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GEMİLERDE YÜKLEME/BOŞALTMA ESNASINDA MUKAVEMET 
KONTROLU İÇİN BİR BİLGİSAYAR PROGRAM PAKETİ
GELİŞTİRİLMESİ

ÖZET 
 
Bu çalışmada, kuruyük ve tanker tipi gemiler için hayatı önem taşıyan , yükleme / 
boşaltma esnasında gemi stabilitesi ve gemi kirişinin mukavemet durumunu tespit 
edecek, kritik eğilme momenti  ve kesme kuvveti bölgelerini gösterecek, mukavemet 
bilgisi sınırlı kaptan veya operatör tarafından rahatça kullanılacak interaktif bir 
yazılım geliştirilmiştir. Gemi kirişi mukavemet hesabında, basit kutu kiriş mantığı ele 
alınmış ve mevcut yükleme durumuna göre, gemi boyu doğrultusundaki değişimi 
gösterilmiştir. Geliştirilen yazılım, uluslararası kurallar dahilinde gerekli kriterleri 
sağlayacak şekilde ele alınmış ve uygunluğuna bağlı olarak uluslararası sularda 
geçerliliğini ispatlamıştır. 
Sonuçlarına bakıldığında, böyle bir çalışmanın gerekliliği, gemilere sağladığı hızlı,
doğru ve emniyetli çözümler açısından önemi gözlenmiştir.  
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1. GİRİŞ 

Günümüzde bilgisayar teknolojileri çok gelişmiş ve bu gelişmeye paralel olarak gemi 
inşaat sektöründe de bilgisayar uygulamalarına gidilmektedir. Bilgisayar kullanımı
gemi inşaat piyasasına hızlı çözümler getirmekte olup, diğer mühendislik dallarında 
olduğu gibi sonuca daha çabuk ve kontrollü şekilde ulaşmamızı sağlamaktadır. 

Bilgisayar programcılığı da gelişen bilgisayar teknolojilere paralel olarak hızla 
gelişmekte olup, bilgisayar temelli çözümlerin temelini oluşturmaktadır. Hatta son 
zamanlarda çıkan ve kullanıcı büyük kolaylılar sağlayan, “.NET” gibi günümüz 
yazılım teknolojileri, sonuca ulaşmamızda büyük kolaylıklar sağlamıştır. 

Bu tez kapsamındaki çalışmada, kuru yük ve tanker tipi gemiler için hayati önem 
taşıyan yükleme ve boşaltmadaki gemi stabilitesinin kontrolü ve kritik mukavemet 
hallerinin incelenmesi için bir paket programı geliştirilmiştir. Ayrıca programın
kurallara uygunluğu örneklerle sunulmuştur. Ticari anlaşmalarda gemiye artı
özellikler kazandıran  bu tür yükleme paket programların kullanımı günümüzde 
gittikçe artmaktadır. 

Bu çalışmanın ikinci bölümünde, yükleme ve boşaltmanın gemiler için önemi ve 
boyuna mukavemet ve stabilite açısından kontrol edilebilirliği ele alınmıştır.  

Üçüncü bölümde ise, gemi kaptanlarının ya da operatörlerinin kullanabileceği ve 
uluslararası kurallara uygun olarak geliştirilmiş bilgisayar programının hazırlanması
aşamasında kullanılan bilgiler üzerinde durulmuştur. 

Dördüncü bölümde, uluslararası kuruluşların bu tür geliştirmiş programlar için 
hazırlamış olduğu talimatlar verilmiştir. 

Beşinci Bölümde ise, şu anda uluslararası seferlere giden 6500 dwt lik bir kuru yük 
gemisi için kritik yükleme hallerinin bilgisayar uygulamasıyla gösterimi ele 
alınmıştır. 
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Altıncı Bölümde, bu çalışma için geliştirilmiş bilgisayar programının, gemi sektörü 
için sağladığı katkılar üzerinde durulmaktadır. 

1.1 Genel Bakış 

Dünya uluslararası taşıma sektörünün büyük bir payını elinde tutan gemilerdir. Deniz 
aşırı iki yer arasında bir defada tonlarca yük ve binlerce yolcu taşıması yönünden 
ulaştırmanın en yüksek kapasiteli araçlarıdır. Bilimin her yöntemi bu ulaşım
vasıtalarının üzerinde uygulanmış ve geliştirilmiştir. Yapım aşamasında gemi, 
taşıyacağı yüke göre dizayn edilir ve seferde iken de önceden tespit edilmiş hesaplar 
mertebesinde, yükleme boşaltmasını yapar. Gemiler, yükleme/boşaltma esnasında 
gemiyi riske sokabilecek yük ve balast dağılımına maruz kalabilir. 

1.1.1. Yükleme ve Boşaltma Esnasında Oluşacak Mukavemet Durumları

Gemiler yükleme/boşaltma esnasında ortaya çıkabilecek çeşitli yük senaryoları
neticesinde, gemi boyunca yük dağılımındaki değişimin gemi kirişi üzerindeki etkisi 
neticesinde, gemi bünyesinde yüksek seviyede gerilmeler oluşabilir. 

Yüklerden ileri gelen ve gemi bünyesindeki düşey yöndeki eğilme momenti ve 
kesme kuvveti değerleri hesabında gemi teknesine etki eden basınç kuvvetleri göz 
önüne  alınmalıdır. 

1.1.2. Hidrostatik ve Stabilite Halleri 
Üç boyutlu bir cisim olarak geminin tüm geometrik temel karakteristiklerine dizayn, 
imalat ve seyir sırasında gereksinim duyulur. Gemi üzerindeki yük dağılımının
yerine ve büyüklüğüne bağlı olarak geminin o anki yüzdüğü su hattı ve trim değeri 
ortaya çıkar. Yük dağılımına bağlı olarak, değişik su hatları ve trim değerlerinden 
yola çıkılarak hazırlanan hidrostatik tablolara her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. 

Gemi belirlenmiş trim ve su hattına bağlı olarak, ıslak hacmiyle orantılı olan bir 
kaldırma kuvvetine maruz kalır. 
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Şekil 1.1 Deplasman tipi bir tekneye etkiyen ağırlık ve sephiye kuvvetleri 

Geminin mevcut ağırlığı ve kaldırma kuvveti farkından gemi kirişi üzerine gelen yük 
dağılımı ortaya çıkar ve geminin boyuna mukavemet karakteristiğini belirler. 

Stabilite, gemilerin başlıca denizcilik özelliklerinden biridir. Bu nedenle küçük ve 
büyük meyil açılarına bağlı olarak dikkatlice hesaplanmalı ve çıkan sonuçlar ışığında 
gerekli müdahalelere gidilmelidir. Ve yine belirlenmiş su hattı ve trim değerine göre 
geminin o an ki stabilite karakteristikleri, gerekli meyil açılarına bağlı olarak 
hesaplanmalıdır. 

1.1.3. Geliştirilen Bilgisayar Programı

Geliştirilen bilgisayar programı, ShipLCOM, kuru yük ve tankerler için hazırlanmış 
olup, gemi kaptanlarının kullandığı türden bir gemi yükleme bilgisayarıdır. Gemi 
yükleme programlarının temel amacı, mevcut yükleme durumunda oluşan eğilme 
momentleri ve kesme kuvvetlerini görmek ve buna göre yükleme durumlarına 
müdahale etmektir. 

Şekil 1.2 ShipLCOM Programı
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2. GEMİLERDE YÜKLEME VE BOŞALTMA DURUMLARININ 
İNCELENMESİ

Yükleme; limandan bir taşıyıcı vasıtasıyla yükün gemiye elleçlenmesidir. Boşaltma; 
bu işlemin tersi durumudur.  

Yüklemede / Boşaltma da temel prensip, yüklemenin hızlı ve emniyetli yapılabilmesi 
ve limanda bekleme süresinin azaltılmasıdır. 

Yükleme hızını etkileyen faktörlerden biri de, yükleme/boşaltma esnasında oluşan 
yük dağılımının, gemi bünyesinde oluşturacağı gerilmelerin izin verilebilen limitler 
altında olup, olmadığının kontrolüdür [13]. 

2.1. Geminin Güvenliğini Etkileyen Faktörler 

Gemi performansını olumsuz olarak etkileyen faktörleri aşağıdaki şema şeklinde 
özetleyebiliriz; 

Şekil 2.1 Faktör Şeması

Faktörleri beş alt grup olarak toplarsak; birinci etken olarak yapısal dizayn faktörü 
karşımıza çıkar, tamamen tasarım aşamasındaki eksikliklerden ileri gelir. Gemi 
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operasyonu, gemilerin seyir halindeyken karşılaştıklar istenmeyen doğal koşullar ve 
kaptanın cevabı şeklinde karşımıza çıkar. Özel yük tipi ile ilgili olan aksaklıklar 
elleçleme esnasında ve/veya yük özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkan genel 
aksaklıklardır. Gemi bakım metotları faktörü ile ise, gemilerin olağan bakımı
esnasında ortaya çıkar ve hesapta olmayan hatalardan  ve bunun neticesinde geminin 
ömrünü etkileyen faktörlerdir. Yükleme/boşaltma faktörü ile operasyon esasında yük 
dağılımın uygun olmamasından kaynaklanan ve istenmeyen olumsuzluklar tarif 
edilmektedir [13]. 

2.2. Gemilerde Yükleme, Yük Dağılımı ve Kontrolü 

Geminin yük bölüştürülmesi, balast ağırlıklarının dağıtılması veya bazı
kompartmanların boş bırakılması geminin yapısal direncini ilgilendiren bir işlemdir. 
Trim amacına uygun olarak yük veya balast ağırlıların uygun şekilde dağıtılmaları
kolayca hesaplana bilinir. Buna karşın geminin boyuna direnci üzerindeki sonucu 
kolayca belirlenemez. Gemi çeşitli yükleme/ boşaltma senaryolarına göre elde edilen 
yük dağılımına bağlı olarak, gemiler aşırı moment ve kesme kuvveti değerlerine 
maruz kalabilir. Eğilme momenti ve kesme kuvveti, yüklemesinde hesaplanması
gereken en önemli etkenlerdir. Gemilerde rastlanan kırılma- geminin boyuna olarak 
iki parçaya ayrılması- olayı geminin boyuna direncinin gereklerine uygun olarak 
ağırlıkların dağıtılmamasından kaynaklanmaktadır. 

Şekil 2.2  Kargo Dağılımının Etkisi 

Klas kuruluşları, gemiyi, anlık limitleri aşan moment ve kesme değerlerinden 
kurtarmak için, gemi operatörüne, yükleme senaryolarını yükleme kitapçığı (Loading 
Guidance and Stability Information Booklet) onayı halinde verir. Gemi operatörünün 
yapması gereken, o gemiye göre hazırlanmış çizelgelerde herhangi bir yükleme 
durumunda eğilme momenti ve kesme kuvvetinin, klas kuruluşların belirlediği limit 
içinde olup olmadığı tespit etmektir. 

Onaylanmış klas yükleme kitapçığında; 

� İzin verilen en büyük eğilme momenti ve kesme kuvveti değerleri 
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� İzin verilen en büyük “tank-top” gerilme değeri 

� Yükleme kısıtlamaları (maksimum. gemi baş tarafı su hattı, simetrik 
olmayan yükleme, maksimum trim değeri.....vb.) 

� Yükleme gemi ortası su hattı sınırı.

� İzin verilebilen yük yoğunluğu değeri, gibi değerler bulunabilir. 

Böylece geminin, gemi operatörleri tarafından, kontrol edilmesi sağlanmış olur [3]. 

2.3. Gemi Kirişinin Boyuna Mukavemet Analizi 

Boyuna mukavemet hesabında gemi, bir kiriş olarak modellenir. Gemi bünyesindeki 
ağırlık gurupları ve suyun kaldırma kuvveti gemi kirişine yayılı yükler olarak etki 
ettirilir. Gemi kirişi kaldırma kuvveti ve ağırlık gruplarının etkisi ile dengede 
olduğundan kiriş uçları “ serbest uç ” olarak alınır. İntegrasyon sabitleri bu sınır
koşullarına göre belirlenir. Kirişe etkiyen yük eğrisinin çok süreksiz karakterde 
olması analitik çözüm yerine sayısal integrasyonu avantajlı hale getirmektedir. 
Sayısal integrasyonun diğer bir avantajı ise bilgisayar kullanımına olanak tanıması ve 
hesapların çabuk yapılabilmesidir.  

Yüzen bir gemi, kiriş olarak kabul edilir ve kirişe etki eden başlıca iki kuvvet 
mevcuttur; birincisi gemi ağırlığı, diğeri bunu dengeleyen sephiye kuvvetidir [12,7]. 

2.3.1. Basit Kiriş Kabulleri 

Gemi kirişi için basit kiriş teorisi göz önüne alındığında, aşağıdaki kabuller dikkate 
alınmıştır [7]; 

� Sadece gemi boyu yönünde tek değişken vardır. Yüklemeler her gemi 
kesiti için tekil değerdedir. 

� Kirişin boyuna eksenine dik düzlemlerin eğilme momenti 
uygulandığında düzleme dik kaldığı kabulü önemlidir. 

� Kiriş elastik olarak davranmakta olup, çökmeler küçüktür. 

� Dinamik yükleme dikkate alınmamış ve statik yük halinde gemi 
kirişine etki ettirilmiştir. 
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2.3.2. Gemi Kirişi Üzerindeki Kuvvetler 

Gemi Kirişi üzerinde iki kuvvet mevcuttur bunlardan birincisi geminin kendi 
ağırlından ve taşıdığı yükten ileri gelen toplam ağırlık, diğeri bunu dengeleyen 
sephiye kuvvetidir. Gemi boyuna mukavemeti hesaplamasının yapılması için bu iki 
kuvvetin modellenmesi gerekmektedir. 
Yükten ileri gelen ağırlık göz önüne alındığında, her biri tek başına olan ağırlıklar, 
gemi kirişi üzerine etki ettirilir. Gemi kirişi üzerine gelen temel iki ağırlık grubu 
vardır. Bunlardan ilki geminin kendi yapısal “lightship” ağırlığı, ikinci grup ise 
değişken değerli ağırlıklar olup; kargo, erzak, yakıt, ve buna benzer değişken 
ağırlıklardır. İkinci grup “deadweight” olarak adlandırılır. Deadweight, her yükleme 
yükleme durumunda değişken değere sahiptir. 

Ağırlık dağılımı yapılmadan önce her bir ağılığın aşağıda verilen özellikleri 
bilinmelidir [7]; 

 i-) Ağırlık değeri 

 ii-) Dikey ve boyuna ağırlık merkezinin yeri 

 iii-) Gemi kirişindeki boyuna kapladığı yer koordinatları.

iv-) Ağırlığın yayılım tipi ( Düzgün yayılı yük, yamuk yük). 

Bu değerler bilindikten sonra, hesaplanacak değerler bilgisayar yardımıyla elde 
edilir. 

Her bir yükleme durumunda, gemi hidrostatik değerlerinden de faydalanılarak, 
ağırlık kuvveti dağılımı ve sakin su sephiye kuvveti dağılımı ortaya çıkarılır. Bu iki 
dağılım birleştirilir ve gemi kirişi üzerinde yük dağılımı oluşturulur. Bu yük dağılımı
iki defa integre edilerek sırasıyla kesme kuvveti dağılımı ve eğilme momenti 
dağılımı bulunur. 

Ağırlıklar kapladığı bölgeye göre ve kendi geometrik yapısından gelen özelliklere 
bağlı olarak, gemi kirişi üzerinde düzgün olarak dağılmaya bilir. Bu tür ağırlıkların
dağılımında yamuk yük kabulüne gidilir. Bu tür yaklaşım, gerçek sonuca daha iyi 
yakınsamamızı sağlayacaktır. 
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(2.1) 

 

2
06

l
xM

l
MMf o += (2.2) 

 

Şekil 2.3 Ağırlığın yamuk tipi 
yayılımı.

Burada Mo, toplam ağırlığı, Ma yükün başlangıcındaki, Mf ise yükün sonundaki 
ağırlık değerleridir. 

Sephiye kuvveti, genelde geminin sakin suda, trimsiz (sephiye merkezi LCB ile 
ağırlık merkezi LCG nin aynı düşey üzerinde) durumu için hesaplanmaktadır. Fakat 
geminin trimli hallerinde de sephiye kuvveti bonjean alan eğrilerden faydalanılarak 
hesap edilire bilir. 

Şekil 2.4 Sephiye Kuvveti 

Geminin mevcut yükleme durumu için sephiye kuvveti bonjean alan eğrileriyle deniz 
suyu yoğunluğu çarpımı sonucu elde edilir. 

2
06

l
xM

l
MMa o −=
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Şekil 2.5  Sephiye dağılım eğrisi 

 

2.3.3. Gemi Kirişinin Mukavemet Analizi 

Gemi için aşağıdaki eşitliği sağlanmak zorundadır [7,12]. 

W∑=∆ (2.3) 

Burada ∆ geminin deplasman tonajı, yani sephiye kuvveti, W ise geminin toplam 
ağırlığıdır. 

Yani; 

∫ ∫=
L L

dxxmgdxxag
0 0

)()(ρ (2.4) 

 ∆= g

a(x)   : ıslak alan. 

m(x)  : kütle dağılımı.

ρ : akışkan yoğunluğu. 

g : yerçekimi ivmesi. 

∆ : deplasman 

Benzer Şekilde Moment Eşitliğinden: 



10 

∫ ∫=
L L

xdxxmgxdxxag
0 0

)()(ρ (2.5) 

 Glg∆=

burada ; lG : orijinden LCG ye olan mesafe. 

2.3.4. Basit Kiriş Teorisinin Uygulanması

Elastik kiriş kabulü altında eğilme momenti M(x) için kiriş denklemi [7,12]; 

)(2

2
xfdx

Md = , (2.6) 

burada f(x), kiriş üzerindeki yayılı yükü gösterir. Bu, gemi için net yayılı kuvveti, 
yani sephiye kuvveti b(x) ile ağırlık kuvveti w(x) arasındaki farkı gösterir. Şekil 2.7 
‘de görüldüğü gibi, burada net yayılı yük f(x) = w(x) – b(x) olur. 

 

Şekil 2.6 Sakin Suda Yüzen Gemi [7] 

 

Şekil 2.7 Sephiye dağılımı [7] 

 

Şekil 2.8 Ağırlık Dağılımı [7] 
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Şekil 2.9 Yük Dağılımı [7] 

 

Şekil 2.10 Elemanter kesit 
dilimi [7] 

 

Şekil 2.11 Kesme Kuvveti 
[7] 

 

Şekil 2.12 Eğilme Momenti 
[7] 

 

M(x) in çözümü için iki defa integrasyona ihtiyaç vardır.Birinci integral kesme 
kuvvetini  Q(x) verir (Şekil 2.9). 

0=−−+ dQQfdxQ (2.7) 

dx
dQf = buradan;        ∫ +=

x
CdxxfxQ

0
)()( , C = 0.                            (2.8) 
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Gemiler kirişi için, integrasyon sabiti sıfırdır. Çünkü kesme kuvveti kiriş sonlarında 
sıfır olmalıdır, Q(0)=0. 

Moment eşitliğinden ;  

02 =−−++ dMMdxfdxQdxM (2.9) 

2dx terimi ikinci dereceden olup, böylece; 

dx
dMQ = , buradan M(x),                                            (2.10) 

∫ +=
x

CdxxQxM
0

)()( , C=0, Şekil 2.10                                                           (2.11) 

Benzer şekilde; 

Eğer eğilme momenti eğrisi konkavı, yukarıdaki işaret kabulüne bağlı olarak eksenin 
üstünü işaret ediyorsa, bu çökmeyi; tam tersi durum ise sarkmayı işaret eder. 

Şekil 2.13  Gemi Kirişi için Sarkma ve Çökme Durumu. 

Kesme kuvveti ve eğilme momenti eğrilerinin karakteristiğine bakıldığında uç 
noktalardaki değerler sıfırdır. 
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2.4. Gemi Hidrostatik ve Stabilite Hesabı

Geminin herhangi bir dış etkisi altında (örneğin yükleme veya boşaltma, yaralanma, 
rüzgar, dalga v.b.) ağırlık merkezinin konumunun değişmesi durumunda, ağırlık ve 
sephiye merkezleri arasındaki uzaklıktan dolayı bir moment oluşacaktır. Bu 
momentin etkisiyle sephiye merkezi ağırlık merkezinin yeni konumu ile aynı düşey 
doğruya gelecek şekilde gemi meyil veya trim yapacaktır. Oluşan  moment gemiyi 
orijinal durumuna geri getirmeye çalışıyorsa ağırlık ve deplasman kuvvetleri arasında 
pozitif GZ moment kolu oluşacaktır. Bu durumu Şekil 2.14.a.’da görülmektedir. Eğer 
oluşan moment gemiyi yatırmaya çalışıyorsa negatif bir GZ vardır ve Şekil 
2.14.b.’de görülen bu durumda oluşan moment gemiyi devirmeye çalışacaktır. Eğer 
GZ moment kolu 0 ise yanı ağırlık ve deplasman kuvvetleri aynı düşey doğru 
üzerinden etkiyorsa gemi kararsız dengede durumundadır. Kararsız denge durumu 
Şekil 2.14.c.’de görülmektedir [2,11,13]. 

Şekil 2.14. Deplasman tipi bir tekneye etkiyen kuvvetler 
Bu durumda bir deniz aracının dengeli olarak yüzebilmesi için aşağıdaki iki koşulun 
sağlanması gerektiği ortaya çıkmaktadır: 
 
1. Yüzme koşulu gereği cismin ağırlığı taşırdığı suyun ağırlığına eşit olacaktır yani, 

∆=W 
2. Pozitif bir doğrultucu moment kolu (GZ) bulunacaktır, yani GZ≥0,veya GM≥0. 
 
Bir geminin herhangi bir etken nedeni ile sancak veya iskele yönünde meyil yaptığını
düşünelim. Gemi meyil yaptıkça su altı formu ve buna bağlı olarak da su altı hacim 
merkezinin konumu değişecek ve geminin toplam ağırlığı ve ağırlık merkezinin 
konumu sabit kalacağından, ağırlık ve sephiye kuvvetleri arasında bir kuvvet çifti 
yani moment oluşacaktır. Sephiye merkezinden su hattına çizilen dikin orta simetri 
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eksenini kestiği nokta metasantr noktası olarak adlandırılır ve M harfi ile gösterilir. 
Metasantr noktası (M) ağırlık merkezinin (G) üstünde ise pozitif bir doğrultucu 
moment oluşacaktır. Aksi durumda negatif bir devirme momenti oluşacaktır. 
Metasantr ile ağırlık merkezinin çakışması halinde farksız denge durumu ortaya 
çıkacaktır. Gemiyi doğrultmaya veya devirmeye çalışan moment 

ϕ∆=∆= sinGMGZMd (2.12) 

olacaktır. Burada ϕ meyil açısını göstermektedir. Meyil açısının küçük değerleri için 
(3-50) açının tanjantı veya kendisi de kullanılabilir. Bu ifade ancak yaklaşık 10 
dereceye kadar olan küçük meyil açıları için geçerli olup, daha büyük açılarda 
güvertenin suya girmesi veya omurganın sudan çıkması nedeniyle M noktasının
konumu değişeceği için daha detaylı hesaplar yapmak gerekecektir. 
Başlangıç durumunda ve küçük meyil açılarında metasantr yüksekliği, sephiye merkezi ve 
ağırlık merkezinin omurgadan yüksekliği cinsinden aşağıdaki formül ile hesaplanabilir. 

 
Şekil 2.15. Stabilite Notasyonu 

0KGBMKBGM ≥−+= (2.13) 

ϕsin1 KGKZGZ −= (2.14) 
Buradaki KB ve BM  değerleri hidrostatik datalardan , KZ1 ise önceden hesaplanmış 
tablolardan ara değer olarak  belirlenebilir. Böylece ağırlık merkezinin omurgadan 
yüksekliğinin bilinmesi halinde gemide başlangıç stabilitesinin bulunup bulunmadığı 
ve pozitif stabilite bulunması durumunda bunun aşırı olup olmadığı belirlenebilir. 

Serbest su yüzeyi etkisi ise KG de  artış olarak kendini gösterir. GG1, KG deki artışı 
gösterir. Burda, i, su yüzeyi atalet momenti. 

∇= *
*1

deniz

T iGG ρ
ρ (2.15) 

Z1
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Şekil 2.16. Serbest Su Etkisi. 

Gemi yüzme merkezinin düzeltilmesinin gemi ortasına etkisi; 

Şekil 2.17. Boyuna Yüzme Merkezi. 

FA ttt −= (2.16) 

L
btTL

t
b
T *=⇒= δδ , (2.17) 

Burada Tδ , gemi ortasındaki su çekimindeki azalmayı ifade eder. 

2.4.1. Stabilite Kriterlerinin Kullanılması

Belli bir amaç için inşa edilen gemiler, amaçlarına uygun olarak çalışabilmeleri için 
yeterli sephiyeye ve stabiliteye sahip olmalıdır. Gemiler sefere çıkmadan önce ve 
yükleme esnasında limanda,  ve sefer boyunca da denizde emniyetli bir şekilde 
seyredebilmesi için, gerekli  stabilite kriterlerini sağlamalıdır.  

2.4.2. Başlangıç Stabilite Kriteri 

IMO 1993 yılında gemilere uygulanan stabilite kriterlerini A.749(18) önergesinde 
toplayarak, yürürlüğe koymuştur (Kriter [9]) 
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i θ=30o’ye kadar doğrultucu moment kolu eğrisi altında kalan alan değeri 
0,055 m•radyan’dan az, θ=40o veya su alma açısına(1) kadar ise hangisi 
daha küçükse (40 o veya su alma açısı),  doğrultucu moment kolu eğrisi 
altında kalan alan değeri 0,09 m•radyan’dan az olmamalıdır. θ=30o’den 
θ=40o ‘ye veya su alma açısına kadar,  hangisi daha küçükse, doğrultucu 
moment kolu eğrisi altında kalan alan değeri 0,03 m•radyan’dan az 
olmamalıdır. 

ii Doğrultucu moment kolu değeri, θ=30o veya daha büyük bir açıda 
minimum 0,2 m olmalıdır.   

iii Maksimum doğrultucu moment kolu değeri, θ=25o’den az, tercihen θ=30o

den daha büyük bir açıda olmalıdır. 

iv Başlangıç metasantr yüksekliği 0,15 m’den az olmamalıdır. 

2.4.3. Hava Kriteri  
Bu kriter, madde 1’de verilen kriterlere ek olarak, 24m ve daha büyük boydaki  
gemilere uygulanır. Gemiler, yalpa ve rüzgarın bileşik etkisi altında tüm yükleme 
durumlarında bu kriterin gereklerini karşılamalıdır. Şekil 2.18’de gösterilen “b” alanı
“a” alanına eşit veya daha büyük olmalıdır [9]. 

Şekil 2.18. Hava Kriterinde Kullanılan Değerler 

Şekildeki değerler aşağıdaki gibi hesaplanmalıdır: 

lw1 = Geminin su üstü projeksiyon alanına durağan rüzgar basıncı etki etmesi 
durumunda, yapacağı meyil açısı değeridir.  
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lw1 = (P•A•Z / 1000•g•D) (m)                                                           (2.18) 

Burada: 

P = Rüzgar basıncı değeri: 504 Pa alınır. Gemilerin  korumalı sularda seyir 
yapması durumunda yetkili idarenin onayıyla bu değer azaltılabilir. 

A = Su hattı alanının üstünde gemi ve güverte üzerindeki yükün projeksiyon 
alanı (m2)

Z = A alanının alan merkezi ile geminin su altı projeksiyon alan merkezi 
veya ortalama draft değerinin yarısı arasındaki mesafe (m); 

∆ = Deplasman  (ton) 
g = Yer çekimi ivmesi  9.81 m/s2

lw2 = 1,5• lw1 (2.19) 
θ0 = Durağan rüzgar etkisi altında geminin yaptığı meyil açısı. Bu açı değeri 

yetkili idare tarafından sınırlanabilir.Genel olarak θ=160 veya güverte 
kenarının suya girdiği açının %80’nin den hangisi küçükse o  alınır. 

θ1 = Geminin rüzgar tarafındaki yalpa açısı
θ1 = 109•k•X1•X2•(r•s)1/2 (derece)            (2.20) 
Burada: 
X1 = Tablo 2.1’den elde edilen ara değer katsayı,
X2 = Tablo 2.2’den elde edilen ara değer katsayı,

Tablo 2.1    
B/d          X1
<= 2,4 1,0 
2,5 0,98 
2,6 0,96 
2,7 0,95 
2,8 0,93 
2,9 0,91 
3,0 0,90 
3,1 0,88 
3,2 0,86 
3,3 0,84 
3,4 0,82 
>= 3,5 0,80 
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Tablo 2.2 

 

k = Aşağıda verilen bir katsayı

k = 1,0, yuvarlak karinalı ve lama veya yalpa omurgasız gemiler için              

k = 0,7,  yuvarlak karinalı olmayan gemiler için 

k = Yuvarlak karinalı ve lama ve/veya yalpa omurgalı gemi için Tablo 
2.3’ten alınacaktır.  
Tablo 2.3 
(Ak•100 
/ L•B) 

k

0 1,0 
1,0 0,98 
1,5 0,95 
2,0 0,88 
2,5 0,79 
3,0 0,74 
3,5 0,72 

>= 4,0 0,70 
Burada: 

Ak = Yalpa omurgaların toplam alanı veya lama omurganın projeksiyon 
alanı, her ikisinin bulunması durumunda bu alanların toplam değeri ( 
m2)

L = Geminin su hattı boyu  (m) 
B = Geminin kalıp genişliği (m) 
r 0,73 0,6 OG

T= ±  
OG = Ağırlık merkezi ile  su hattı arasındaki mesafe ( Ağırlık merkezi su 

hattının üstündeyse +, altındaysa  - )  (m)  

 CB X2

<=  0,45 0,75 
0,50 0,82 
0,55 0,89 
0,60 0,95 
0,65 0,97 

>=   
0,70 

1,0 
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T = Geminin ortalama kalıp draftı (m) 
 s = Tablo 2.4’den elde edilen ara değer katsayı,

Tablo 2.4 
 T1 s

<= 6  0,100 
7 0,098 
8 0,093 
12 0,065 
14 0,053 
16 0,044 
18 0,038 
>=   20 0,035 

T1 = Yalpa periyodu 

T C B
GM1 1 2
2

=






•

( ) / (saniye)           (2.21) 

Burada:  

C B
T

L
= + 



 − 



• •0 373 0 023 0 043 100, , ,  (2.22) 

L = Geminin su hattı boyu  (m) 

B = Geminin kalıp genişliği (m)          

T = Geminin ortalama kalıp draftı (m) 

CB = Blok katsayısı

GM = Serbest su yüzeyi düzeltmesi yapılmış metasantr yüksekliği (m). 

Not = Tablolardaki ara değerler lineer interpolasyonla elde edilmelidir. 

2.4.3.Dökme Yük Stabilite Kriteri 

Dökme yük taşıyan gemiler,  MSC 23(59) önergesiyle yürürlüğe konulan, dökme 
yükün emniyetli taşınması için uluslararası kuralda ifade edilen şartları yerine 
getirmelidirler (referans ver). Bu kriterler ,  500 gros ton’dan küçük gemiler de dahil 
olmak üzere tüm dökme yük gemilerine uygulanır. Dökme yük terimi, buğday, mısır, 
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yulaf, çavdar, arpa, pirinç, baklagiller, tohum çekirdeği ve doğal yapıları benzerlik 
gösteren  ürünleri ifade etmektedir. Dökme yük gemileri ise, dökme yükleri serbest 
bir şekilde taşıyabilen gemileri ifade etmektedir [9]. 

Dökme yük gemileri seyir boyunca aşağıdaki stabilite kriterlerini sağlamalıdırlar: 

i Dökme yükün kaymasından  dolayı oluşacak meyil açısı θ=12o’den veya 
1 Ocak  1994 tarihinden sonra inşa edilen gemilerde ise güverte kenarının
suya girdiği açıdan  (hangisi küçükse) daha büyük olmamalıdır. 

ii Doğrultucu moment kolu eğrisinde,  doğrultucu moment kolu ile yatırıcı
moment kolu arasındaki mesafenin maksimum olduğu durumdaki açı,
θ=40o veya su alma açısı, hangi açı daha küçükse, bu açıya kadar, 
doğrultucu moment kolu eğrisi ile yatırıcı moment kolu eğrisi arasında 
kalan net veya artık alan tüm yükleme durumlarında 0,075 m•radyan 
değerinden daha az olmamalıdır. 

iii Başlangıç metasantr yüksekliği, serbest su yüzeyi düzeltmesi yapıldıktan 
sonra, 0,30 m’den az olmamalıdır. 

Şekil 2.19. Dökme Yük Kriterinde Kullanılan Değerler 
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Yükün yatay hareketinden dolayı oluştuğu kabul edilen volümetrik yatırıcı moment. 

 λ0 =

Depolama faktörü ·Deplasman 

 λ40 = 0.8 · λ0
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 3.YÜKLEME BİLGİSAYARININ HAZIRLANMASI 

Yükleme bilgisayarı, gemiye özel hazırlanmış, gemi operatörlerinin kullanabildiği, 
giriş datası aldığı gibi çıkış datalarını kullanıcıya sunan, içeriğinde temel stabilite ve 
boyuna mukavemet değerlerini hesaplayabilen, onaylanmış yükleme kitapçığıyla 
uyumlu ve klas kuruluşu tarafından onaylanmış bir bilgisayar yazılımıdır. Yükleme 
bilgisayarının hazırlanmasında kullanılacak giriş datalarının da önemi büyüktür. 
Kullanılan giriş dataları, onaylanmış yükleme kitapçığındaki datalarla aynı olmalıdır. 

3.1. Kullanılan Yazılım Dili 

Programlama dili olarak C# ( C Sharp) kullanıldı. Microsoft, 2002 [1] yılının Şubat 
ayında .NET geliştirme ortamıyla birlikte yeni bir programlama dilini C# (si şarp 
diye okunur) ilan etti. C#, nesneye dayalı, Visual Basic’in kolay ve hızlı geliştirme 
avantajları ile C++ in gücünü ve esnekliğini içinde harmanlamış internet çağına 
uygun, modern yeni bir programlama dilidir. Microsoft, C# i C ve C++ dan türetilmiş
basit, modern, objeye yönelik bir programlama dili olarak tanımlamaktadır. Yani, C# 
bir nesneye dayalı bir programlama dili olup programlamayı basitleştirmek ve 
yüksek performans sağlamak için dizayn edildi. Başka bir açıdan bakarsak, C# 
Windows yazılımları geliştirmek için C++ ve Visual Basic programlama dillerine 
alternatif olarak ve Java diline tepki olarak, Visual Studio .NET ile birlikte gelen bir 
programlama dilidir. C# in belki de en önemli avantajı hem C ve C++ gibi diller 
kadar güçlü, hem de bu dillere oranla daha kolay öğrenilebileceği ve uygulanabilecek 
bir dil olmasıdır. Microsoft .NET, teknolojileri geliştirmede ve Autocad programının
tekrar yazılımı gibi projelerde şimdiden kullanılmaya başlanmıştır. İnternet 
düşünülerek yazılmış ilk alt yapı dilidir. Yaklaşık 10.000 nesnesi ve 150.000 metodu 
vardır[1,6,10,14]. 

3.2. Yükleme Bilgisayarının Hazırlanmasında Kullanılan Datalar 

Yükleme Bilgisayarının hazırlanmasında kullanılan datalar, aşağıda maddeler hainde 
verilmiş olup, bu dataların klas kuruluşu tarafından onaylanmış yükleme kitapçığı ile 
aynı olması gerekmektedir. 

Kullanılan datalar; 
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� Geminin ana boyutları ve isimlendirilmesi. 

� Mevcutsa Tribon, *.xml çıkış dosyası.
� Geminin “lightship” ağırlık dağılımı
� Birkaç trimli halde hidrostatik değerler tablosu. 
� Birkaç trimli halde stabilite çapraz eğriler tablosu. 
� En az yirmi bir istasyonda gemi alanlar eğrisi dataları.
� Gemi rüzgar profilini oluşturacak data koordinatları.
� Geminin mevcut tank yerleşim planı.
� Her tank için önceden hazırlanmış kalibrasyon dataları.
� Klas kuruluşu tarafından sunulmuş olan müsaade edilen eğilme momenti ve 

kesme kuvveti değerleri. 

� Su çekimi markalarının gemi başı, kıçı ve ortasındaki yeri, yükleme 
markasının limit değerleri. 

� Mevcutsa izin verilebilen tank top gerilme değeri. 
� Uygulanacaksa, önceden hesaplanmış dökme yük moment değerleri ve izin 

verile bilinen dökme yük moment sınırları.

Bu datalar, hesaplanması istenen büyüklükler için kullanılır ve, ara değerler data 
tablolarından lineer interpolasyonla elde edilir. 

3.3. Yükleme Bilgisayarı Hazırlanırken Kullanılan Sayısal ve Analitik 
Yöntemler 

Kullanılan sayısal yöntemlerden, trapez integrasyon yöntemi, boyuna mukavemet 
hesabında yük eğrisin ve kesme kuvvetinin integrasyonunda, ve stabilite GZ eğrisi 
altında kalan alanın hesabında kullanıldı. Polinom alan yöntemi, gemi rüzgar 
profilinin kapalı alanı ve alan merkezini tespitinde kullanıldı. Kübik spline ise eğri 
uydurma (GZ stabilite koordinatlarına eğri uydurmada) kullanıldı.
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3.3.1. Sayısal Trapez İntegrasyon 

Sayısal integrasyonda, genelde , ∫ ∫≅
b

a

b

a
dxxgdxxf )()( olacak şekilde [a,b] aralığında 

f(x)’i temsil edecek yaklaştırıcı bir g(x) fonksiyonu kullanabilir . g(x) yaklaştırıcı
fonksiyonunu    pn (x) şeklinde ifade edilebilen polinomlar ile vermek olası
olduğundan   [4]; 

∫∫ ∫ +=
nn n x

x

x

x

x

x
n dxxdxxpdxxf

00 0

)()()( δ (3.1) 

 = ∑
=

+
n

i
ii Rxfc

0
)( şeklinde yazılabilir.    (3.2) 

Burada , Newton’un temel formülü uyarınca ; δ(x) , f(x) fonksiyonuna yaklaşıklaşan  

pn( x) polinomunun hata terimidir . δ(x) [x0 , x1 ] arasında işaret değiştiriyorsa , 
polinom yaklaşımı iyi olmasa bile , integrasyondan dolayı hatayı azaltıcı yönde rol 
oynar Dolayısı ile sayısal türev alma işleminde karşımıza çıkabilecek büyük 
boyuttaki hatalardan , sayısal integrasyonda bir ölçüde arınmış oluruz . 

Eşit aralıklı integrasyonda, iki çeşit integrasyondan söz edilebilir:  

İntegrasyon limitlerinde interpolasyon noktalarını içeren kapalı integrasyon, ve 
integrasyon limitlerinde f(x) ile ilgili bilgilere ihtiyaç duymayan açık integrasyon.  
Her sınıftaki formüller f(x) fonksiyonuna yaklaşıklaşan çok terimliler yardımıyla 
verilebilir . Bu şekilde elde edilmiş formüllere Newton-Cotes formülleri de denir 
.Aşağıda çıkarılan formüller de Newton’un ileriye doğru interpolasyon çok terimlisi 
kullanılarak elde edilmiştir  [4]. 
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 Trapez Yöntemi; 
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İki ayrık noktadaki fonksiyon değerleri bilindiğinde  
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011 )()()( Rfh
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+=+= olduğundan          (3.4) 
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(3.5) bulunur . Hata terimi ise ; 
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Burada ispatsız olarak integral hesabı ortalama değer teoremi de verilebilir . Eğer 
g(x) ve q(x) [a,b] aralığında sürekli iki fonksiyon ve g(x) (a,b) aralığında işaret 
değiştirmiyorsa ; 

∫ ∫ ⋅=⋅⋅
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a
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Bu verilen teoreme göre yukarıdaki hata terimi ele alınırsa ,  

)(12)1(!2
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0
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ξααξ fhdxfhdxxR
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x
−=−=⋅ ∫∫ ; 10 xx << ξ yazılır . (3.8) 

Eğer n+1 tane ardışık nokta söz konusu ve bu noktalar arasında f(x) fonksiyonu 
birinci dereceden polinomlarla yaklaştırılıyorsa , bu durumda trapez kuralı da her bir 
aralık için ardışık olarak kullanılabilir. 

∫ 
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Kesme hatası aşağıdaki formda ifade edilebilir;  
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3.3.2. Analitik Polinom Alan Yöntemi 

Bir Poligonla çevrelenmiş düzlemsel bölgenin alanı, ağırlık merkezinin koordinatları
ve atalet momentlerini veren analitik ifadeler elde edilebilinir [5]. 

 
Şekil 3.1. Bölge Geometrisi ve Eksen Takımı.

Burada; A, eğrinin alanını, x ve y alan merkezinin yerini verir. 

Veri noktası ;i=1 den, n’ e kadar; 
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3.3.3. Kübik Spline Eğri Uydurma 
Kübik spline da amaç, düğüm noktaları arasındaki her aralık için üçüncü dereceden 
bir polinom üretmektir [4]. 
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iiiii dxcxbxaxf +++= 23)( (3.14) 

Burada, n+1 adet veri noktası (i=0, 1, 2... n ), n adet aralık ve dolayısıyla 4n adet 
koşul gerekir. Bunlar şöyledir; 

1. İç düğüm noktalarında fonksiyon değerleri eşit olmak zorundadır. (2n-1 
koşul) 

2. İlk ve son fonksiyonlar uç noktalardan geçmek zorundadır (2 koşul). 
3. İç düğüm noktalarındaki birinci türevler eşit olmalıdır (n-1 koşul ). 
4. İç düğüm noktalarındaki ikinci türevler eşit olmalıdır (n-1 koşul ). 
5. Uç noktalarda ikinci türevler sıfırdır (2 koşul) 

3.4. Yükleme Bilgisayarının İçeriği

Program kendi içinde iki başlık altında kullanıcıya ulaşmaktadır. Aşağıdaki şekilde 
şematik olarak program içeriği, alt başlıklar şeklinde gösterilmiştir.

Şekil 3.2. Yükleme Bilgisayarının içeriği. 

3.4.1. Görsel Grafiğe Dayalı İçerik 

Program kendi içinde iki başlık altında kullanıcıya ulaşmaktadır. “CALCULATION” 
modülünde, geminin istenilen yükleme durumları için yükleme kondisyonları

BOOKLETCALCULATION

SHIP 

MANUAL LOADING DRAFT SURVEYI

• Hidrostatic 
• Stability 
• Longitudinal Strenght 

• Tank Calibration 
• Grain Calibration 
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oluşturulmakta, ve mevcut oluşan kondisyonların geçerliliği çeşitli kriterlerle gözden 
geçirilmektedir.  

Şekil 3.3. “CALCULATION” görsel modülü 

Şekil 3.4. “CALCULATION” modülü 

Bu modülde; geminin yüzdüğü suyun yoğunluğuna ve mevcut kondisyona göre, 
geminin hidrostatik değerleri ve yüzdüğü su hatları hesaplanır. Buna ilaveten, eğer 
yük sabit ise, “IMO 749 Intanc Stability” kriterine göre geminin stabilitesi kontrol 
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edilir, eğer yüklenen yük kayıcı yük ise “IMO Grain Stability” kriterine göre geminin 
stabilite karakteristiği kontrol edilir. 

Boyuna mukavemet hesabı, geminin mevcut yükleme durumuna göre, geminin 
eğilme moment ve kesme kuvveti değerleri hesaplanır ve çıkan sonuçları klas 
kuruluşun önceden belirlediği müsade edilen değerleriyle karşılaştırılır

Şekil 3.5. Hidrostatik ve Stabilite 
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Şekil 3.6. Boyuna Mukavemet Hesabı

“Draft survey” i, bir geminin boş ve yüklü durumunlarında, gemide bazı ölçümler ; 
su çekimi gibi, yapılarak deplasman tonajının saptanması ve bunlar arasındaki farkın
bulunması yoluyla yük miktarının hesaplanması için yapılan işlemdir. Uygulamada, 
Draft Survey yapılarak belirlenmiş yüklerde bile anlaşmazlıklar çıkmaktadır. 
Tahliyede tam olarak yüklenen mal boşaltıldığı halde alıcı ile satıcı arasında ihtilaflar 
görülmektedir. Hukuk yönetimi ile sorunun çözümü de, her iki uçta yapılan Draft 
survey’lerin çeşitli nedenlerle uyuşmasması sonucunda, mümkün olmamaktadır.  
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Şekil 3.7. “Draft Survey”  

“BOOKLET” modülünde, tank kalibrasyon cetvelleri ve dökme yük kalibrasyon 
cetvelleriyle, geminin ana dataları mevcuttur. Tank kalibrasyonunda, tanktaki sıvı
seviyesine  bağlı olarak, o tankın mevcut durumdaki özellikleri kullanıcıya yansıtılır. 
Bu özelliler şunlardır; sıvının yoğunluğu, kapladığı hacim, ağırlık merkezinin yeri ve 
su yüzeyinin atalet momenti. 

Şekil 3.8. Tank Kalibrasyonu  
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Grain Kalibrasyonu; gemi ambarlarında bulunan kayıcı yüklerin ambarda kapladığı 
hacime göre, gemi bünyesine uyguladığı moment hesaplanır ve bu moment önceden 
grain stabilite koduna göre belirlenmiş maksimum müsade edilen moment 
değerleriyle karşılaştırılır. Burada hesaplardan da anlaşıldığı gibi müsade edilebilir 
moment değerlerin altında kalmak için bir ambarın ya tam boş, ya da tam dolu 
olması gerekmektedir. 

Şekil 3.9. Grain Kalibrasyonu  

3.4.2. Hidrostatik ve Stabilite Hesabı İçeriği

Hidrostatik ve stabilite hesaplarında, geminin lightship durumundan en fazla 
yükleneceği sınıra kadar ki tüm değişik ara kademelere aşağıdaki hesap durumları
dikkate alınır;  

� Yükleme işlemi esnasında, mevcut gemi halinin hidrostatik değerlerini verir. 
� Yüklemede serbest yüzey etkisini de hesaba katarak mevcut hidrostatik halin, 

mevcut stabilite kurallarına uygunluğu hesaplanır
� Yüklemede kayan kuru yüke müsade edilmekte olup, buna bağlı olarak 

değişen stabilite kriterine uygunluk kontrol edilir. 
� Gemi bünyesindeki tankların yoğunlukları değiştirilebildiği gibi, tankların

yükleri, yüzde, ağırlık ve hacim olarak ifade edilir. 



33 

� Geminin yüzdüğü su yoğunluğu değiştirebildiği gibi, en yüksek yükleme 
sınırına gelindiğinde kullanıcıyı uyarır.. 

� Tanklardaki mevcut sıvının değerlerini bulmak için, program içinde otomatik 
tank iskandil sistemi mevcuttur. 

 

3.4.3. Mukavemet Hesabının İçeriği.

Mukavemet hesabının içeriği olarak, aşağıdaki durumlar dikkate alınmaktadır;  
 

� Geminin mevcut haldeki yükleme durumundan ileri gelen, boyuna eğilme 
momenti ve kesme kuvveti değerleri hesaplanmaktadır. 

� Sakin suda çökme yada sakin suda sarkma durumları dikkate alınarak, çıkan 
mukavemet değerlerinin klas kuruluşunun müsade ettiği değerlerle 
mukayesesi yapılır. 

� Hesaplanan mukavemet değerleri grafik olarak yansıtıldığı gibi, en yüksek 
değerlerin yeri ve değeri kullanıcıya bilgi olarak verilir. 

� “Tank-top” için verilen birim yüke bağlı olarak, gemideki yükleme kontrol 
edilir. 
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4. ULUSLARASI KURULUŞLARIN YÜKLEME BİLGİSAYARI  İÇİN
TALİMATLARI 

I.A.S.C. (International Association of Classification Socities) , uluslararası klas 
kuruluşları birliği olarak da isimlendirilmektedir. I.A.S.C ; Lloyd’s Register of 
Shipping, det Norske Veritas, the American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, 
Registro Italiano, Germanische Lloyd ve Nippon Kaiji Kyokai klas kuruluşları nı
içerisinde barındırır ve burada belirlenen kurallar ve standartlar bu klas kuruluşları
tarafından ortak uygulanır [8]. 
1960 lı yıllardan sonra klas kuruluşları gemiye uygulanan yükleri ve yapısal 
gerilmeleri formüllerle göstermeye başladılar. 1990 lı yıllarda , International 
Association of Classification Societies (IACS) kuruluşu altındaki belli başlı klas 
kuruluşları, yapısal başarısızlık istatistiklerini dikkate alarak boyuna mukavemet için 
genel standartlar kabul etmişlerdir. 

Bugün, en temel kabul, geminim ömrü boyunca karşılaşabileceği ve çok seyrek 
olasılıkla meydana gelebilecek yükün  dikkate alınmasıdır. Bu olasılık on üzeri eksi 
sekiz değeri kadar olabilmektedir, bu da IASC kuruluşlarının ne kadar tedbirli 
davrandığının bir örneğidir. 

Ticari gemilerde yükleme durumunu iki ayrı kısımda inceleyebiliriz; 

1-) Geminin sakin sudaki mevcut ağırlığından ileri gelen eğilme momenti ve kesme 
kuvvetinin incelenmesi 

2-) Geminin dalga etkisindeki mevcut ağırlığından ileri gelen eğilme momenti ve 
kesme kuvvetinin incelenmesi 

Klas kuruluşları, gemiyi anlık limitleri aşan eğilem momenti ve kesme kuvveti 
değerlerinden kurtarmak için, gemi kaptanına yükleme senaryolarını onaylı bir 
kitapçık halinde verir. Kaptanın yapması klas kuruluşların tavsiye ettiği yükleme 
biçimini uygulamaktır.   
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4.1. IASC ve Yükleme Bilgisayarı

IASC öncelikle 1966 yılı onaylı Load Line Sözleşmesine uyulmasını hatırlatır (ref. 
Ver). 

Yükleme bilgisayarının, 100m den büyük (kategori1) deniz aşırı sefer yapan ve 1 
Temmuz 1998 den sonra sözleşmesi imzalanmış gemiler için uygulanması istenir. 

IASC yükleme bilgisayarı için iki gemi kategorisi oluşturmuştur [8]. 

Kategori I

• Güvertesi geniş açıklıklı gemiler ,  kimyasal tankerler ve gaz taşıyıcılar. 

• Homojen yükleme yapmadan taşıma yapabilen gemiler. 

Kategori 2

120 metreden küçük ve homojen yükleme yapmadan taşıma yapabilen gemiler. 

• Kargo ve balast yüklemeleri hemen hemen değişmeyen ve yük değişim 
varyasyonu çok az olan gemiler.  

4.2. IASC in Yükleme Bilgisayarı İçin Belirlediği Talimatlar 

Aşağıdaki talimatlar yükleme bilgisayarı için uygulanmalıdır [8]; 

� Mevcut yükleme durumu, yükleme bilgisayarı tarafından mutlaka 
uygulana bilinmeli. 

� Donanım olarak, en düşük bilgisayar özellikleri bilgilendirilmeli, ve 
içeriğinde kullanım kitapçığını barındırmalıdır. Kullanım kitapçığı ve 
onaylı test kondisyonları her zaman gemide bulunmalı.

� Test Kondisyonları, onaylanmış yükleme kitapçığında da bulunan ve en az 
4 adet yükleme durumu barındırmalıdır. Her kondisyon için tüm tanklar 
dolu olmalı , ve kondisyonlar balast yükleme durumu ile tam yüklü 
yükleme durumu arasında olmalıdır. 

� Yükleme bilgisayarında kullanılan datalar, onaylanmış yükleme kitapçığın
kullanılanlarla aynı olmalıdır. 
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� Gemide mutlaka yükleme bilgisayarı için kullanılacak, iki adet bilgisayar 
bulunmalıdır. 

� Yükleme bilgisayarı, yıllık ve özel sörveylerde kontrol edilir. Yıllık sörvey 
kontrolünde, yükleme bilgisayarı için yeterli bilgi dokümanın gemide 
olması gerekmektedir. Bilgisayarın doğruluğu açısından operatörün test 
yükleme kondisyonlarının uygulamasının kontrolü yapılır. 

� Özel sörvey kontrolünde ise, sörveyor tarafından bilgisayar kullanımı
kontrol edilir. 

� Onaylı yükleme bilgisayarı, 100 m den büyük I. Grup gemi tipleri  
tarafından bulundurulmalıdır.  

� Operasyon yardım kitapçığının ve yükleme bilgisayarının çıktılarının
İngilizce olması, İngilizce olmaması durumunda çıktıda tercüme edilmesi 
gerekmektedir. 

� Eğer geminin ana boyutlarında bir değişiklik olursa, bu değişikliklerin 
bilgisayara yansıtılması ve bilgisayarın yeniden onaya sunulması gerekir. 

Yükleme bilgisayarın içeriğinde, yükleme bilgisayarının versiyon numarası,
geminin ana boyutları, hidrostatik datalar ve mümkünse gemi profili, baş, kıç
draft marklarının yerleri ve draft markalarındaki hidrostatik hesap değerleri, 
gemi lightship datası ve gemi boyunca dağılımı, endaze planı yada yirmi bir 
istasyondan oluşan ofset tablosu yada bonjean alan dataları, tankların
merkezlerinin ve kapasite değerlerinin gösterilmesi, her bir kondisyonda 
deadweight tespitinin yapılması, eğilme momenti ve kesme kuvveti 
değerlerinin müsade edilen değerlerle karşılaştırılması verilmelidir.  
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5. UYGULAMA 

Şu anda bu programın kullanıldığı ve aşağıda karakteristikleri verilen, 6500 dwt lik 
üç ambarlı kuru yük gemisi için yapılan kondisyonları ele alalım.  

Gemi tipi : Üç ambarlı genel kargo gemisi. 

Gemi ismi : M/V Orhan Bayraktar. 

Gemi tam boyu: 113.092 metre 

Gemi genişliği: 16.4 metre 

Gemi yüksekliği: 8.6 metre 

Gemi su çekimi : 6.753 metre 

Öncelikle klas kuruluşunun istemiş olduğu aşağıda belirtilmiş dört adet test yükleme 
durumu şunlardır; 

� Tam dolu halde kalkış yükleme durumu (“Full Load Departure”) 

� Tam dolu halde varış yükleme durumu (“Full Load Arrival”) 

� Balastlı kalkış yükleme durumu (“Balast Departure”) 

� Balastlı varış yükleme durumu (“Balast Arrival”) 
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Tam dolu halde kalkış yükleme durumu (“Full Load Departure”) 
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Tam dolu halde varış yükleme durumu (“Full Load Arrival”) 
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Balastlı kalkış yükleme durumu (“ Balast Departure”) 
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Balastlı varış yükleme durumu (“Balast Arrival”) 
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5.1.2. Homojen Olmayan Yükleme Halinin İncelenmesi 

Homojen olmayan yüklemelerde kritik mukavemet halleri ortaya çıkabilir. Aşağıda 
bu durumu yansıtan örnek kondisyonlar verilmektedir. 

Yükleme 1 : Üç ambardan bir ve üç nolu ambarlar dolu, ortadaki ambar boş halde. 

.
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Yukleme 1  
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6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Günümüz bilgisayar teknolojisi, çalışmada da gösterildiği gibi, gemi yapısal 
mukavemet güvenliğini etkileyen yükleme boşaltma sistemine hızlılık, doğruluk ve 
işlemlerde sistematik kolaylık getirmektedir. 

Çalışma, IASC’ ın günümüz bir çok yeni yapım gemiden istediği yükleme 
bilgisayarının tarifi ve uygulanması açısından önemli bir kaynak olacaktır. 

Yeni yazılım teknolojisi .NET, sistemine dahil olduğu C# programlama dilinin 
sonuca gitmedeki kolaylığı ve hızlılığı ,günümüz bilgisayar sistemleriyle uyumluluğu
(*.xml formatı gibi) ve ayni zamanda ara yüz programlama da yazılımcıya büyük 
kolaylık sağlayan bir dil olduğu görülmüştür. 

En önemlisi, gemi inşaat için yazılan programların, temel lisans ve yüksek lisans 
bilgileri baz alınarak yurt içinde de yapılabilirliği ispatlanmıştır.  

Hazırlanan program, üç tane kuru yük gemisi tarafından uluslararası sularda 
kullanılmaktadır. 
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EK A1 

Klas tarafından istenilen uygun formatta ingilizce kullanma klavuzu 

************SHIPLCOM 1.1******************
USING MANUAL of LOADING INSTRUMENT 
Table of Contents 
+=========================- 
 
1. Introduction 
2. ShipLCOM Users Guide 
3. How to use Loadcom 
4. Technical support 
 

| 1. Introduction 
+=========================- 
 
Welcome to ShipLCOM 1.0,  
This is our latest and greatest,ship loading computer. 
LoadCom is a ship loading calculation program which is used for planning and 
evaluating ship loading. 
It quickly and precisely calculates ship stability and stress characteristics based on 
any loading condition specified by the user.  
 
|2. ShipLCOM Users Guide 
+=========================- 
//This program is evaluated to calculate, stability calculations,  
longitudinal strength, grain calibration of the vessel M/V ORHAN BAYRAKTAR 
Version 1.0 
//Recommended resolution : 1280 x 960 
//Recommended operating system : WindowsXP 
 

3.How to use ShipLCOM 
+=========================- 
This section describes briefly how to use ShipLCOM. Only the mechanics of running 
the program are described here.  
Details of the individual calculations are described elsewhere.  
The operations of creating, modifying and running calculations, are mostly intuitive, 
once the basic procedure is understood. 
 
Startup screen 
 
When the program is first started, ship's name will be displayed on the left hand side 
of windows.  
Each calculation that is created, modified, or calculated will be tagged with the ship's 
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name  
 
User Interface 
 
When the program is started for the first time, three windows (panes) will be 
displayed: 
• The left-hand pane is a tree view, which represents the contents of the Calculation 
and Trim & Stability booklet.  
Other windows that may be activated as required are: 
• An Condition Calculation view, which can be used for interactive loading.  
• A Booklet view, which can be used for interactive prossess for tank calibration and 
grain calibration  
 
Menus----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------- 
A- ) BOOKLET MENU 
I-)Ship Datas 
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II-)Tanks 

III-)Lightship Distribution 
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IV-)Grain Calibration 
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B-CALCULATION MENUS

I-)Stability Output Menu 
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II-)Longitudional Strenght Menu 

III-)Draft Survey Menu 

********************************************************************
****************** 
********************************************************************
******************* 
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CALCULATION MENU
How to create ship loading---------------------------------------------------------
----------------------- 
The vessel's various loading conditions, combining lightweight and alternative 
deadweight dispositions, are important aspects regarding both longitudinal 
strength and trim and stability issues. 
ShipLCOM deals basically with the determination of the lightship and deadweight 
loading conditions and the resulting longitudinal strength calculations.  
However the results of this application also include hydrostatic details and the GZ 
curve of the vessel in its loaded condition. 
Selecting New type from main menu, which prepare Loading Condition to supply 
each tank with liquid or cargo..  
This relates to the loading of deadweight material. 
All this applications are operated on calculation sheet . 
And also ,  run button eanables the User to calculate hidrostatic values according to 
special loading condition. 
 
How to edit actual ship loading sheet--------------------------------------------
-------------------------------------- 

Clicking tank grid signifies that the data has been entered or edited.  
Calculation is done by clicking run button. 
And all stability and longitudional strenght calculations are evaluated. 
Interface view of Tank filling is available upper part window. This View can be seen 
by clicking upper line of interface window. 
 
How to evaluate Draft Survey 
Draft survey calculation sheet is appeared by activating draft survey menu. 
All hyrostaticds and dwt calculation is done by filling draft marks and actual weights 
of tanks. 
Then , operated total cargo is evaluated , which is substracting of final and initial 
values.  
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********************************************************************
********************************************************************
************************ 
BOOKLET MENU
In booklet menu ,  interpolation values of tank calibration and grain calibration can 
be seen. 
Interface view of Tank filling is available upper part window. This View can be seen 
by clicking upper line of interface window. 
How to operate tank calibration--------------------------------------------------
-------------------------------- 
Operation of tank calibration is done by using tree view that is on left hand side of 
windows. Suitable tank can be selected to see 
details of tanks properties. Indicator shows sounding level of tanks, it does not show  
percentage of tank volume. 
How to operate grain calibration-------------------------------------------------
--------------------------------- 
Operation of grain calibration is done by activating grain calibration tab. Suitable 
hold can be fill according to permissible  
grain heeling moment .Actual moment that is colored by yellow,must be less that 
permissible moment that is evaluted by using draft and 
actual kg values. If actual moment is more than permissible moment , strapping 
operation can be done by selecting  tick box. 
 Also, it is noted that ,Indicator of hold shows  percentage of hold level.  
LEFT SIDE OF INTERFACE WINDOW
**Seawater density which ship operate adapted by using apply button in this area. 
 Deafult density is 1.025 ton/m3 
**Load Line zones which ship operate is selected by using this part 
 TF : Tropical Fresh Water Zone 

F: Fresh Water Zone 
T: Tropical Zone 
S: Summer Zone 
W:Winter Seasonal Zone 
WNA: Winter North Atlantic Zone 
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 So, According to the these zones, draft limit evaluated for overload position. 
PRINTING
Printing prosess is seen by clicking file menu. 
Printing Prosess is activated by calculation draft survey or loading condition.  
 ******************************************************************** 
******************************************************************** 
Menus

1. FILE 
 
1.1 Print  
1.2 Print Preview  
1.3 Print Setup 
1.4 Exit  
 
2 VIEW 
 
2.1 CALCULATION  
2.2 BOOKLET  
 
3. DRAWINGS 
 
3.1 General Arrangement 
3.2 Tank Plan 
3.3 Midship 
4. About 
 
4. Technical Support 
+=========================- 
 
2005, ShipLCOM 1.0 
This Program is prepared by Özkan YILDIRIM , Naval Architect  
shiplcom@gmail.com
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EK A2 

M/V Orhan Baytaktar Gemisi için hazırlanmış ve Bureau Veitas Class kuruluşu
tarafından onayı alınmış yükleme bilgisayarı, cd de paket olarak sunulmuştur. 
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