

etkiyen üç ana hareketli yük tipi normal kat hareketli yükü, çatı 

katı hareketli yükü ve kar yüküdür. Normal kat hareketli yükleri, 

L, ASCE 7, Tablo 4-1 veya IBC, Tablo 1607.1’de belirtilen tasarımda 

göz önüne alınacak minimum hareketli yüklerdir.



Normal Kat Hareketli Yükleri



TS498



Normal Kat Hareketli Yük Azaltması



Hareketli Yükler



Çatı Katı Hareketli Yükü

¤ Ekipmanın, bu ekipmanın bakımı sırasında ilgili personelin ağırlığından 
veya çiçek saksıları veya diğer dekoratif hareket edebilen yapısal 

olmayan elemanların ağırlığından veya çatı katının toplantı amacıyla 

kullanılmasından kaynaklanan yüklerdir.

¤ Belirli çatı tipleri için çatı katı hareketli yükü azaltılabilir.

R1 R2

1.0 AT ≤ 18.58m2 1.0 F ≤ 4

1.2-0.011AT 18.58m2 < AT < 55.74m2 1.2-0.05F 4 < F < 12

0.6 AT ≥ 55.74m2 0.6 F ≥ 12

F = 0.12 x eğim (% cinsinden) (Eğimli çatı)
F = 32 x açıklık/yükseklik (Kemerli veya kubbeli çatı)

AT = Yük alanı



Örnek 2-7



Örnek 2-7



Kar Yükü
ASCE7 ve TS EN 1991-1-3



Kar Yükü

¤ ABD için 50 yıl dönüşüm periyoduna sahip yer seviyesindeki kar 
yüklerini, pg, gösteren yer seviyesi kar yükü haritası ASCE 7, Şekil 7-1’de 
(Alaska için ASCE Tablo 7-1) bulunabilir.

¤ Türkiye için TS EN 1991-1-3 standardında karakteristik zemin kar yükü 
değeri şöyle tanımlanmıştır:
¤ Yıllık aşılma ihtimali %2 olan, istisnai kar yüklerini kapsamayan zemin 

üzerindeki kar yüküdür.

¤ Ulusal Ek olarak TS498’deki kar haritası kullanılmıştır.

¤ Meteorolojik verilerin dikkate alınması önem arz etmektedir. (Standartta 
verilen minimum değerlerin sıklıkla aşılması söz konusuysa mühendis, 
gerekli inisiyatifi almalıdır)



Kar Yükünün Hesaplanması – ASCE 7

1. Yer seviyesindeki kar yükü pg belirlenir. (Şekil 7-1)

2. Kara maruz kalma katsayısı Ce belirlenir (Tablo 7-2)
¤ Arazi sınıfı tanımı (Madde 26.7-2)

3. Sıcaklık katsayısı Ct belirlenir. (Tablo 7-3)
¤ Isıtılan binalarda Ct = 1.0

¤ Dondurucu olarak kullanılan veya soğuk odalarda Ct = 1.3

¤ Açık hava binalarında Ct = 1.2

4. Kar yükü önem katsayısı Is belirlenir (Tablo 1.5-2)
¤ Risk Sınıfı Tablo 1.5-1’den bulunur.

5. Düz çatı kar yükü pf hesaplanır (Denklem 7.3-1)
¤ pf = 0.7 Ce Ct Is pg



Kar Yükünün Hesaplanması – ASCE 7

6. Minimum düz çatı kar yükü belirlenir (Madde 7.3.4)

¤ pg > 0.96kN/m2 à pm = 0.96 Is (kN/m2)

¤ pg ≤ 0.96kN/m2 à pm = Is pg (kN/m2)

¤ pm, kayan veya sürüklenen kar yükü ile birleştirilmemelidir

7. Eğimli çatı kar yükü ps (tasarım yükü) belirlenir (Denklem 7.4-1)

¤ ps = Cspf (kN/m2)

¤ Cs, çatı eğim faktörü Madde 7.4.(1,2,3,4) ve Tablo 7-3’e göre belirlenir



Kar Yükünün Hesaplanması – ASCE 7

8. Sürekli kirişler için kısmi yükleme durumu belirlenir. (Madde 7.5)



Kar Yükünün Hesaplanması – ASCE 7

9. Rüzgar etkisi sebebiyle oluşan dengelenmemiş yükleme belirlenir. 
(Madde 7-6)



Kar Yükünün Hesaplanması – ASCE 7

10. Düşük kotlu komşu çatılardaki kar sürüklenmesi yükü belirlenir. 

(Madde 7-7)

11. Çatı izdüşümlerinde ve parapet duvarlarındaki kar sürüklenmesi yükleri 

belirlenir (Madde 7-8)

12. Yüksek kotlu çatılardan düşük kotlu komşu çatılara kayan kar etkileri 

belirlenir. (Madde 7-9)

13. Kar üstüne yağan yağmurdan oluşan ilave yükler irdelenir. (Madde 7-10)

14. Çatı eğiminin 1.19°’den daha küçük olduğu çatılarda göllenme etkileri 

irdelenir. (Madde 7-11)

15. Kar sürüklenmesi veya kayan kar etkisi için mevcut komşu çatılar 

kontrol edilmelidir.



Rüzgar Sebebiyle Kar Sürüklenmesi – ASCE 7



Kayan Kar Yükü – ASCE 7



Kar Yükünün Hesaplanması - TS EN 1991-1-3

¤ Tasarımda, kar kütlesinin çatı üzerinde farklı biçimde toplanabileceği 
göz önünde bulundurulmalıdır. 

¤ Kar kütlesinin çatı üzerinde farklı biçimde toplanmasına neden olan 
çatı özellikleri veya diğer faktörler aşağıdakilerdir
¤ Çatı sekli, 

¤ Isıl özellikler, 
¤ Yüzey pürüzlülüğü̈, 
¤ Çatı altında oluşan ısı miktarı, 
¤ Komşu binaların yakınlığı, 
¤ Çevre arazi yapısı, 

¤ Lokal meteorolojik iklim özellikleri. Özellikle rüzgar, sıcaklık değişkenliği, 
yağış̧ (yağmur veya kar olarak) ihtimali. 



Kar Yükünün Hesaplanması - TS EN 1991-1-3

¤ Karakteristik çatı kar yükü değeri, zemin kar yükünün karakteristik 
değerinin uygun katsayılarla çarpılmasıyla bulunur.

s = μi Ce Ct sk

¤ s : Çatı üzerindeki kar ağırlığı (kN/m2)
¤ μi : Kar yükü şekil katsayısı
¤ Ce : Maruz kalma katsayısı
¤ Ct : Isı katsayısı
¤ sk : Karakteristik zemin kar yükü değeri

¤ Rakımın 1500m’yi geçtiği veya istisnai kar yükleri (yıllık aşılma olasılığı 
%2 olan) veya istisnai kar birikmeleri durumları için yönetmeliğin ilgili 
maddelerine bakmak gerekmektedir.



¤ Çatı yüzeyindeki kar kütlesinin kaymasının önlenmediği durumlarda;

Kar yükü şekil katsayısı

Kar Yükünün Hesaplanması - TS EN 1991-1-3



Kar yükü şekil katsayısı – Çift eğimli çatılar

Kar Yükünün Hesaplanması - TS EN 1991-1-3

Birikmiş durum
(Drifted)

Birikmemiş durum
(Undirifted)



Kar yükü şekil katsayısı – Çok eğimli (şed) çatılar

Kar Yükünün Hesaplanması - TS EN 1991-1-3

Birikmiş durum

Birikmemiş durum



Kar yükü şekil katsayısı – Silindirik çatılar

Kar Yükünün Hesaplanması - TS EN 1991-1-3

¤ β>60° için μ3=0

β≤60° için μ3=0,2 + 10 h/b 

¤ μ3 için tavsiye edilen üst sınır değer 2.0‟dır.

Birikmiş durum

Birikmemiş durum



Kar yükü şekil katsayısı – Farklı kottaki komşu çatılar

Kar Yükünün Hesaplanması - TS EN 1991-1-3

ls = 2h

ls = 2h



¤ Ct : Isı katsayısı Ct, yüksek sıcaklık iletiminden (>1 W/m2K) dolayı, 
özellikle binanın çatısı altındaki ısı kaybının çatı yüzeyini etkilemesi 

sebebiyle erimelerin meydana geldiği bazı cam kaplı çatılarda çatı kar 

yükündeki azalmanın hesaba katılması için kullanılır.  Diğer bütün 
durumlar için: Ct =1,0 alınmalıdır. 

Maruz kalma (Ce) ve Isı (Ct) katsayıları

Kar Yükünün Hesaplanması - TS EN 1991-1-3



Türkiye Kar Haritası



Karakteristik Zemin Kar Yükü Değerleri



Rüzgar Yükü
ASCE 7 ve TS EN 1991-1-4



Rüzgar Yükü

¤ Açıkta olan tüm yapılar, rüzgar yüklerinin etkisi altındadır.

¤ Rüzgarın yönüne bağlı olarak pozitif ve negatif (emme) rüzgar basıncı, 
yapının tüm dış yüzeylerine (cephe ve çatı) dik olarak etki eder. 

¤ Rüzgar, hızı zamanla değiştiği için esasen dinamik bir kuvvettir ancak 
bu etkiler eşdeğer statik yaklaşımlarla ele alınırlar.



Rüzgar Yükünün Hesaplanması - ASCE7

¤ ASCE7 rüzgar yüklerini iki başlıkta inceler

¤ Rüzgar kuvveti ana taşıyıcı sistemi (RKATS)

¤ Çatı ve kat diyaframları, perde duvarlar, çapraz ve moment çerçeveleri

¤ Bileşenler ve cephe kaplaması (B&CK)

¤ Rüzgar yükünün dik olarak etkidiği, duvarlar, cephe kaplamaları, sac 
bağlantı elemanlarına etki eden kaldırma kuvveti vb.

¤ Genel anlamda RKATS’den daha yüksek bir değerdir.

¤ Etkin rüzgar alanının (Ae) bir fonksiyonudur.

¤ Ae = Eleman açıklığı x Yük alanı genişliği (YAG)

¤ Ae ≥ (Eleman açıklığı)2 / 3

¤ ASCE7 rüzgar yüklerini Bölüm 26 ve 31 arasında işlemiştir.



Rüzgar Yükünün Hesaplanması - ASCE7



Rüzgar Yükünün Hesaplanması - ASCE7

¤ Bölüm 26

¤ Genel şartlar ile değişkenlerin tanımı ve açıklamalar

¤ Bölüm 27
¤ Normal şekildeki binalara uygulanabilecek olan «Yönsel İş Akışı»



Rüzgar Yükünün Hesaplanması - ASCE7

¤ Bölüm 28
¤ Düşük yükseklikteki binalar için «Zarf İş akışı» tanımlar
¤ Kısım 1, analitik yöntem
¤ Kısım 2, basitleştirilmiş yöntem (ASCE 7 Şekil 28-6)



Rüzgar Yükünün Hesaplanması - ASCE7

¤ Bölüm 29

¤ Bina türü olmayan yapılara etki eden rüzgar yüklerini içerir

¤ Tabelalar, çatıdaki ekipman, baca, kule vb.

¤ Bölüm 30

¤ B&CK’lere etki eden rüzgar yüklerinin belirlenmesinde kullanılır.

1. Yüksekliği 18.3m’den az olan kapalı ve kısmi kapalı yapılar

2. Yüksekliği 18.3m’den az olan kapalı binalar için basitleştirilmiş yöntem

3. Yüksekliği 18.3m’den fazla olan kapalı ve kısmi kapalı yapılar

4. Yüksekliği 48.8m’den az olan kapalı binalar için basitleştirilmiş yöntem

5. Eğimi olmayan çatılara sahip tüm yükseklikteki açık binalar

6. Çatı çıkmaları, korkulukları ve çatı ekipmanları için bir yöntem

¤ Bölüm 31

¤ »Rüzgar Tüneli İş Akışı»

¤ Diğer bölümlerde açıklanan yöntemlerin hiçbirinin kullanılamadığı yapılar



Rüzgar Yükünün Hesaplanması - ASCE7



¤ Aşağıdaki şartların tamamı geçerliyse kullanılabilir

¤ Yapı basit diyaframlara sahiptir

¤ Yapı kapalıdır (büyük açıklıklar bulunmaz)

¤ Binanın ortalama çatı yüksekliği binanın yatay ölçülerinin en 

küçüğünden küçük veya buna eşittir

¤ Binanın ortalama çatı yüksekliği ≤18.3m’dir

¤ Bina simetriktir

¤ Binanın yüzey alanı her iki yönde de yaklaşık olarak simetriktir ve çatı 

eğimi ≤45°dir

Basitleştirilmiş Yöntem (Bölüm 28, Kısım 2 – Bölüm 30, Kısım 2)

Rüzgar Yükünün Hesaplanması - ASCE7



¤ Temel rüzgar hızına karar verilir. (ASCE7)

¤ Arazi sınıfı ASCE7 Tablo 3-1 ve Tablo 3-2’ye göre belirlenir.

¤ Ortalama çatı yüksekliği belirlenir.

¤ Yatay ve düşey rüzgar basıncı (ps30 ve pnet30) bulunur

¤ ASCE7, Şekil 28.6-1 ve Şekil 30.5-1

¤ Bu değerler arazi sınıfının B, ortalama çatı yüksekliğinin 9.1m 

kabulüyle hesaplanmıştır.

¤ Yatay rüzgar basıncı, rüzgarın yaklaştığı ve uzaklaştığı yöndeki dış 

basınçların toplamıdır. Bu sebeple her bir rüzgar yönü için binanın tek 

bir yanına uygulanır.

¤ Çatı çıkmalarına etki eden rüzgar basıncı diğer bölgelere göre çok daha 

fazla olduğuna dikkat edilmelidir.

Basitleştirilmiş Yöntem (Bölüm 28, Kısım 2 – Bölüm 30, Kısım 2)

Rüzgar Yükünün Hesaplanması - ASCE7



¤ Tasarım rüzgar basıncı bulunur

¤ Yükseklik ve arazi ayarlama katsayısı (λ) bulunur

¤ ASCE7, Şekil 28.6-1 ve Şekil 30.5-1

¤ Topoğrafya katsayısı (Kzt) bulunur

¤ ASCE7, Kısım 16.8-1

¤ Ps30 = λ Kzt ps30 ≥ 0.77 kN.m2 (RKATS)

¤ Pnet30 = λ Kzt pnet30 ≥ 0.77 kN.m2 (B&CK)

¤ Hesaplanan tasarım rüzgar basınçları bölgelere uygun şekilde etkitilir.

¤ Uç bölgesi için gerekli a değeri aşağıdaki gibi bulunur

¤ a ≤ 0.1 x binanın yatay uzunluklarının en küçüğü

¤ a ≤ 0.4 x bina çatısının ortalama yüksekliği

¤ a ≤ 9.14m

Basitleştirilmiş Yöntem (Bölüm 28, Kısım 2 – Bölüm 30, Kısım 2)

Rüzgar Yükünün Hesaplanması - ASCE7



Rüzgar Yükünün Hesaplanması – TS EN 1991-1-4

¤ Esas rüzgar hızı (vb)

¤ Arazi kategorisi II’de yer seviyesinden 10m yükseklikte, yılın herhangi bir 

bölümünün ve rüzgar yönünün bir fonksiyonu

¤ vb = cdir cseason vb,0

¤ cdir : Doğrultu katsayısı (1.0 önerilir)

¤ cseason : Mevsim katsayısı (1.0 önerilir)

¤ vb,0 : Tasarımlarda bölgeye özel bir veri yok ise 28 m/sn (100 km/sa) alınabilir

¤ Ortalama rüzgar hızı : vm(z)

¤ vm(z) = cr(z) co(z) vb

¤ cr(z) : Engebelilik katsayısı

¤ co(z) : Orografi katsayısı

¤ Tepe, sırt, yamaç gibi eğimli yerlerde rüzgar hızı artar

¤ Detaylı bilgi Ek A.3

¤ Düz arazi üzerinde 1.0 alınır



¤ z : Binanın toplam yüksekliği

¤ zmax : 200m | z0,II : 0,05

Engebelilik katsayısı

Rüzgar Yükünün Hesaplanması – TS EN 1991-1-4



Rüzgar Yükünün Hesaplanması – TS EN 1991-1-4

¤ Komşu yapılar
¤ Bir yapı komşu yapıların ortalama yüksekliklerinin en az 2 katı yüksekliğe 

sahipse rüzgar hızlarının artabileceği dikkate alınmalıdır.
¤ Ek A.4

¤ Sıkışık binalar ve engeller
¤ Ek A.5

¤ Rüzgar türbülansı : Iv(z)



Rüzgar Yükünün Hesaplanması – TS EN 1991-1-4

¤ Tepe hız kaynaklı rüzgar basıncı : qp(z)

¤ qp(z) = ce(z) qb (Alternatif)
¤ qb = ½ ρ vb

2

¤ ρ : Havanın birim hacim ağırlığı (1.25kg/m3)



Rüzgar Yükünün Hesaplanması – TS EN 1991-1-4



Rüzgar Yükünün Hesaplanması – TS EN 1991-1-4

¤ Dış yüzeylere etkiyen rüzgar basıncı (We)
¤ We = qp(ze) cpe

¤ ze : Binanın geometrisine bağlı olarak bulunan yükseklik
¤ cpe : Basınç katsayısı



Rüzgar Yükünün Hesaplanması – TS EN 1991-1-4

¤ İç yüzeylere etkiyen rüzgar basıncı (Wi)
¤ Wi = qp(zi) cpi

¤ zi : Binanın geometrisine bağlı olarak bulunur
¤ cpi : Basınç katsayısı



¤ Cephe ve çatı kaplama elemanları ile sabitleme elemanları

¤ cpe,1 : Yüklenmiş yapı alanı (A) ≤ 1m2

¤ Binanın yük taşıyıcı sisteminin tamamında

¤ cpe,10 : Yüklenmiş yapı alanı (A) ≥ 10m2

¤ Yüklenmiş yapı alanı 1m2 < A < 10m2

¤ cpe = cpe,1 – (cpe,1 - cpe,10)log10A

Binalar için basınç katsayıları

Rüzgar Yükünün Hesaplanması – TS EN 1991-1-4



Dikdörtgen Binaların Düşey Duvarları

Rüzgar Yükünün Hesaplanması – TS EN 1991-1-4



Dikdörtgen Binaların Düşey Duvarları

Rüzgar Yükünün Hesaplanması – TS EN 1991-1-4



¤ Eğimi 5°’ye kadar olan çatılar

Düz Çatılar

Rüzgar Yükünün Hesaplanması – TS EN 1991-1-4



Tek Eğimli Çatılar

Rüzgar Yükünün Hesaplanması – TS EN 1991-1-4



Çift Eğimli Çatılar

Rüzgar Yükünün Hesaplanması – TS EN 1991-1-4



Diğer Çatılar

Rüzgar Yükünün Hesaplanması – TS EN 1991-1-4

¤ Beşik çatılar

¤ Çok açıklıklı çatılar

¤ Tonozlar ve kubbeler

¤ Sundurma çatılar (Açık yapılar)



¤ İç ve dış basınçlar yapıya aynı anda etkiyecek şekilde dikkate alınmalıdır.

¤ Yapıda oluşması muhtemel en kötü durum dikkate alınmalıdır.

¤ İç basınç katsayısı (cpi) cephedeki açıklıkların boyutuna ve dağılımına 
bağlıdır.

¤ Boşluk oranı en az iki cephede %30’u geçiyorsa kalıcı duvarları olmayan 
çatılar (7.3) veya bağlantısız duvarlar vb. (7.4) gibi çözülmelidir.

¤ Bir yüzdeki açıklıkların toplamı, geri kalan yüzlerdeki toplam açıklık 
alanlarının en az iki katı ise o yüze «Baskın yüz» denir.

¤ Baskın yüzü olan binalardaki iç basınçlar, baskın yüz dış basınçlarının 
bir oranı olarak alınır.  (Denklem 7.1 ve 7.2)

¤ Boşluklar proje aşamasında öngörülemiyorsa cpi değeri olarak +0.2 ve -0.3 
kullanılabilir.

İç Basınç

Rüzgar Yükünün Hesaplanması – TS EN 1991-1-4



¤ Baskın bir yüzü olmayan binalar için cpi

İç Basınç

Rüzgar Yükünün Hesaplanması – TS EN 1991-1-4



Diğer Yükler



Diğer Yükler

¤ Deprem yükü
¤ Bir deprem ülkesi olan Türkiye’de ayrı bir ders olarak anlatılmaktadır.

¤ Yağmur yükleri
¤ Yağmur yükleri sadece parapetli düz çatılara uygulanır.

¤ Donan yağmur etkisiyle oluşan buz yükleri
¤ Özellikle kule, kablo sistemleri ve borularda oluşur.
¤ Hesaplama yöntemi ASCE7’de detaylı bir şekilde tanımlanmış.

¤ Akışkan Yükleri

¤ Sel nedeniyle oluşan yükler

¤ Sıcaklık değişmesi, mesnet çökmesi yükleri

¤ Toprak yükü, zemin suyu basıncı vb.

¤ Küpeşte, korkuluk vb yapı elemanlarından gelen hareketli yükler

¤ Yapım aşamasındaki yükler
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