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                                   ÖNSÖZ 

    Uzun yıllardır içinde bulunduğum, emek verdiğim 

gözetim sektöründe eleman yetiştirmek adına böyle bir 

kitapçığa ihtiyaç duyulduğunu yıllardır bilmekteydik. 

Gözetmenlik mesleğine naçizane bir katkıda bulunmak, 

mesleğimize gönül ve emek vermek üzere katılan 

elemanların iyi yetişmiş birer gözetmen olabilmelerine 

yardımcı olmak ve gençlerimize bir kapı açabilmek 

üzere bu açığı kapatmak adına üzerime düşen görevi 

umarım layıkıyla yerine getirebilmişimdir.  

   Bizler bu mesleği tarafların ticaretinde, ortada ve 

tarafsız gözle yaptığımız için birazda spor hakemliğine 

benzetiriz. Bu nedenle nasıl ki bir futbol hakemi işini 

uluslararası kurallara göre yapmak için bu kuralları, 

sahaya hakim olabilmek için oyunu ve oyuncuya hakim 

olabilmek için de insanı iyi bilmek zorundaysa, aynı şey 

bizim için de geçerlidir. Bir eksper uluslararası metotları 

kullanarak işiyle ilgili tespitleri yapabilmek için bu 

metot ve standartlara hâkim olmalıdır, gözetime konu 

olan emtiayı ve ticareti iyi bilmelidir. Ayrıca iki taraf için 

olduğu kadar kendisi içinde en önemli şey hak 

yememek hak geçirmemektir. Bu nedenle bu işte 

vicdan çok önemlidir. 

 Bu mesleğe gönül vermiş tüm elemanların unutmaması 

gereken en önemli şey önce hakkaniyettir. 
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GİRİŞ: 

 

BU KİTAP; 

Bu kitap TPI Uluslararası Gözetim Hizm. Ltd. Şti. seçkin 

personelinin, alanında daha da uzmanlaşması, verilen 

hizmetlerin daha kaliteli, daha ilkeli ve şirket 

prensiplerine daha uygun şekilde verilebilmesi 

amacıyla, tüm personelin şirket içi eğitimlerinde 

kullanılmak üzere TEMEL PİLGİZ tarafından 

hazırlanmıştır. 

 

Bu kitapta genel olarak eksperlik, draft survey ölçme 

teknikleri ve hesaplama yöntemleri üzerinde durulmuş 

olmakla birlikte, çok yüzeysel de olsa hurda kaliteleri,  

tankerlerde yük hesaplamaları ve iş güvenliği gibi 

konular hakkında da yardımcı olabilecek bilgiler 

verilmiştir. 
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1.) ŞİRKET İLKE ve PRENSİPLERİMİZ: 

TPI Uluslararası Gözetim Hizm. Ltd. Şti.nin TEMEL 

İLKESİ TARAFSIZLIK VE DÜRÜSTLÜKTÜR. 

       TPI Uluslararası Gözetim Hizm. Ltd. Şti. YERİNE 

GETİRDİĞİ HİZMETE AİT SONUÇLARI VE 

MÜŞTERİLERİNE AİT BİLGİLERİ ÜÇÜNCÜ 

TARAFLARLA KESİNLİKLE PAYLAŞMAZ. 

       TPI Uluslararası Gözetim Hizm. Ltd. Şti. bünyesine 

giren tüm eksperlerimizin öncelikli görev ve 

sorumluluğu bu ilke doğrultusunda çalışmak ve 

tüm görevleri esnasında bu ilkeye bağlı kalarak 

konusunda uzmanlaşmaktır. 

      TPI Uluslararası Gözetim Hizm. Ltd. Şti. bünyesine 

giren personelin unutmaması gereken en önemli 

konulardan birisi kendisinin, şirket kuralları ve 

ilkelerine kesinlikle riayet edecek kişiler arasından 

özenle seçilmiş olduğudur. 

      TPI Uluslararası Gözetim Hizm. Ltd. Şti.’nin seçkin 

personeli yerine getirdiği hizmet sonuçları ve 

müşteri bilgileri konusunda hiçbir şekilde üçüncü 

şahıslara açıklama yapmaz, bilgi paylaşmaz. 
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2.) NEDEN GÖZETİM, NEDEN TPI Uluslararası 

Gözetim Hizm. Ltd. Şti.:  

Uluslararası ticarette müşterilerin sattıkları veya 

satın aldıkları ticari eşyanın miktar ve kalitesinden 

emin olma ihtiyacı noktasında, sorunların 

çözümünde;  “TPI Uluslararası Gözetim Hizm. Ltd. 

Şti.” gibi çağdaş ve uluslararası metotları ile, 

güvenilirliği, bağımsız duruşu ve saygınlığı 

uluslararası kabul görmüş, her alan ve bölgede 

uzman kadrosu bulunan firmamız 

görevlendirilmektedir. 

    TPI Uluslararası Gözetim Hizm. Ltd. Şti. seçkin 

personelinin her şeyden önce, hizmetleri esnasında 

yukarıdaki unsurları göz önünde bulundurmalı, 

hizmet verdiği işyerlerinde kendisinden önce TPI 

Uluslararası Gözetim Hizm. Ltd. Şti.’i temsil ettiğini 

kesinlikle unutmamalıdır. 

      TPI Uluslararası Gözetim Hizm. Ltd. Şti. bünyesinde 

surveyor olan personelin uzman olması gereken 

konulardan bir tanesi de, bir miktar kontrol ve 

tespit yöntemi olan,    Şirketimiz TPI Uluslararası 

Gözetim Hizm. Ltd. Şti.’nin en çok hizmet verdiği 

alanlardan biri olan DRAFT SURVEY yöntemidir. 
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 DRAFT SURVEY 

     Draft survey yöntemi, uluslararası geçerliliği olan bir 

miktar kontrol ve tespit yöntemidir. 

Kabaca Archimedes kanununa dayanır; cisimler sıvıya 

girdiğinde batan hacmi kadar sıvı taşırırlar. Gemiler bu 

kanuna dayanılarak yapıldığına göre, Draft survey 

yöntemi de bu kanuna dayanır. 

   Aşağıdaki şekil bir geminin yukarıdan görünüşüdür. 

 

                                                                  Ok işaretleri ile  

                                                                            gösterilen                                                                                                                           

                                                                yerlerde geminin 

                                                                batma miktarlarının 

 gösterildiği 

                                                                draft markaları vardır 

                                                      bu işaretlerin iki tarafta da  

                                                                simetrik olduğuna da 

dikkat edilmelidir.  
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    Toplam altı noktadan ölçülen draft markaları; surveyor 

tarafından gemi birinci zabiti veya onun görevlendirdiği 

ikinci zabiti nezaretinde doğru ve dürüstçe ölçülür.  

Ölçümler draft rakamlarına en yakın mesafeden 

yapılmalıdır. Bu, gemiden merdivenle draft rakamı 

seviyesine inerek yada bir bot yardımıyla gemiye 

denizden yaklaşarak yapılmalıdır. 

   Draft rakamları imperial yada metrik sistemle gemi 

teknesine markalanmış olabilir, bu nedenle surveyor’un 

hem metrik sistemi hem de imperial sistemi iyi bilmesi 

gerekir.  

     Metrik sistemde draft markaları 10 cm yüksekliğinde 

ve 10 cm aralıklarla “0” dan yukarı doğru markalanmıştır. 

Yani rakam boyu 10cm ve iki rakam aralığı yine 10cm 

demektir, çizgi kalınlıkları gemiye göre bazen 1cm, bazen 

2,5cm olmakla birlikte genellikle 2cm olarak markalanır.  

   İmperial sistemde ise rakam boyu ve rakam aralıkları 6 

inch’tir, bir rakamın altından üstteki rakamın altına kadar 

12 inch yani 1 feet demektir ve çizgi kalınlıkları 1 inch tir. 

Aşağıda örnek markalamalar verilmiştir. 
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   Yandaki gibi metrik sistem markalanmış 

Draft markaları ile surveyorlar hemen 

hemen her gün karşılaşırlar. Draft 

markalarının ölçümleri daima az da olsa 

dalgalı deniz kondisyonlarında yapılır ve bu 

doğru ölçmeyi zorlaştırır gibi görünse de, 

   TPI Uluslararası Gözetim Hizm. Ltd. Şti. 

personelinin yüksek tecrübesini 

uluslararası standartlar ve tekniklerle 

birleştiğinde zor gibi görünen ölçme işlemi 

kolaylaşır. 

    Peki, bu standartlar nelerdir? 

1. En 

yüksek ve en düşük dalga mesafeleri 12 şer 

defa ölçülüp ortalaması alınır. 

2. Dalgan

ın tam olarak doğru noktadaki bir-iki 

saniyelik durma noktası yakalanır. 

3. Dalga 

tutucu hortum kullanılır. 

    Biz TPI Uluslararası Gözetim Hizm. Ltd. 

Şti. surveyorları olarak bu 3 tekniği bazen 

hepsini aynı anda  bazen de birisini 

tecrübemiz ile karar vererek kullanırız. 
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60_ 

40_ 
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1m_ 
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60_ 
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   Yanda görülen imperial sistem draft 

markalarıdır. 

 

 Bu sistemde draft markalarının 

boyları 6 inch’tir. Çizgi kalınlıkları 1 

inch, bir çizginin üstünden diğer 

çizginin üzerine kadar olan mesafe de 

1 feet’tir. 

İmperial sistemden metrik sisteme 

dönüştürme; 

 

1 feet= 12 inch 

1 inch= 2,54cm 

1 feet= 30,48cm 

Longton=metric ton/1,016058 

1 feet küp=0,028317m3 

 

 

 

 

 

 

 

X_ 

 

IX_ 

 

VIII_ 

 

VII_ 
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SURVEYOR EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME EL KİTABI-TESCİL NO: IEE/3130-TEMEL PİLGİZ

 Sayfa 11 
 

Gemi teknesinin 6 noktasından Draft rakamları doğru ve 

dürüstçe ölçüldükten sonra, gemi balast tanklarındaki su 

miktarları tank numaralarına göre ölçülür, daha sonra 

gemideki içme ve kullanma suyu tanklarındaki su 

seviyeleri de yine gemi birinci zabiti yada onun 

görevlendirdiği ikinci zabiti nezaretinde ölçülür. 

    Tüm ölçümlerin doğru ve dürüstçe yapıldığından emin 

olunduktan sonra hesaplamalara geçilir. 

    Şimdi en basit şekilde Draft survey hesaplamalarındaki 

terimlerin anlamları ve draft survey hesabını anlayıp 

öğreneceğiz. 

1. Terimler:  

öncelikle aşağıdaki örnek resimler üzerinde bazı 

terimleri görelim.  

|                                     |                                  | 

             |                                     |                                  | 

             |                                     |                                  | 

             |                                     |                                  | 

             |                                     |                                  | 

             |                                 LBP                                  | 
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LBP: LENGHT BETWEEN PERPENDECULAR  

DİKMELER ARASI MESAFE 

Demektir. Resimde de görüldüğü gibi gemi teknesinin  

baş, vasat ve kıç bölümlerinde üç adet hayali dikme 

bulunur ve LBP baş hayali dikmesinden kıç hayali 

dikmesine kadar olan mesafedir. 

 

 

 

|                                     |                                  | 

             |                                     |                                  | 

             |                                     |                                  | 

             |                                     |                                  | 

             |                                     |                                  | 

             |                                 LOA                                | 

 

LOA: Lenght Over All 
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Gemi teknesinin en başından en sonuna kadar olan 

mesafe, yani gemi teknesinin tam boyu 

|                                     |                                  | 

             |              draft markaları                                | 

             |                                     |                                  | 

             |                                     |                                  | 

             |                                     |                                  | 

Üst resimde görülen Draft markaları ile perpendecular 

dediğimiz hayali dikmeler arasındaki mesafelere distance 

denir. 

|                                     |                                  | 

             |                                     |                                  | 

             |                                     |                                  | 

             |                                     |                                  | 

 

 Pilimsol mark: gemi teknesinin merkezini 

gösterir. 

Depth upper deck: gemi teknesinin en altından güverte 

seviyesine kadar olan mesafeyi gösterir. 
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 BAŞ 

 (FORWARD) 

fore port fore stb. 

 

 

iskele sancak 

(port) middle (starboard) 

middle port (vasat)                      middle  stb. 

 

 

 

 

aft port aft stb. 

 

 KIÇ 

 (AFT) 
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c f 

 

a                           Y               m              X b  

e  d 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki şekilde geminin iskele ve sancak taraflarına 

nasıl yattığını yani “list” hareketini görmekteyiz. 

a-b doğrusu list olmadığında iki taraftaki aynı draft 

markaları üzerinden geçen doğru, c-d ve e-f doğruları ise 

listin yönüne göre a-b doğrusunun merkezinden geçen 

doğrulardır. Bu durumda list  ne kadar olursa olsun x ve y 

açıları birbirine eşittir. Bununla beraber; c-a ile b-dve a-e 

ile f-b noktaları arasındaki mesafelerde birbirine daima 

eşittir. 

Edindiğimiz tecrübeler neticesinde, bazen öyle şartlar 

altında draft ölçümleri yaparız ki genellikle hava şartları 
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ve denizin aşırı dalgalı olması durumlarında, genellikle 

açık denize bakan taraflarda draft ölçümünü sağlıklı 

yapamayabiliriz hatta hiç yapılamayabilir. Bu durumda 

yukarıdaki trigonometri bilgilerimizden yola çıkarak 

ölçülemeyen tarafı hesap yöntemiyle buluruz.  

Bunun formülleri aşağıdaki gibidir; 

=(tanjant*açı)*(genişlik) 

Bu formülü şu şekilde açıklayabiliriz; 

Gemide kaç derece list olduğunu gemiden edineceğimiz 

klinometre ile ölçeriz, tanjantını hesaplarız. 

a ve b noktaları arasındaki mesafe (vasat için gemi 

genişliği ile çarparız. 

Değerleri formülde yerlerine koyarak hesapladığımızda 

bize ölçtüğümüz draft rakamı ile ölçemediğimiz taraftaki 

draft rakamı arasındaki farkı verecektir. Bu değeri 

gemideki list yönüne göre ölçtüğümüz draft rakamı ile 

toplar, ya da çıkartırız ve ölçemediğimiz draft rakamının 

kaç olduğunu buluruz. 

 

Draft Survey işlemleri temelde basit matematik işlemleri 

ile yapılır. Dikkat, tecrübe, dürüstlük, anında doğru karar 

verebilme yeteneği, uzmanlık birleştirilerek uluslararası 
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metotlar kullanılarak yapıldığında doğruya en yakın 

sonuç bulunur.  

|                                     |                                  | 

             |                                     |                                  | 

             |                                     |                                  | 

             |                                     |                                  | 

Mavi çizginin deniz seviyesi olduğunu kabul edersek 

gemi teknesinin kıç tarafının suya daha çok battığını 

görürüz. Buna trim denir. 

 

Buradan sonra draft survey hesabında kullanılan 

terimleri genel olarak ele alalım. 

TERİMLER: 

LOA: gemi tam boyu 

LBP: baş hayali dikme ile kıç hayali dikme arasındaki 

mesafe. 

Forward/fore: gemi teknesinin baş kısmı. 

Middle: gemi teknesinin orta/vasat kısmı 

Aft/after: gemi teknesinin kıç/arka kısmı. 
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Port: gemi teknesinin sol tarafı, iskele tarafı da denir. 

Starboard: gemi teknesinin sağ tarafı, sancak tarafı da 

denir. 

Fore distance: baş draft markası ile baş hayali dikme 

arasındaki mesafe.  

Middle distance: vasat draft markaları ile vasat hayali 

dikmesi arasındaki mesafe. 

Aft distance: kıç draft markası ile kıç hayali dikmesi 

arasındaki mesafe. 

Correction: düzeltme demektir. Bunu konusu geldiğinde 

açacağız. 

Tpc: gemi teknesinin 1cm suya batması için gereken 

ağırlık. 

Lcf: gemi teknesinin merkezi ile denge merkezi 

arasındaki mesafe. 

Trim: gemi teknesinin baş kısmı ile kıç kısmı arasında 

suya batma seviyeleri arasındaki fark. 

D mtc: trimi 1 cm değiştirmek için gerekli olan moment/ 

ağırlık. Konuya geldiğimizde göreceğimiz mtc ler arası 

fark ile bulunur. 
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Light ship: gemi teknesinin boş ağırlığı 

Displacement: gemi boş ağırlığı, ballast toplamı, 

constant, yük ve yakıtlar toplamıdır. 

Constant: gemi boş ağırlığının imalattan sonra eklenen 

ya da çıkartılan parçalar vs. toplamı. 

Table density: gemi hidrostatik tablolarının hazırlandığı, 

test edildiği, geminin imal edildiği havuzun suyunun 

yoğunluğu. (genellikle 1,025kg/m3 ya da 1,000kg/m3 

tür.)  

Observed density: draft survey ölçüm ve 

hesaplamalarının yapıldığı deniz suyunun yoğunluğu. 

Hogging/sagging: gemi teknesinin metal yorgunluğu 

yada başka sebeplerle eğilmesi yada bükülmesi. 

LBM: Lenght between marks (baş ve kıç draft markaları 

arasındaki mesafe)  

LBM= lbp-(fore distance+aft distance) 

Sea condition: draft survey ölçümleri yapıldığı andaki 

deniz kondisyonu. 

Dalgalıysa: chopy, çırpıntılıysa: rippled, sakinse: calm 

olarak belirtilir. 
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 Ancak, tecrübelerimiz göstermektedir ki, dagalı 

kondisyonlarda yaklaşık dalga boyunun swell= xcm 

olarak belirtilmesinde fayda vardır. 

HESAPLAMA FORMÜLLERİ:  

İlk önce gemi teknesine üstten bakıldığında her iki 

taraftan ölçtüğümüz draft rakamlarını baştan kıça giden 

ve gemi teknesinin tam ortasından geçen hayali bir 

çizginin üzerinde ortaya getiririz. 

A.) ORTALAMALAR (MEAN’S): 

1. Baş draft markalarının ortalaması: 

(forward mean)= 

Forward port +forward starboard 

 2 

2. Vasat draft  markalarının ortalaması: 

(middle mean)= 

    Middle port+middle starboard 

 2 

3. Aft draft markalarının ortalaması:  

(aft mean)= 

     Aft port+aft starboard 

                        2 

B.) DÜZELTMELER (CORRECTION’S):  daha önceki 

bölümlerde resimler üzerinde distance ve Draft 

markalarını görmüştük. Draft markaları hayali 

dikmelere her gemide farklı olmakla beraber belirli 
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mesafelerde markalanır. Biz Draft markalarının 

ölçümlerini bu markalar üzerinden yaparız ancak 

olması gereken, ölçümlerin hayali dikmeler üzerinden 

yapılmasıdır. Bunu sağlamak için Draft markaları 

üzerinden yaptığımız ölçümleri düzeltme formülleri 

kullanarak hayali dikmeler üzerine getiririz. 

 

4. Baş düzeltme (forward correction)= 

(Forward mean-aft mean)*forward distance 

                          LBM 

 

5. Vasat düzeltme (middle correction)= 

(Aft mean-forward mean)*middle distance 

 LBM 

6. Kıç düzeltme (aft  correction)= 

(Aft mean-forward mean)*aft distance 

                            LBM 

C.) DÜZELTİLMİŞ ORTALAMALAR (CORRECTED’S): 

7. Baş düzeltilmiş ortalama (forward corrected)= 

Forward mean+forward correction 

8. Vasat düzeltilmiş ortalama (middle corrected)= 

Middle mean+middle correction 

9. Kıç düzeltilmiş ortalama (aft corrected)= 

Aft mean+aft correction 

D.) DEFORMASYON DÜZELTMELERİ VE DÜZELTİLMİŞ 

ORTALAMALARIN ORTALAMALARININ ORTALAMASI: 

Bu işlemin sağlaması: 

 6*middle corrected+forward corrected+aft corrected 

                                         8 
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Şeklindedir. 

10. Baş ve kıç ortalaması (forward&aft mean)=  

Forward corrected+aft corrected 

                              2 

11. Ortalamaların ortalaması (mean of mean)= 

Middle corrected + forward&aft mean 

                              2 

12. Corrected deformation of mean of means= 

Middle corrected+mean of mean 

                        2 

 

E.) LİST CORRECTİON: 

LİST CORRECTİON= 6*(TPC1-TPC2)*(MİDDLE DRAFT1-

MİDDLE DRAFT2) 

SONUÇ METRİK TON CİNSİNDEN VE İŞARETİ DAİMA “+” 

OLARAK DİSPLACEMENT’E EKLENİR. 

 

F.) KELL CORRECTİON: BAZI  ÇİN YAPIMI GEMİLERDE SAC 

KALINLIĞINDAN DOLAYI KELL CORRECTİON UYGULANIR BU 

GEMİ HİDROSTATİK KİTAPLARINDA BELİRTİLİR. BU 

DURUMDA CORRECTED DEFORMATİON MEAN OF MEANS 

FİGÜRÜNDENGENELDE 2CM ÇIKARTILIR. 

 

G.) TRİM VE KIRILMALARIN HESAPLANMASI: 

TRİM: aft corrected-forward corrected 

 

Hogging: geminin baş ve kıç bölümlerinden aşağı doğru 

eğrilmiş olma durumu.  Başka bir tarifle vasat kısmının baş 

ve kıç kısımlarından yüksek olma durumu. 
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Sagging: geminin baş ve kıç bölümlerinin yukarı doğru 

eğrilmiş olması. Ya da vasat kısmının baş ve kıç 

kısımlarından alçak olma durumu. 

    Kırılma genellikle eski gemilerde görülür ve metal 

yorgunluğu dediğimiz fiziki olaydan dolayı meydana gelir. 

 Kırılmanın hesaplanması: forward&aft draf-middle 

corrected  

 Formülünün sonucu “+” değer çıkıyorsa hogging, “-“ değer 

çıkıyorsa sagging demektir. 

 

H.) HIDROSTATIK TABLODAN ALINAN DEĞERLER: 

- DİSPLACEMENT: Light ship (gemi boş ağırlığı), yakıtlar, 

kullanım ve balast suları ve yük toplamıdır. Başka bir 

deyişle gemi teknesinin taşırdığı su miktarıdır. 

Corrected deformation mean of means  karşılığındaki 

tablo değeri alınır. Bazı gemilerde Displacement tablosunu 

göremeyebilirsiniz, bunun yerine detweight tablosu ya da 

eğrisi bulunur. Detweightin dislacementten farkı  Light 

ship detweight e dahil değildir. Biz de detweight değerine 

Light ship i ekleyerek işlemimize devam ederiz.  

- TPC : gemi teknesinin 1cm batması için gerekli olan 

ağırlık demektir. Corrected deformation men of means  

karşılığındaki tablo değeri alınır. Bazı gemilerde TPC 

değeri tabloda gösterilmez. Bu durumda Displacement 

değerimize tabloda geri döner ve 1 cm de 

Displacement ler arası farka bakarız, bu bize tpc’yi 

verir. 

-  
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- LCF: Gemi teknesinin merkezi ile denge merkezi 

arasındaki mesafe.Corrected deformation men of 

means karşılığındaki tablo değeri alınır.  Lcf 

değişik tablolarda değişik şekillerde karşımıza 

çıkabilir: 

1- Direk lcf değeri verilir. Bu rakam 0 ile 5 gibi küçük 

rakamlardır. İşareti ile birlikte verilir 

2- Lbp’nin yarısından olan fark şeklinde verilir. 

Lbp’nin yarısına yakın bir değerdir, bu durumda 

lcf= 

 

 lbp _tablodaki lcf değeri 

 2 

Formülü uygulanır. 

3- Trim faktör aft ve trim factor forward sütunları olan 

tablolar. 

Genellikle bazı eski alman yapımı gemilerin tablolarında 

karşılaşırız. Ve bunun içinde aşağıdaki formülü kullanarak 

lcf değerimizi buluruz. 

 

LCF=  LBP   _  Trim factor aft *lbp 

            2 trim factor aft+trim factor forward      

 

 

- MTC : Trimi 1 cm değiştirmek için gereken ağırlık. 

Corrected deformation men of means 

karşılığındaki tablo değerinin 50 cm üzerindeki ve 

50 cm altındaki mtc değerleri alınır. Arasındaki 

fark DMTC’ dir.  
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Yine bazı gemilerde karşılaşacağımız bir durum da 

tablolarda MTC değerlerinin olmamasıdır. Böyle 

durumlarda da yapılacak işlem aşağıdaki 

formüldeki gibidir. 

 

        DMZ= 7,2* (TPC+50)2-(TPC-50)2 

 BREADTH OF VESSEL 

 

 

 

I.) TRİM DÜZELTMELERİ: 

 

13. BİRİNCİ TRİM DÜZELTMESİ (first trim correction) 

Metrik sistemde 

 

=TPC*LCF*100*TRIM 

               LBP 

 

İmperial sistemde 

 

=TPI*LCF*12*TRIM(FEET) 

                       LBP(FEET) 

Formülleri kullanılır. 

     Birinci trim correctionda işaretler önemlidir.  Trim kıçta ise 

trimin işareti “+” olacağı gibi bazı rus yapımı gemilerde tam 

tersi olabilmektedir.  

     Bunun yanında lcf in işareti de yine “-“ veya “+” 

olabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus trim ve 
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lcf in işaretleri aynı ise birinci trim correction sonucu 

“+”,işaretler birbirinden farklı ise sonuç “-“ olmalıdır.  

 

 

Bu konuyla ilgili bir kuralı da burada belirtmek isterim,  ama 

önce bir matematik kuralından bahsadelim: 

  İşaretler çarpımı: birbirinin aynısı olan iki işaretin çarpımı 

daima “+”, birbirinden farklı olan iki işaretin çarpımı daima “-

“ olur. 

“+”*”+”= “+” 

“-“*”-“= “+” 

“+”*”-“= “-“ 

“-“*”+”= “-“ 

 

Bu matematik kuralı draft survey hesplamalarında da daima 

geçerlidir. 

 Draft survey hesabında Corrected deformation mean of 

means  karşılığındaki lcf değeri ile tablonun sonundaki lcf 

değerinin işaretleri çarpımı sonucu “+” ise 1. Trim correction 

sonucu da “+”, işaretler çarpımı sonucu “-“ ise 1. Trim 

correction sonucu da “-“ olur. Ve bu işlem daima burada 

yapılabilecek ve ciddi farklara ve sorunlara yol açabilecek 

hataların önüne geçilmesi açısından çok önemlidir.  
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     Örnek iki draft raporunu dikkatlice incelediğimizde ikisi 

arasındaki tek farkın trim correctionda kullanılan işaretin farkı 

olduğunu ve bunun sonucu olarak total kargo nun yaklaşık 

100 ton fark ettiğini görürüz.  

   Bu da bize yaptığımız hesaplamalar sırasında en küçük bir 

hatanın nelere mal olabileceğini anlatmaktadır. 

 

 

 

 

 

14. İKİNCİ TRİM DÜZELTMESİ (second trim correction) 

Metrik sistemde 

 

=(TRİM)2*50*DMTC 

                LBP 

 

İmperial sistemde 

 

=(trim(feet))2*6*dmtc(feet) 

                 Lbp(feet) 

Formülleri kullanılır. Ve ikinci trim correction işareti 

daima “+” olmalıdır.  

 

15. Total trim  

Birinci trim düzeltmesi + ikinci trim düzeltmesi 
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16. Diplacement correction for trim 

=Displacement+ total trim 

17. DENSİTY 

Bulunduğumuz suyun yoğunluğunu ölçeriz. Bu ölçme işlemi 

büyük ve  derin bir kaba aldığımız deniz suyuna koyulan 

densimetre ile yapılır. Suyun alımında derinden alınmasına ve 

alınır alınmaz ölçülmesine dikkat edilmelidir. 

 

 

 

 

 

18. DİSPLACEMENT CORRECTİON FOR DENSİTY 

=Displacement*Observed density 

          Table density 

 

J.) BALLAST TRIM HESAPLAMALARI: 

TPI Uluslararası Gözetim Hizm. Ltd. Şti.’nin her 

surveyorunun mutlaka dikkat etmesi gereken konulardan 

bir tanesi de balast ölçme borularının yüksekliğinin hem 

initial draft survey esnasında hem de final draft survey 

esnasında ölçülerek gemi kitabında verilen yükseklikle 

karşılaştırmak olmalıdır. Zira bu tecrübeyle görülmüş olan 

bazı aksaklıklara mahal vermemek adına önemlidir.  

Ballast, kullanım ve içme sularının ölçümlerinde su 

seviyesinin net belirlenmesi amacıyla renk değiştiren 

pasta dediğimiz macun kullanılması önemli bir husustur. 
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A B 

 

FORE AFT 

 

 

Yukarıdaki resimde örnek bir balast tankı 

görülmektedir. Mavi taralı alandaki balast suyu  trimden 

dolayı kıça doğru yükselmiştir. A=baş sounding ölçme  borusu, 

b= kıç sounding ölçme borusudur. 

Biz B sounding ölçme borusundan ölçme yaparsak 

suyu olduğundan fazla, A sounding ölçme borusundan ölçme 

yaparsak olduğundan eksik ölçmüş oluruz. Bu nedenle de 

aşağıdaki formülleri uygularız: 

Ballast trim correction 1= trim*tank boyu  

                                                    2*lbp 

 

Çıkan sonucu yukarıdaki resmi baz aldığımızda A 

ölçme borusundan alırsak ölçtüğümüz (cm) değerine ekler, B 
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ölçme borusundan alırsak ölçtüğümüz (cm) değerinden 

çıkartırız. 

 Formül sonucu çıkan sonuç B ölçme borusundan 

ölçtüğümüz değerden büyükse aşağıdaki formülü uygularız ve 

bu değer bize direk gerçek ölçme değerimizi verir. 

Ballast trim correction 2= 

(s)2*lbp/2/trim/lenght of tank 

Tank boyu:Tank boyunun ve trim tablolarının bulunmadığı 

gemilerde, tank boyunu frame (posta) aralıklarından da 

hesaplayabiliriz. Bunun için toplam frame sayısını lbp ye 

bölerek önce frame boyunu buluruz. Çıkan sonucu da tanktaki 

frame sayısı ile çarparız.  

Örneğin gemide 150 frame varsa ve lbp 100,00 m 

ise;100m/150 = 0,667m frame aralığıdır. Tank boyunca taksim 

edilen frame sayısı da 10 olsun ; tank boyu=0,667*10=6,67m 

olarak hesaplanır. 

K.) BALLAST LİST HESAPLAMALAR 

 

A B 
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PORT STB. 

 

Yukarıdaki resimde balast tankının arkadan görünüşü 

verilmektedir. 

 Geminin sancak (stb.) tarafına yattığında suda yine sancak 

tarafına doğru yükselir. Bu durumda aşağıdaki formül ile 

yükselme farkı hesaplanır. 

 

 

ballast list correction =      List*tank genişliği 

                                              2*breadth of vessel 

Ölçme işlemi eğer A ölçme borusundan yapılmışsa ölçülen 

değere eklenir, B ölçme borusundan yapılmışsa formülle 

bulunan sonuç ölçtüğümüz değerden çıkartılır. 

Ölçülen bütün ballast tanklarına trim ve list düzeltme işlemleri 

yapıldıktan sonra her tankın kitaptaki ilgili tablosundan 

metreküp değerleri bulunur ve nezaret eden gemi zabitinin 

beyan ettiği balast suyu yoğunluğu ile çarpılarak metrik ton 

olarak hesaplanır ve tüm sonuçlar toplanır. 

L.) KULLANMA SULARININ HESAPLANMASI 

İçme ve kullanma sularının ölçüm ve hesaplanması da aynen 

balast sularındaki gibi olmakla birlikte içme suyunun 
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yoğunluğu 1,000kg/m3 olduğu için ayrıca yoğunluk 

düzeltmesi işlemi burada yapılmaz. 
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M.) YAKITLAR 

Draft survey hesaplamalarında gemi yakıt, yağ ve atık 

sularının ölçümü ve hesaplaması yapılmaz. Buna karşılık bu 

değerler nezaret eden zabit tarafından beyan edilir. Bunlar  

Fuel oil, diesel oil, lubrication oil( yağlama yağı), other’s 

(diğerleri) olarak adlandırılır. 

 

19. BİLİNEN AĞIRLIKLAR TOPLAMI (TOTAL KNOWN WEİGHTS) 

 

Balast tankları toplamı+ içme ve kullanma suları 

toplamı + Fuel oil + diesel oil + lubrication oil + 

other’s 

 

20. NET DİSPLACEMENT 

     Net Displacement bize yük+Light ship+constantı verir. 

Yüklü gemide ilk draftı yapıyorsak net Displacement ten Light 

ship ve beyan edilen constantı çıkartarak yaklaşık yük 

miktarını görürüz ancak constant burada sadece beyan 

edilmiş olduğu, tarafımızca hesaplanmadığı için kesin 

değildir. 

 

=Displacement correction for density+total known 

weights 

 

Gemi yükünü boşalttıktan/yüklendikten sonra aynı işlemler 

tekrar yapılır ve iki net Displacement arasındaki fark bize 

boşaltılan/yüklenen kargo miktarını verir. 
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TPI Uluslararası Gözetim Hizm. Ltd. Şti.’nin tüm 

surveyorları her draftını mutlaka gemi zabitine imzalatmalıdır. 

İnitial Draft survey bitiminde final kısmı kapatılmış, sonuç 

olarak net Displacement gösterilen imzalı İnitial raporu ve 

finalde hazırlanan İnitial ve final kısımlarında tarafsız, doğru 

ve dürüstçe yapılmış tüm ölçme ve hesaplamaların 

gösterildiği,  sonucunda da kargo miktarının belirtilmiş olduğu 

imzalı Draft survey raporları ileride yaşanabilecek tüm 

itirazların, olumsuzlukların ve anlaşmazlıkların önünde 

koruyucu bir set olacaktır. 

 

 

Şirketimiz eliyle yetişmiş surveyorlarımızın işlemlerini daha 

hızlı ve doğru şekilde yapabilmesi için hazırladığımız TPI 

Uluslararası Gözetim Hizm. Ltd. Şti. DRAFT SURVEY 

PROGRAMINDA DA tüm hesaplama formülleri eksiksiz olarak 

verilmiş kullanım önerileri sayfasında da bazı örneklemeler 

gösterilmiştir. Ancak yine de hem bu programı kullanabilmek, 

hem de draft survey işlemleri sırasında karşılaşılabilecek 

problemleri doğru şekilde çözebilmek için bu kitapçıkta 

belirtilen her hususun tam anlamıyla bilinmesi gereklidir. 

 

Bir surveyor’un verdiği hizmetler esnasında, gemiye giriş-

çıkışlarda ve ölçümler sırasında dikkat etmesi gereken 

hususlardan en önemlisi de iş güvenliği  ve emniyettir. İş 

güvenliği ekipmanlarını mutlaka kullanınız. 
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Dikkat edilmesi gereken diğer hususlar: 

 

a. Draft markaları 

. Draft markaları hangi sistemle yapılmış 

- İmperial sistem 

- Metrik sistem 

.  Draft markaları ulaşılabilir mi? 

. Draft  markaları plaka olarak kesilip kaynaklanmış 

mı? 

. Draft markaları boyanmış mı? 

. Draft markaları standart ölçülerde mi? 

b. Ballast tank ve sounding boruları 

. İskandil boruları ulaşılabilir mi? 

. İskandil boruları sağlam mı? 

. İskandil boruları tankların neresinde 

. tank derinlikleri tablolarda verilen bilgilere uygun 

mu? 

c. Displacement ve balast tabloları: 

. Tablolar orijinal mi? 

. Gemi ismi doğru mu? 

. Onay kaşesi var mı? 

.Onay tarihi hangi yıl? 

.Displacement tabloları hangi density için 

hazırlanmış? 

.balast tablolarında trim düzeltme tabloları var mı? 
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.Tank en, boy ve derinlikleri belirtilmiş mi? 

 

 

 

 

N.) Örnekli anlatımlı draft survey hesaplaması 

 

İlk önce kurallarımıza uygun olarak ölçümlerini yaptığımız ve 

her gemide Draft markalarını yazdığımız şemayı çizelim. 

 

 fore 

 

 3,86                    3,88 

 

 

 

Port                          4,22      4,26 stb. 

 

 

 4,67              4,69 

 aft 
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 bu ölçümleri yaptıktan sonra, balast  ve içme suları da 

ölçülür. 

Onlarıda ileriki bölümde göreceğiz. 

Şimdi draft markalarını hesaplayalım: 

Önce gemi bilgilerini, bilgileri aldığımız evrakların orijinalliğini, 

gemi adının aynı olup olmadığını kontol ettikten sonra, doğru 

olarak alalım. 

Lbp= 110,00m 

Breadth= 16,00m 

Fore distance= 18,45m 

Middle distance= 0,50m 

Aft distance= 18,30m 

Lbm= lbp-(fore distance+aft distance) 

       =110-(18,45+18,30) 

       =110-36,75 

      =73,25 

Olarak hesaplarız. 

Light ship= 1156,00mt 

Declare edilen constant= +50,00mt olsun 
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Fore mean = 3,86+3,88/2= 3,87 

Middle mean= 4,22+4,26/2= 4,24 

Aft mean = 4,67+4,69/2=4,68 

Ortalamaları yukarıdaki gibi hesapladıktan sonra distance 

düzeltmelerine geçeriz; 

Fore correction=(fore mean-aft mean)*fore distance 

                                                 Lbm 

Olan formülde değerlerimizi yerine koyalım. Ve unutmayalım 

önce parantez içindeki işlem yapılır ve parantezden kurtarılır. 

= (3,87-4,68)*18,45/73,25 

= -0,68*18,45/73,25 

=-14,945/73,25 

Fore correction=-0,204m 

Middle correction= (aft mean –fore mean)*middle distance 

                                                           Lbm 

=(4,68-3,87)*0,50/73,25 

=0,68*0,50/73,25 

=0,34/73,25 
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Middle correction=0,005m 

Aft correction= (aft mean-fore mean)*aft distance 

                                                 Lbm 

=(4,68-3,87)*18,30/73,25 

=0,81*18,30/73,25 

=14,823/73,25 

=0,202m 

Olarak buluruz ve Corrected means yani düzeltilmiş 

ortalamaların hesabına geçeriz. 

Fore Corrected= fore mean + fore correction 

=3,87+(-0,204) 

=3,666m 

Middle Corrected= middle mean+middle correction 

=4,24+0,005 

=4,245m 

Aft Corrected= aft mean+aft Corrected 

=4,68+0,202 

=4,882m 
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Olur. 

Buradan sonra deformasyon düzeltmesi ve düzeltilmiş 

ortalamaların ortalamalarının ortalamasını buluruz. 

Daha önce Sağlamasını : 

6*middle Corrected+fore Corrected+aft Corrected/8 

 olarak vermiştik. Şimdi formülde değerleri yerine koyup 

görelim. 

(6*4,245)+3,666+4,882/8 

=25,47+3,666+4,882/8 

=4,25225m 

Şimdide aynı sonuç için normal yoldan deneyelim. 

Fore&aft mean=fore Corrected+aft Corrected/2 

=3,666+4,882/2 

=4,274m 

m.o.m. =fore&aft mean+middle Corrected/2 

=4,274+4,245/2 

=4,2595m 

Deformation m.o.m. =m.o.m+middle Corrected/2 
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=4,2595+4,245/2 

=4,25225m 

Kell correction: bazı gemilerde gemi kitabında direk corr. 

Def. Of m.o.m değerine eklenecektir yada çıkartılcaktır diye 

belirtilir ama biz burada bu düzeltmenin olmadığını 

varsayıyoruz. 

Görüldüğü gibi sağlama doğru sonucu verdi.  

Şimdi de trimimizi hesaplayalım.  

Hatırlayacağımız gibi daha önce trim formülünü aft Corrected- 

fore Corrected olarak vermiştik. 

Trim = 4,882-3,666 

=1,216m 

Olarak bulduk. Bu bize geminin kıça doğru trimli olduğunu 

yani gemi teknesinin kıç tarafının baş tarafa göre suya daha 

fazla battığını gösterir. 

Corrected deformation of mean of mean değerini  4,25225m 

olarak bulduktan sonra, orijinalliğini, daha önceden kontrol 

ettiğimiz örnek gemi hidrostatik tablosundan bize gerekli olan 

değerleri okuruz. Bu okumayı da aşağıda ayrıntılı olarak örnek 

üzerinde görebilirsiniz. 
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Corrected deformation of mean of mean değerimiz  

4,25225m olduğuna göre aşağıdaki örnek tablo üzerinde 

interplasyon yaparak  

 

 

1 displacement  

2 tpc 

3 lcf 

4 mtc +50 

5 mtc -5 

Değerlerimizi bulalım: 

Displacement için; 

draft Displacement 
(1,025) ton 

tpc lcf mtc 

3,60 2968,0 9,334 -0,554 44,41 

3,70 3063,0 9,370 -0,646 44,81 

3,80 3159,0 9,404 -0,734 45,22 

3,90 3254,0 9,438 -0,818 45,66 

4,00 3350,0 9,470 -0,900 46,11 

4,10 3446,0 9,487 -0,965 46,58 

4,20 3542,0 9,506 -1,029 47,07 

4,30 3639,0 9,526 -1,093 47,58 

4,40 3735,0 9,549 -1,158 48,12 



 

SURVEYOR EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME EL KİTABI-TESCİL NO: IEE/3130-TEMEL PİLGİZ

 Sayfa 46 
 

4,50 3832,0 9,573 -1,222 48,67 

4,60 3928,0 9,599 -1,286 49,24 

4,70 4025,0 9,626 -1,349 49,83 

4,80 4121,0 9,656 -1,413 50,44 

Draftımız: 4,25225 olduğuna göre biz 4,20 ve 4,30 karşılığında 

tabloda verilen Displacement aralıklarına bakarak 4,25225 

karşılığına gelen Displacement değeri için 3542,0 ile 3639,0 

Displacement değerleri arasında interplasyon yapacağız: 

Büyükten küçüğü çıkartırız; 

3639-3542=97 bize 10 cm de kaç ton arttığını gösterir, daha 

sonra 1cm de kaç ton arttığını bulmak için; 

97/10 =9,7 1 cm de kaç ton arttığını da bulduktan sonra kendi 

draftımızın artanına bakarız; 

4,25225-4,20(4,20 karşılığı zaten tabloda verilmiş 

olduğundan)=5,225 

9,7*5,225=50,682 bize artan değerimizi verir bunu 4,20 

karşılığındaki Displacement değeri ile topladığımızda, bize 

gerçek Displacement değerini verir; 

50,682+3542=3592,6825mt 

Displacement =3592,683mt 

Aynı interplasyon işlemlerini tpc, lcf ve mtc değerleri için de 

uygularız. Buna göre; 

Tpc= 9,516mt 
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Lcf= -1,062m 

Mtc +50cm için draftımız 4,25225’e 50cm ekleriz ve 4,75225 

karşılığındaki mtc değerini alırız; 

Mtc(+50) = 50,148 

Mtc (-50) için ise draftımızdan 50 cm çıkartırız ve 3,75225 

karşılığındaki mtc değerini alırız; 

Mtc(-50) = 45,024 

List correction için: 

Tpc1 için middle stb. Karşılığı tpc ye bakarız=4,26daki 

tpc=9,526 

Tpc2 için middle port karşılığı 4,22deki tpc=9,505 

List correction formülümüz:  

6*(tpc1-tpc2)*(draft1-draft2)  

=6*(9,526-9,505)*(4,26-4,22) 

=6*0,021*0,04 

=0,005mt 

Displacement+list correction  

=3592,683+0,005 

=3588,813mt 
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Kitaptan almamız gereken Bütün değerlerimizi aldığımıza ve 

Displacement i bulduğumuza göre, birinci trim düzeltmesine 

geçebiliriz, 

1.trim correction= trim*100*tpc*lcf 

                                           Lbp 

Trim(1,216)*100*tpc(9,516)*lcf(-1,062) 

               Lbp (110m) 

Olarak bulmuştuk. 

Bu da = -11,172mt yapar. 

(Peki biz bir hata yapıp burada trim yada lcf in işaretini ters 

alsaydık;  

1.trim correction =11,172mt bulur ve 22,343mt hata yapmış 

olurduk. ) 

Gelelim ikinci trim düzeltmesine: 

Daha öncede bu işlemin formülünü; 

(trim)2*50*dmtc 

        Lbp  

Olarak vermiştik. Şimdi değerlerimizi formülde yerine koyarak 

işlemi yapalım. Önce dmtc değerimizi bulalım; 

 Dmtc=Mtc(+50)-mtc(-50) 
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=50,124-45,008 

=5,124 

2.trim correction= (1,216)2*50*5,124 

          Lbp 

=1,479*50*5,124/110 

2.trim correction=2,329mt 

Unutmayın  2.trim correction işareti daima “+” olur. 

Total trim correction= 1. Trim correction+2. Trim correction 

=(-11,172)+2,329=-8,843mt 

 

Displacement correction for trim= displacement correction 

for list+total trim correction 

=3592,683mt+(-8,843) 

=3583,840mt 

Density correction: 

Bunun için bize iki veri gereklidir: 

1- Observed density (draft survey yaptığımız suyun 

yoğunluğu) 

1,027 olarak alalım 
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2- Table density. Bu da tablomuzda açıkça 1,025 olarrak 

zaten belirtilmişti 

   Şimdi formülü hatırlayıp, değerlerimizi formülde yerlerine 

koyalım: 

Displacement  correction for density= 

Displ. Corr. For trim*Observed density 

                  Table density 

=3583,840*1,027/1,025 

=3590,833mt 

 

Balast hesapları: 

 

Bu örnekte 1 tank için tüm hesaplamaları yapacağız: 

Örnek balast tank hesaplaması için; 

Gemi genişliği:16,00m 

Ölçülen sounding : 1,06m 

Tank boyu:19,80m 

Tank genişliği: 7,85m 

Draft hesabında bulduğumuz bazı değerleri 

hatırlayalım: 

Trim :1,216m 

List : 0,04m (iskeleye yatık) 
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örnek ballast tablosu 1 

sounding (cm)   volume 

10 12 

20 21,6 

30 30 

40 42,5 

50 55 

60 66 

70 76,4 

80 78 

90 83 

100 88,2 

             110  94,35 

 

 

List correction için; 

    =    List*breadth of tank 

          2*breadth of vessel 
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=0,04*7,85/32,00 

=0,314/32 

=0,01 

Gemi iskele tarafına yatık, ve tank ta iskele tarafında. 

Ayrıca ölçme borusu da güverte küpeştesinin altında 

olduğuna göre, su ölçtüğümüz tarafa doğru yükselmiş 

demektir ve yapmamız gereken list correction 

sonucunu sounding değerimizden çıkarmak olmalıdır 

ve dolayısıyla işareti “-“ olmalıdır. 

List correction =(-0,01cm) 

 

Trim correction= trim*lenght of tank 

                                       2*lbp 

=1,216*19,8/220 

=24,077/220 

=0,109 

Trimimiz kıça doğru ve ölçüm yaptığımız sounding borusu 

tankın kıç tarafında olduğundan balast suyu tankın kıç tarafına 

doğru yükselmiş demektir. Burada yapmamız gereken de yine 

bulduğumuz değeri sounding değerimizden çıkarmak 

olmalıdır.  

Trim corr. = (-0,109cm) 
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1,06 olan Sounding değerimiz bu düzeltmelerden sonra  

0,941cm olur ve tablodan volüme (m3) değerini 

hesaplayabiliriz. 

Bize verilen tablo yine 10 cm aralıklarla ilerlemekte olduğu 

için burada da aynı Displacement değerinde olduğu gibi 

interplasyon yaparak tam değeri buluruz. 

 

 

 

 

Densitiy değerimiz 1 olduğuna göre volüme değerimizin 

density ile çarpımı yine 85,132 olur. 

Diğer tanklarda da örneğin toplam 350,850mt balast 

hesaplamış olalım.  

350,850+85,132=435,982mt ballas buluruz. 

Daha sonra tatlı suyu da aynı şekilde hesaplarız ancak density 

düzeltmesi  zaten tatlı suyun density değeri 1,000kg/m3 

olduğu için yapılmaz. 

Tank 

no  

sounding List 

correction 

Trim 

corr. 

correct

ed 

Vol. den

sity 

weight 

1p 1,06 -0,01 -0,109 0,941 85,309 1 85,132 
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Örneğin; 

Fw= 12,00 

f/o= 0,000 

d/o= 16,000 

lub. Oil = 0,951 

others= 2,000 

olsun, 

total known weights = 466,933mt olur 

net Displacement =3590,833mt-466,933mt 

=3123,900mt olarak bulmuş oluruz. 

Light ship =1156,000mt 

Declared constant = 50 mt olarak almıştık 

Buna göre gemide bulunan yük miktarı  

=3123,900-(1156+50) 

=3123,900-1206 

Cargo for declared constant =1917,900mt’dur 



 

SURVEYOR EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME EL KİTABI-TESCİL NO: IEE/3130-TEMEL PİLGİZ

 Sayfa 55 
 

 

 

 

 

 

 

Ekler Draft survey work sheet yani draft survey çalışma evrakı 

ve balast çalışma ve hesaplama evrakıdır.  

 

Son olarak, yukarıda da belirttiğimiz ve örneklerle 

gösterdiğimiz gibi draft survey hesabında en küçük bir hata 

bazen yüzlerce ton bazen birkaç kilogram farka neden olabilir. 

Ancak hata hiçbir zaman küçümsenmemelidir ki o küçük 

hatalar herhangi bir anlaşmazlık durumunda büyük yanlış gibi 

gösterilip tüm emeğinizin yok sayılmasına neden olacaktır. 

İşte bu yüzden TPI Uluslararası Gözetim Hizm. Ltd. Şti. 

personelini özenle seçer ve daima konusunda uzmanlaşması 

için çalışır.  
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SHREDDED VE HMS HURDALARDA KALİTE GÖZETİMİ 

 

 
   Uluslararası ticareti yapılan hurdaların belirli kalite şartnameleri 

vardır. Hurda standardında 2 kod kullanılır. genellikle anlaşmalar 

ISRI standardına göre yapılır ancak GOST standardına göre yapılan 

anlaşmalar da vardır. 

 Ancak yapılan anlaşmaların tamamıyle bir standarda bağlı kalması 

gibi bir zorunlulukta yoktur.  

 Belirli başlıklar altında hem hurdaları hem de hurdalarda kalite 

gözetimini inceleyelim. 

 

 

 

AMAÇ: shredded ve hms hurdalarda yoğunluk ve kirliliklerin tespiti. 

 

SHREDDED (İNCE) HURDALAR:  

  Shredded hurda genel olarak büyük yığınlar halinde stoklanan bir 

malzeme olduğundan her parti başına bileşimini %100 olarak 
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belirlemek imkansızdır. Bu nedenle aşağıdaki prosedür bize 

malzemenin kalitesini bulmada yardımcı olacaktır. 

 

1.1. Yükleme limanı: 

1.1.a) yığından yükleme:  

 Eğer stok sahasında, malzemenin oluşturduğu yığın veya yığınların 

miktarına göre her 1000 ton için değişik noktalardan 250kg numune 

alınmalıdır.  

1.1.b) barge ile yükleme:  

Eğer yükleme barge ile yapılıyorsa her barge ın beş değişik 

noktasından örnekleme yapılarak numune alınmalıdır. 

1.1.c) Konveyör ile yükleme:  

Eğer yükleme konveyör bant ile yapılıyorsa, numune alımı bant 

üzerinden alıcı ve satıcının birlikte belirleyeceği aralıklarla 

alınmalıdır. 

1.2. Test metodu: 

1.2.a) Density testi:  

 Alınan numune bir kaba konulur ve kap tamamen doldurularak 

tartılır. malzemenin ağırlığı= (Kabın ağırlığı+malzemenin 

ağrlığı(brüt))-kabın ağırlığı 

  Kabın ölçüleri alınarak hacmi hesaplanır. 

Densite =malzemenin ağırlığı/kabın hacmi 

Densite=kg/m3 
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1.2.b) KİRLİLİK (IMPRUTE) TESTİ: 

 TPI Uluslararası Gözetim Hizm. Ltd. Şti.’nin seçkin 

surveyorları gibi Tarafsızlığına güvenilen ATANMIŞ eksperler 

tarafından daha önceden belirttiğimiz yöntemlerle, Her 1000 ton 

için alınan 250 kg lık numuneler tartılıp temiz naylon üzerine 

dökülür. Daha sonra bütün hurda parçaları tek tek birbirine 

vurularak toz yada yabancı maddelerin ayrılması sağlanır. Bu işlem 

numune olarak alınmış tüm malzeme için yapılır. El ile tozundan 

ayrılmış hurdalar ayrı bir yere konulur. Bu işlem sırasında el ile 

alınabildiği kadar yabancı maddeler de başka bir tarafa ayrılır. Kalan 

tozlu kısım ise 1mm elek kullanılarak elenir ve elek üstünde kalan 

kısım yine yabancı maddeler el ile ayrılarak daha önce ayrılanlara 

eklenir. Elek altına geçen kısım ise hiçbir metalürjik değeri olmadığı 

için -1mm olarak adlandırılıp ayrılır.  

  Bu işlemlerin ardından hesaplama aşağıdaki şekilde yapılır: 

K1 = TARTILAN NUMUNENİN TOPLAM AĞIRLIĞI 

K2 = AYRILAN DEMİR DIŞI METALLERİN AĞIRLIĞI 

K3 = AYRILAN YABANCI MADDELEERİN AĞIRLIĞI 

K4 = ELEK ALTI -1MM MALZEMENİN AĞIRLIĞI 

KX = K2+K3+K4 

% İMPRUTE = (K1-KX)*100/K1 

2.1 TAHLİYE LİMANI: 
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   Tahliye limanında da yükleme limanında yapılan işlemlerin aynısı 

yapılır. Numuneler yine her 1000 ton için alınır, density e kirlilik 

değerleri tespit edilerek raporlanır. 

 

HMS HURDALAR 

 

   HMS Hurdaların kalite ve kirlilik testleri yükleme ve/veya tahliye 

limanlarında günlük ya da ton aralığı (günlük kontrol çok hızlı 

yürütülen tahliye veya yüklemede gözden kaçan bir şey olmaması 

için surveyin opsiyonuna göre belirli tona aralıkları örn. 250 tonda 

bir/500 tonda bir hazırlanabilir) olarak, gözlem yoluyla tespit edilir. 

Yükleme ve/veya tahliye bitiminde günlük ya da ton aralığı olarak 

tespit edilen değerlerin ortalaması alınarak tespit edilir.  

HMS hurdalar aşağıda işleyeceğimiz sınıflara göre tecrübeye 

dayanarak kalitelendirilir. Günlük yada tonaj aralığı olarak yüklenen 

veya tahliye edilen miktarlara göre kalite (HMS 1, HMS 2 (203), HMS 

2 (204) VE İMPRUTE ) TECRÜBEYE DAYANARAK bulunup kaydedilir, 

yükleme e ya tahliye sonunda bu değerler toplanıp genel kargonun 

yüzde olarak olarak oranlarla kalite değerleri  bulunup raporlanır. 

 

ISRI HURDA SINIFLANDIRILMASI 

ISRI 200 : No: 1 ağır eritmelik çelik hurda: ¼” (6,35mm) kalınlığında 

veya daha kalın ham demir veya çelik hurda. Hurda parça boyutları 

60x20” (152,4x60,96cm) boyutlarını aşmayacak ve kütle şarjı için 

uygun olacaktır. 
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ISRI 201: No: 1 ağır eritmelik çelik hurdası: 3’x8” (91,44x45,72cm) 

boyutlarında, Et kalınlığı minimum ¼” ( 6,35mm) ve kütle şarjına 

uygun olmalı.  

ISRI 202 : No: 1 ağır eritmelik hurda: Et kalınlığı minimum 6,35mm, 

ebatlar max. 152,4x45,72cm. 

ISRI 203 :No: 2 Ağır eritmelik şarj hurdası olarak adlandırılır. 1/8” 

veya daha kalın siyah ve galvnizli demir ve çelik hurdası. 

152,4x45,72cm boyutlarını geçmeyecek şekilde hazırlanmış 

olmalıdır. 

ISRI 204 : No: 2 ağır kalın eritmelik çelik hurdası: 91,44x45,72cm 

byutlarını aşmayacak galvanizli ve siyah ham demir e çelik hurdası. 

Yukarıdaki boyutları aşmayan  otomobil hurdasıda bu sınıfa girer. 

ISRI 205 : 46x91cm max boyutlarında,kaba etli,ince teneke ve sac 

hurdalarından arındırılmış hurda çeşidi. 

ISRI 206 : 46x91cm max boyutlarında, ince teneke ve sac 

hurdalarından arındırılmış hurda çeşidi. 

ISRI 207 :herhangi bir boyutu 30cm’yi aşmayan, imalat artığı sac 

kırpıntısı, pres artığı, çamurluk emayeleri , eski kaporta ve %0,5’den 

fazla Si ihtia etmeyen saclardan oluşabilir. 

ISRI 207A : 207 nin aynı 8’x18” i geçmeyecek, direk şarja uygun.  

ISRI 208 : preslenmiş hurda; 75lb/ft3 yoğunluğunda, çeşitli ebatlarda 

preslenmiş yada telle bağlanmış, özellik olarak magnet ile 

kaldırıldığında dağılmamalı, temiz ve %0,5 den fazla silis ihtiva eden 

saclardan arınmış olmalı. 
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ISRI 209 : 75 lb/ft3 ten fazla yoğunluğu olan galvanizli sac hurdaları 

kalay ve kurşun kaplı saclardan arındırılmış preslenmiş hurdalar. 

ISRI 210 :parçalanmış (shr) hurda: magnetik ayırmaya tabi tutulmuş, 

homojen demir ve çelik hurdaları. Ortalama yoğunluğu 50 lb/ft3 

ISRI 211 : 210 aynı ancak yoğunluğu 70 lb/ft3 

ISRI 212 :bu hurda da shredded olup SAE 1000 serisi karbon çeliği 

veya SAE hurdasının haddeleme döerek parçalanıp ayıklanmasından 

elde edilir. Ortalama yoğunluk 60 lb/ft3.  

ISRI 213 : kalaylı ve kalaysız teneke kutu hurdalarının kıyılmasından 

elde edilir. Demir dışı metallerden arındırılmış olmalıdır. 

ISRI 214 : preslenmiş paket hurda; 209 dan farkı, içinde kalay ve 

kurşun kaplı saclar bulunabilir. 

ISRI 215 : yakılmış pres paket hurdası : yoğunluğu 75 lb/ft3, özel 

işlemle yanarak kalaydan önemli ölçüde arındırılmıştır.  

ISRI 216 :preslenmiş kalay ve kurşun kaplı çelik levha hurdsıdır. 75 

lb/ft3 yoğunlukta.  

ISRI 217 :3,175 mm’den kalın, metal kaplaması olmayan ham demir 

ve çelik hurdalarının şarj kepçesi ebatlarında preslenmiş paket 

hurdalardır. 

ISRI 218 : 75 lb/ft3 den fazla yoğunlukta, 3,175 mm et kalınlığında, 

siyah ve galvanizli demir çelik hurdası. 

ISRI 219 :makine,  atölye talaşı, demir matkap talaşı, yağlı pik talaşı, 

demir dışı metallerin talaşı, temiz demir ve çelik talaşı. (paslı ve 

topaklanmış olmayacak) 
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ISRI 220 :219 la aynı fakat içinde pik talaşı bulunabilir 

ISRI 221 :döküntü talaşı; temiz demir çelik torna talaşı, matkap ve 

cıvata talaşı, ezme gibi işlemlerden geçmiş kırpıntılar. Ancak dağınık 

ve kaba havaleli talaşlar, pik talaşı, paslı ve topraklı talaş, tufal ve 

yağdan arındırılmış olacak. 

ISRI 222 :221 le aynı fakat içinde pik talaşı bulunabilir 

ISRI 223 :pik talaşı, çelik talaşı, tufal, pas, toprak ve aşırı yağ 

bulunmayan temiz pik veya temper talaşı. 

ISRI 224 : prelenmiş oto hurdası, max.  46x91cm ebatlarında 

preslenmiş kıyılmış temiz oto hurdası. 

ISRI 225 :224 le aynı ancak ebat max. 46x61cm olacak. 

ISRI 226 :briketlenmiş pik talaşı.  

ISRI 227 :briketlenmiş çelik talaşı.  

ISRI 228 :haddehane tufalı.  

ARK OCAĞI DÖKÜM VE DÖKÜMHANE HURDALARI  

ISRI 229 dan 251 e kadar. 

MÜŞTERİ İSTEĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ HURDALAR 

Umumiyetle, hurda çeşitleri çelik fabrikası ve/veya dökümhane 

isteklerine göre, alıcı ile satıcı arasında yapılan anlaşma gereği 

hazırlanır. 

DÖKME DEMİR HURDALARI 

ISRI 252 DEN 266 ya KADAR 
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ÖZEL MATKAP (PİK) TALAŞ HURDALARI 

ISRI KOD 267 DEN 271 E KADAR OLAN SINIF HURDALARDIR.  

DEMİRYOL HURDALARI 

Bu tür hurdalar, Amerikan demiryolları birliği satın alma ve malzeme 

bölümü tarafından sınıflandırılmış olup, demiryolu lokomotif, vagon 

aksamları, yol hurdaları (ray, travers, selet, vs.) ve demiryollarında 

kullanılan her türlü demir ve çelik malzemelerinin hurdalarını 

kapsamaktadır. 

                          ÇELİK DİNGİL (AKS) :     

ISRI KOD    2 : Yekpare demir yol arabası veya lokomotiflerin max. 8” 

çapındaki sürtünme yatakları, teker yatakları arasındaki kama 

yatakları, milinden arındırılmış olacak tekerlekler arasındaki 

mesafeden kısa dingiller ilave edilmeyecektir. 

ISRI KOD 2A : AKSLAR,  çelik kod 2 nin aynı ancak dingil çapları 8” 

çapın üzerinde olacak. 

ISRI KOD 3 : Akslar, çelik: 8” çap ve altındaki rulmanlı dingil yatağı, 

tekerlekler arasındaki mesafeden kısa dinngiller ilave 

edilmeyecektir. 

ISRI KOD 3A : Akslar, çelik: kod 3 aynı sadece çap 8” üzerinde 

olacaktır. 

GOST 2787-86 HURDA SINIFLANDIRMASI 

 

SINIF TÜR AÇIKLAMA TİP SEMBOL 
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ÇELİK 

HURDA 

VE 

DÖKÜN- 

TÜLER 

 

 

 

A,B 

A.B 

A,B 

A.B 

A,B 

A,B 

A,B 

A,B 

A,B 

A 

A 

A,B 

A 

A,B 

A,B 

ÇELİK HURDA VE DÖKÜNTÜ NO 1 

ÇELİK HURDA VE DÖKÜNTÜ NO 2 

ÇELİK HURDA VE DÖKÜNTÜ NO 3 

ŞARJ EDİLEBİLİR İNGOT NO 4 

İRİ ÇELİK HURDA İŞLEM İÇİN NO 5 

AŞIRI İRİ HURDA İŞLEM İÇİN NO 6 

BRİKETLENMİŞ ÇELİK TALAŞ NO 7 

PAKET NO 1 

PAKET NO 2 

PAKET NO 3 

PAKET NO 4 

ÇELİK HALAT VE TEL 

ÇELİK TALAŞ NO 1 

ÇELİK TALAŞ NO 2 

HELEZON ÇELİK TALAŞI(İŞLEM İÇİN) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1A,1B 

2A,2B 

3A,3B 

4A,4B 

5A,5B 

6A,6B 

7A,7B 

8A,8B 

9A,9B 

10A 

11A 

12A 

13A 

14A,14B 

15A,15B 

DEMİR 

HURDASI 

VE 

DÖKÜN- 

TÜLER 

A,B 

A 

A,B 

DEMİR HURDA VE DÖKÜNTÜ NO 1 

DEMİR HURDA E DÖKÜNTÜ NO 2 

İRİ DEMİR HURDA İŞLEM İÇİN NO 1 

16 

17 

18 

16A,16B 

17A 

18A,18B 
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A 

A 

A,B 

A,B 

A,B 

A 

A 

AŞIRI İRİ HURDA İŞLEM İÇİN NO 2 

BRİKETLENMİŞ DEMİR TALAŞI 

DEMİR TALAŞLARI (PİK) 

YÜKSEK FIRIN İLAVELERİ 

İRİ YÜKSEK FIRIN İLAVELERİ 

TUFAL 

KAYNAK CURUFU 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

19A 

20A 

21A,21B 

22A,22B 

23A,23B 

24A 

25A 

 

 

1-1A,1B   : İri hurda ve döküntüler; tel ve tel üretimi malzemeler 

öngörülen ağırlığın %1’ini , imprute ise öngörülen ağırlığın %2’sini 

geçmemelidir. Ebatlar 300x200x150mm’yi geçmeyecek, et kalınlığı 

6mm den düşük olmamalıdır. Tek bir parçanın ağırlığı 30 kg dan 

fazla ve 2 kg dan az olmamalıdır. Bir demiryolu vagonunun dökme 

yoğunluğu 1000 kg/m3 ten az olmamalıdır. 

 

2-2A,2B  : Etli hurda ve döküntüler; istenmeyen malzeme miktarı 

öngörülen ağırlığın %1’ini geçmeyecektir. 600x350x250mm den 

büyük olmamalı, üretim için uygun olmadığından ayrılmış olan 

ingotlar, blumlar, ham çelik ve ağır madde ürünleri daha büyük 

ölçüler, satıcı isteklerine göre belirlenecektir. Et kalınlığı 8mm den az 

olmamalı, boruların iç çapları 150 mm den az olmamalıdır. Büyük 

çaplı borular boyuna ikiye kesilip ezilmelidir. Tek parçanın ağırlığı 2 

kg dan az olmamalıdır. 

 

3-3A,3B: etli büyük hurda ve döküntüler; istenmeyen imprute 

öngörülen ağırlığın %1,5 ini geçmeyecek, ebatlar 800x500x500mm 
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den fazla olmayacaktır. Sac metal kangallar ve haddelenmiş şekiller 

ve daha büyük ebatlar alıcı ve satıcı arasında özel anlaşmalarla 

belirlenir ve boy  1000mm yi geçemez.  

 

GOST 2787-75  

 

   Tel ve tel türeli malzemeler hurdadan ayrılmış, alaşımlı hurdalar 

ise kargodan ayrılmış olmalıdır. Hurda asitle vb. korozyona 

uğramamalı, paslı malzemeler de ayrılmış olmalıdır. Ebat 

880x500x500mm yi geçmemeli, et kalınlığı 6 mm den düşük 

olmamakla birlikte, çelik levha ve çubukların et kalınlığı toplam 

kargonun %20 sini geçmemek şartıyla 4mm ye kadar incelebilir. 

İmprite öngörülen toplam kargonun %1,5 inden fazla olmamalıdır. 

 

 

 

 

 

HURDA EKSPERLİĞİ 

 

Hurda sınıfları yukarıdaki gibi tanımlanır ve test yöntemleri de 

yukarıdaki gibi yapılmalıdır. Ancak günümüzde özellikle imprute 

testleri konusunda sürekli sorunlar yaşamaktayız. Bazı fabrikalar 

elek yöntemini geliştirmeye çalışsalar da kesinlikle homojen 

alınmayan numunelerin büyük çaplı eleklerle elenmesi çok alakasız 

sonuçlar vermekte ve anlaşmazlıklara yol açmaktadır.  

 Bazen yine çok büyük çaplı eleklerle gemi ambarlarında da eleme 

işlemi yapılmaya çalışılmış ancak başarılı olunamamakla birlikte çok 

büyük maliyet de ortaya çıkmıştır.  

  Prensip olarak eğer elek yapılacaksa, eleğin yapılacağı malzemeden 

alınan numunenin ilk olarak homojenliğinin (kargonun tamamını 
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temsil etmelidir) eksper ce denetlenmesi gerekmektedir. Numune 

tartılmalı, mümkünse yoğunluğu da hesaplanmalıdır. 

  Elek yapıldıktan sonra kalan malzeme düz bir zemine serilip içinden 

metal olmayan malzemeler el ile ayrılmalı, daha sonra da eleğin 

altındaki kısım manyetik marifetiyle metallerden ayrılmalıdır. Ve elle 

ayrılan malzeme de elek altı metal olmayan malzemeye eklenerek 

tartılır ve alınan numuneye oranı hesaplanıp raporlanmalıdır.  

 Ancak yukarıda da bahsettiğimiz gibi günümüzde değişik kaygılar 

yada olumsuzluklardan dolayı özellikle numune alımının homojen 

olmaması dolayısıyla bu işlem tarafımızca uygun bulunmamaktadır. 

  Bir hurda eksperinin mutlaka bilmesi gereken şeylerden bir  tanesi 

de malzeme yoğunlukları ve bunların hesaplamalarıdır. Bir eksper  

örneğin aşırı ebatlı bir borunun hacim çap ve yoğunluğunu 

hesaplayarak ağırlığını belirleyebilmelidir. Böylece over size 

(belirlenen ebatları aşan malzeme) toplamını ve bunun öngörülen 

kargonun içindeki ”%” olarak oranını hesaplayabilir. 

 Yada imprute yoğunluğunu hesaplayarak kargonun içindeki oranını 

gerçeğe en yakın şekilde hesaplayabilir.  

 Bunun için bizim tavsiyemiz bir şerit metre, kumpas ve küçük el 

tartısı bulundurmaktır. Böylece daima karşımıza çıkan sorunu hesap 

yöntemi ile çözebiliriz. 

 Bütün bu yöntem ve tekniklerin yanında biz TPI Uluslararası 

Gözetim Hizm. Ltd. Şti.Personeli olarak en doğru bulgulara 

ulaşabilmek için, programımızda ekli olan periyodik kalite çalışma 

sayfasını kullanmaktayız. Bu programda, belirli periyotlarla 

programa kalite değerlerimizi girerek hem yükteki değişiklikleri 

kaydetmiş, hem de yük bitiminde ortalamalarını alarak yükün genel 

kalite değerlerine ulaşmış oluruz. 

 Gözlemle imprute tespiti esnasında dikkat edilecek hususlardan bir 

tanesi de toz/toprağın nem durumu olmalıdır. Stok sahası veya gemi 

ambarında görülebilen hurda içindeki toz/toprağın akışkanlığı nem 
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durumuyla orantılıdır. Nemli olan toz/toprak tahliye esnasında 

hurdaya yapışarak tahliye olmakta ancak kuru olan toz/toprak 

sürekli vinç aparatından aşağı aktığı için her defasında aynı 

toz/toprak tekrar görüldüğünden yanıltıcı olabilmektedir.  

   Hurda gözetiminde kaliteyi etkileyecek ve özellikle istenmeyen 

malzemelerden bir tanesi de bakır oranı olup, %0,25 in üzerinde 

bakır yoğunluğundaki hurdalar kesinlikle istenmemektedir. Rus 

hurdası olarak tabir edilen hurdalarda bakır oranı  (%0,06-0,12) 

aralığında iken, bu oran Avrupa menşeili hurdalarda %0,25 i 

bulabilmektedir. Hurda içindeki bakır oranları da kontrat şartlarında 

belirtilmektedir. 

   Nem durumu gibi, vinç aparatının büyüklüğüde bu konuda 

önemlidir. Çok büyük ve güçlü aparatlar daha fazla hurda aldığından 

bunun arasındaki kuru toz/toprağın büyük bölümü de sıkışarak 

tahliye olur.  

   Gözle tespitte bütün bu ve buna benzer  olasılıklar da göz önünde 

bulundurulmalı ve tespitler bunlara göre yapılmalıdır.  

Periyodik çalışma tablosu aşağıdaki şekildedir. 
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HURDA TAHLİYE GÜNLÜK KALİTE TAKİP FORMU

Gemi Adı : Açığa Geliş 00.01.1900 00:00

B/L Miktarı : Yanaşma 00.01.1900 00:00

Kantar Miktarı : Tahliye Başlam 00.01.1900 00:00

Yükleme Limanı : Tahliye Bittiş 00.01.1900 00:00

Tahliye Limanı :

Hms 1 % Hms 2 % 204 Impurty Curuf Oversize Diğer adet

( + 6 mm ) ( 4 - 6 mm ) Slag Tup & Lastik

% % % %

kantar tonajı 0,00% 0,00% 0,0% 0,0% #SAYI/0! #SAYI/0! tüp

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 hurdalı lastik

0,000 mt mt mt mt mt mt lastik

0,000 Diğer 

kantar tonajı 0,00% 0,00% 0,0% 0,0% #SAYI/0! #SAYI/0! tüp

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 hurdalı lastik

0,000 mt mt mt mt mt mt lastik

0,000 Diğer 

kantar tonajı 0,00% 0,00% 0,0% 0,0% #SAYI/0! #SAYI/0! tüp

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 hurdalı lastik

0,000 mt mt mt mt mt mt lastik

0,000 Diğer 

kantar tonajı 0,00% 0,00% 0,0% 0,0% #SAYI/0! #SAYI/0! tüp

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 hurdalı lastik

0,000 mt mt mt mt mt mt lastik

0,000 Diğer 

kantar tonajı 0,00% 0,00% 0,0% 0,0% #SAYI/0! #SAYI/0! tüp

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 hurdalı lastik

0,000 mt mt mt mt mt mt lastik

0,000 Diğer 

kantar tonajı 0,00% 0,00% 0,0% 0,0% #SAYI/0! #SAYI/0! tüp

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 hurdalı lastik

0,000 mt mt mt mt mt mt lastik

0,000 Diğer 

kantar tonajı 0,00% 0,00% 0,0% 0,0% #SAYI/0! #SAYI/0! tüp

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 hurdalı lastik

0,000 mt mt mt mt mt mt lastik

0,000 Diğer 

kantar tonajı 0,00% 0,00% 0,0% 0,0% #SAYI/0! #SAYI/0! tüp

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 hurdalı lastik

0,000 mt mt mt mt mt mt lastik

0,000 Diğer 

kantar tonajı 0,00% 0,00% 0,0% 0,0% #SAYI/0! #SAYI/0! tüp

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 hurdalı lastik

0,000 mt mt mt mt mt mt lastik

0,000 Diğer 

kantar tonajı 0,00% 0,00% 0,0% 0,0% #SAYI/0! #SAYI/0! tüp

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 hurdalı lastik

0,000 mt mt mt mt mt mt lastik

0,000 Diğer 

kantar tonajı 0,00% 0,00% 0,0% 0,0% #SAYI/0! #SAYI/0! tüp

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 hurdalı lastik

0,000 mt mt mt mt mt mt lastik

0,000 Diğer 

kantar tonajı 0,00% 0,00% 0,0% 0,0% #SAYI/0! #SAYI/0! tüp

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 hurdalı lastik

0,000 mt mt mt mt mt mt lastik

0,000 Diğer 

kantar tonajı 0,00% 0,00% 0,0% 0,0% #SAYI/0! #SAYI/0! tüp

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 hurdalı lastik

0,000 mt mt mt mt mt mt lastik

0,000 Diğer 

kantar tonajı 0,00% 0,00% 0,0% 0,0% #SAYI/0! #SAYI/0! tüp

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 hurdalı lastik

0,000 mt mt mt mt mt mt lastik

0,000 Diğer 

kantar tonajı 0,00% 0,00% 0,0% 0,0% #SAYI/0! #SAYI/0! tüp

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 hurdalı lastik

0,000 mt mt mt mt mt mt lastik

0,000 Diğer 

kantar tonajı 0,00% 0,00% 0,0% 0,0% #SAYI/0! #SAYI/0! tüp

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 hurdalı lastik

0,000 mt mt mt mt mt mt lastik

0,000 Diğer 

kantar tonajı 0,00% 0,00% 0,0% 0,0% #SAYI/0! #SAYI/0! tüp

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 hurdalı lastik

0,000 mt mt mt mt mt mt lastik

0,000 Diğer 

Bittiş Toplam Hms 1 % Hms 2 % 204 Impurty Curuf Oversize

Çıkan Tonaj ( + 6 mm ) ( 4 - 6 mm ) % % % %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 tüp 0

mt mt mt mt mt mt mt hurdalı lastik 0

Yüzdelleri #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! lastik 0

% % % % % % Diğer 

Tarih & saat

0

0

0

0

0

ÇIKAN TONAJ
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ÖRNEK EKSPER RAPORU AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE OLMALIDIR 

 

 

Örnek ; 

cast ıron  0,500   % 

press   1,000   % 

slag   0,200   % 

over weight  2,000   % 

pıg ıron  0,100   % 

tire     1 

tire scrap  2 

explosive materıals            0 

bonus (SHR VEYA P&S)0,000   % 

    

Over 6 mm (hms 1) 80,000   % 

4-6 mm ( hms 2 203)15,000   % 

under 4 mm (hms 2 204)   5,000   % 

owersize  0,300   % 

impurity  1,200   % 

 

Şeklinde verilen kalite raporunda görüldüğü gibi, kargo da istenen 

ve istenmeyen tüm detaylar raporlanır.  
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TANKERLERDE YÜK HESABI NASIL YAPILIR?   

Akaryakıt ve Kimyasal yüklerin miktarının hesaplanması en temel 

fizik kuralı yoğunluk=kütle/hacim prensibine dayanmaktadır. 

Kütlenin korunumu yasası gereği sıcaklıktaki değişmeler yoğunluk 

tarafından dengelenecek ve standart sıcaklıktaki yoğunluk 

kullanarak ölçülen hacmi de aynı sıcaklığa kalibre ederek hesaplama 

yapılır. 

 

Bu konuda kimyasal maddelerle, petrol ürünleri arasında ısındıkça 

genleşmenin miktarı arasında farklılıklar göze çarpmaktadır. 

Kimyasal maddelerde genleşme her bir derece için simetrik 

olduğundan ölçümün yapıldığı andaki sıcaklık ile standart sıcaklık 

farkı correction factor (düzeltme faktörü) ile çarpılarak duruma göre 

yoğunluğa eklenir ya da çıkartılır.  

 

Petrol ürünlerin de (fuel oil, diesel oil, jet oil, lub oil…) ise bu 

genleşme asimetrik olduğundan bu fark ilgili ASTM tabloları 

kullanılarak elde edilen katsayı ile tespit edilir.  

54A; ham petrol 

54B; petrol ürünleri 

54D; yağlama yağları için kullanılır. 

 

ASTM 54 tablo serisinin kullanılmasının sebebi türk gemilerinin 

tablolarının metreküp bazında hazırlanmasıdır. Örneğin amerika’da 

hacim için varil ve yoğunluk için API sistemi kullanıldığından, finalde 

metrik ton olarak miktar bulunması için ham petrol için 6A, petrol 

ürünleri için 6B tabloları kullanılır. 
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Yük miktarı hesabında kullanılacak hacimler aşağıdaki gibidir; 

 

Total Observed Volume (TOV):  Gözlem yapılan sıcaklıktaki yük, 

tortu, önceki tahliyeden kalan miktar (remain on board) ve su dahil 

toplam hacim. 

 

Gross Observed Volume (GOV) – Gözlem yapılan sıcaklıktaki su 

hariç, toplam yük ve tortu hacmi. 

 

Gross Standart Volume (GSV): Gözlemlenen sıcaklıktaki Su hariç; 

Yük, tortu ve önceki tahliyeden kalan miktar (remain on board) 

toplam hacminin “hacim düzeltme faktörü” (volume correction 

factor) uygulanmış hali. 

 

Net Standart Volume (NSV): Son adım olarak sadece yükün, hacim 

düzeltme faktörü uygulanmış toplam hacmi. 

 

 

Gemide öncelikle manual (hermatic) ya da otomatik (şamandıra, 

radar) olarak tanklardan ullage (aleç) ve sıcaklık değerleri alınır.  

 

Daha sonra bu değerlere gemideki tank kalibrasyon cetvelinden trim 

ve (varsa) meyil düzeltmeleri uygulanır ve (total observed volume) 

hacim bulunur.  

 

Aynı şekilde tankta su varsa water oil interface özelliği olan hermatic 

ile ullageleri tespit edilir.  

 

Sahil tarafından size yükün 15° C daki yoğunluğu (vacuum density) 

verilir. Yük miktarı in air density e göre hesap edileceğinden size 
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verilen vacuum yoğunluğundan 0,0011 çıkararak in air density 

bulunur. 

 

Yüklemeye girdiğinizde (varsa) önceki tahliyenizden kalan miktar (on 

board quantity) ya da slop miktarı belirlenir.   

 

 
 

 

 

 

Üstteki örnekte geminin 2P (2-iskele) tankında ham petrolden 6 

metre aleç (ullage) alınmış. Yük sıcaklığı 36,5° C, su miktarı 15 

metreküp,  15° C deki vacum yoğunluğu 0,8765 olarak tespit 

edilmiştir. Yükleme öncesi tankta bulunan miktarın (O.B.Q) 1,257 

metreküp olduğu görülmektedir. 

 

Alınan aleç karşılığı (trim ve list düzeltmeleri yapılmış halde) Total 

Observed Volume:  7229,592 metreküp olarak bulunmuştur. 

 

TOV’den  15 metreküp su çıkartılarak Gross Observed Volume: 

7214,592 metreküp bulunur. 

 

54A’ya yoğunluk ve tespit edilen yük sıcaklığı 36,5° C ile girilerek 

volume correction factor (VCF)’ün 0,98273 olduğu bulunur. Ve 
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7214,592 metreküp (GOV)  0,98273 (VCF) ile çarpılarak 7089,996 

metreküp (Gross standart volume) bulunur. 

 

Daha sonra bu hacimden tespit edilen 1,257 metreküp OBQ 

çıkartılarak 7088,739 metreküp olan (net standart volume) bulunur. 

 

Son olarak Net standart volume 7088,739 metreküp, 15° C vacuum 

daki yoğunlukla 0,8765 ile çarpılarak 6213,28 MT (in vacuum) olarak 

yükün ağırlığı tespit edilir. 

 

Eğer yük miktarı MT in air olarak isteniyorsa vacuum yoğunluğundan 

0,0011 çıkartılır ve Net standart volume ile çarpılır. Yani, 0,8765 – 

0,0011 = 0,8754 density @15° C (in air)7088,739 x 0,8754 = 

6205,482 MT (in air)  

 

Eğer üstteki örnek petrol ürünü (diesel oil, kerosen, jet yakıtı…) 

olsaydı tek fark VCF için Tablo 54B’ye bakmamız gerekecekti. Geri 

kalan tüm kısımlar aynıdır. 
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Üstte petrol ürünü (diesel oil) taşıyan tankerin hesabını görüyoruz. 

Örnekte hacim varil, yoğunluk ise API olarak verilmiş.  

 

Gemideki tank kalibrasyon cetvelleri kullanılarak hesaplanan toplam 

hacim 73277,82 varil. Sıcaklık 25°C.   

 

API 36 ve 77 fahrenheit ile Tablo 6B’ye girdiğinizde VCF olarak 

0,99206 bulursunuz. TOV’ü bu katsayıyla çarparak Gross standart 

Volume elde edersiniz.  

73277,82 x 0,99206 = 72695,99 varil 
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Daha sonra Table 13’e API değeriyle girerek 0,134 (MT/varil) 

yoğunluğunu elde ederiz. 

Son olarak GSV x MT/varil = 72695,99 x 0,134 = 9741,26 MT (in air) 

 

 

 

Kimyasal Yük Hesabı  

 
 

 

 

Üstte Kimyasal madde olan sülfürik Asit yükünün hesabını 

görebilirsiniz. 

 

Bu kimyasal maddenin her 1°C için genleşmesinin simetrik olması 

sonucu bir correction factor belirlenmiştir.  

Örneğimizde 20°C de verilen yoğunluk 1,8012 kg/lt’dir. Ama yükün 

sıcaklığı 26,4° olduğundan; 26,4 – 20 = 6,4°C aralarındaki fark. 

 

Herbir derecede yoğunluk için 0,00021 düzeltme olduğundan; 

6,4° x 0,00021 = 0,00126 yoğunluk değerine uygulanacak toplam 

düzeltme 

 

Örneğimizde yük referans değerinden daha sıcak olduğu için 20°C 

yoğunluk (density) değerinden çıkarırız.  
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(yük daha soğuk olsaydı density değerine ekleyecektik) 

1,8012 - 0,00126 = 1,79994 kg/lt 

 

Son olarak yük miktarını yoğunluk x hacim yani, 1,79994 x 2100 = 

3779,874 MT olarak buluruz. 

 

(*) 

 

OIL ULLAGE SURVEY (YAĞ TANKLARININ ÖLÇÜMÜ) 

 

 

Öncelikle hatırlamamız gereken sıcaklık ve yoğunluğun ters orantılı 

olduğudur. Yağ ve akaryakıt hesaplamaları basit işlemlerdir ancak 

ölçümlerde hassasiyet, ve sürekli dikkat gereklidir.  

 

Örnek bir Cargo olarak CRUDE SOYA BEAN OIL İle başlayalım. 

 

Density at 20 oC     :     sabit yoğunluk 0,9200 

Density correction factor (1 oC ) :        0,00068 (sabit) 

 

Gemiye girdiğimizde ilk olarak yükleme limanı ullage report 

istenerek tank numaraları, sıcaklıklar ve tanklardaki Cargo miktarları 

kontrol edilir. Tanklar numaralarına göre birebir olarak ölçülür, 

gerekli trim ve list correctionlar yapılır. (ballast tanklarında olduğu 

gibi). Ölçümler ulage veya sounding olarak yapılır. 

    Tankların o anki sıcaklıkları ölçülür. 

    Soya yağı için örnek sıcaklık düzeltmesi;  

Sıcaklık 17,5 oC olarak ölçülmüşse; sabit olan 20,0 oC -17,5 oC =2,5 oC 

2,5oC * 0,00068 =0,0017 

0,9200+0,0017 =0,9217 

0,9217*tank ullage /sounding (Corrected) karşılığı CBM  



 

SURVEYOR EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME EL KİTABI-TESCİL NO: IEE/3130-TEMEL PİLGİZ

 Sayfa 78 
 

=CARGO 

 

 

VERİLEN EVRAKLAR: 

*SHİPS TANK ULLAGE REPORT 

*LETTER OF PROTEST (B/L ile yükleme limanı ve tahliye limanı 

figürleri aralarındaki farklar için) 

*LETTER OF PROTEST (kantar için) 

*TIME SHEET 

*LETTER OF NOTIFICATION 

*SHIPS EMTY TANK CERTIFICATE 

*CERTIFICATE OF SHIPS LAST THREE CARGOES 

*JOINT SAMPLES AND SAMPLES RECEIPT 

 

ALINAN EVRAKLAR: 

*LOADING PORT ULLAGE REPORT 

*B/L COPY 

*QUALITY CERTIFICATE (VARSA) 

 

NOT: 20 OC DE      0,9200 VACUM HALİDİR 

SABITTIR              -0,0011 AIR HALİ İÇİN; 

                        =     0,9889 AIR HALİDİR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SURVEYOR EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME EL KİTABI-TESCİL NO: IEE/3130-TEMEL PİLGİZ

 Sayfa 79 
 

 

 

                              İŞ GÜVENLİĞİ 
  Liman, fabrika, gemi ve görev alanına giren her türlü müessese 

içinde iş güvenliği ilk sıradaki önceliktir. 

 

  Limanlarda başlıca dikkat edilecek hususlar: 

 

1.)  İskele üzerinde, gemide ve limanın tüm alanlarında; kablo, 

çelik veya zincir kaldırma ve bağlama halatları, gemi bağlama 

palamarlarının içinden veya üzerinden kesinlikle geçmeyin. 

2.) Draft survey ölçümleri sırasında metal merdiven veya pilot 

merdiveni kullanılmasını isteyin ve bağlantılarının 

sağlamlığından emin olmadan kullanmayın. 

3.) Draft survey ölçümleri sırasında da mutlaka koruyucu 

malzemelerinizi kullanın. 

4.) Draft survey ölçümleri sırasında merdivenden ineceğiniz 

zaman güvertede can simidi hazır bulunmasını isteyin ve 

inerken can yeleğiyle inin. 

5.)  Çalışan İş makinalarından uzak durun. 

6.) Yüklü araçların yanından geçmeyin.  

7.) Gemiye çıkışlarda ve inişlerde kurulan merdivenin 

bağlantılarının sağlam olduğundan emin olun. 

8.) Fotoğraf çekmek ve kalite kontrolü için gemi ambarının 

küpeştesine çıkmayın.  

9.) Çalışma yapılan alanların uzağında olun gerekiyorsa yolunuzu 

uzatın. Unutmayın uzattığınız belki de sadece yolunuz değil 

ömrünüz de olabilir. 

10.) Koruyucu malzemenizi mutlaka kullanın (Ayakkabı, baret, 

eldiven, geceleri fark edilmenizi sağlayacak kadar fosforlu giysi 

vs.). 
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11.) Arızalı elektrikli malzemeleri tamir etmeye çalışmayın. 

 

 

1. Kazanın Tanımı ve Kaza  Nedenleri 

Çağımızda yoğunlaşan deniz trafiği, taşınan tehlikeli ve 

zararlı yüklerin artması, maliyetli liman inşaatları ile 

donanımları dikkate alındığında; limanların ve 

buralarda çalışanların güvenliğini sağlamak oldukça 

önem arz etmektedir. Limanlarda meydana gelen 

kazalar işçilere, limana ve çevreye farklı boyutlarda 

zararlar verebilir. 

“Genel Anlamda kaza (accident), şahısta bir 

yaralanmaya, maddelerde bir hasara veya her ikisine 

birden yol açan beklenmedik olaydır.” (1). Gemi 

operasyonları içerisinde ve liman alanında meydana 

gelen kazaları başlıca nedenleri yardımcı sebepler, ani 

sebepler ve diğer sebepler olarak üç başlık altında 
verebiliriz. Bunlar: 

1.1. Yardımcı sebepler 

a) Yönetimden kaynaklananlar 

  Liman kuralların eksikliği, 

 Mevcut kurallara uyulup uyulmadığının tam 

olarak denetlememesi, 

  Güvenlik kurallarının uygulamasında 

yetersizlik, 

 Koruyucu önlemlerin alınmaması, 

 Diyalog ve koordinasyon eksikliği, 

 Teknolojik altyapı ve ekipman yetersizliği, 

 Yönetim eksikliği, 
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 Teknik güvenlik önlemlerinin hazırlanmaması, 

 Yönetimin ortak oluşturulmaması, toplam kalite 
mantığının kullanılmaması. 

b) Çalışanlardan kaynaklananlar 

 Eğitim eksikliği, 

  Bilgisizlik, 

 Yetersizlik, 

 Gemi dışındaki seyirle ilgili hizmet personelinin 

hataları, 

 Dikkatsizlik, 

 Meslek bıkkınlığı, 

 Dengesiz ruh hali, sinirlilik, çabuk kızma, v.b. 

 İşe uygun olmayan fiziksel yapı (Yorgunluk 

v.b.) 

 Diyalog ve koordinasyon eksikliği vb. 

1.2. Ani sebepler 

Bunlar genelde tehlikeli hareketler ve tehlikeli 

durumlardan kaynaklanmaktadırlar. Başlıca ani 
sebepler aşağıda belirtilmektedir: 

  Koruyucu malzemelerin olmaması veya olduğu 

halde kullanılmaması, 

 Yanlış kaldırma, tutma veya itme, 

 İşe uygun olmayan araç ve gereçlerin 

kullanılması, 

 Tehlikeli hareketler, gereksiz yere koşma, 

atlama, şakalaşma, 

 Yetersiz güvenlik donanımı, 

 Gerekli olduğu halde güvenlik önlemlerinin 

olmaması, 

 Geminin düzensizliği, yanlış yük istifleme, 

 Kötü aydınlatma, 
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 Giysilerin işe uygun olmaması, 

 Zeminin kaygan olması nedeniyle kayma vb. 

 
1.3. Diğer sebepler (mücbir sebepler vb.) 

2. Liman Güvenlik Programı 

Liman yönetimi ve elleçleme operatörleri liman ve 

gemi operasyonları esnasında uygulanacak güvenlik 

programını oluşturmalıdır. Güvenlik programının 

başlıca amaçları  meydana gelebilecek bir kaza 

sonucunda işçilerin zarar görmesini engellemek, 

yüklere gelebilecek zararları en az düzeye indirmek ve 

verimliliği arttırmaktır. Güvenlik toplantıları periyodik 

olarak yapılmalı, meydana gelen kazalar gözden 

geçirilmeli, operasyon sistemi içerisinde olabilecek 

potansiyel kazalar ve zararlar tartışılmalıdır. Söz 

konusu toplantılar ve alınan önlemler gelecekte 

meydana gelebilecek potansiyel kazaları azaltabilir. 

Limanlarda güvenlik üst düzey yönetimin tam 

desteğini almalı ve güvenlik politikaları, liman başkanı 

veya limanın üst düzey yöneticileri tarafından 

oluşturulmalıdır. Liman terminali güvenlik programı üç 

temel alanda sorumlulukları kapsamaktadır[1]. Bunlar; 

(a) Terminal alanında çalışma ortamı, (b) Liman 

araçları ve ekipmanı, (c) Gemi içindeki elleçleme 
operasyonları (2). 

2.1.  Terminal Alanı 

Terminal Alanı güvenliği; personel ve taşıtlar ile 
fiziksel emniyet olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Personel ve taşıtlar: Trafik yolları her bir araç için tesis 

edilmelidir. Trafik Akışları mümkünse tek yönde olmalı 
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ve terminal içerisinde hız limitleri tabelaları 

yerleştirilmeli ve uygulamaya konulmalıdır. Terminaler 

renkli kodlandırılmış çizgiler kullanılmalı ve çeşitli 

liman operasyon alanlarının yönlerini göstermelidir. 

Örneğin kırmızı çizgi konteyner alanına, sarı çizgi CFS 

(Konteyner Yük İstasyonları (Container Freight 

Station)) alanına ve yeşil çizgi karışık eşya (general 

cargo) transit sundurmasını giden yolları gösterebilir. 

Söz konusu çizgiler, kamyon şöförlerinin gidecekleri 

liman alanlarına yönlendirilmesine, liman alanında 

girişine izin verilmeyen bölgelere girilmemesine ve 

trafik kazalarının engellenmesine de yardımcı 

olacaktır. 

Yaya trafiği de yasaklanmamalı ancak 

olabildiğince  kısıtlanmalı ve yaya yolu belirgin şekilde 
işaretlenmelidir. 

Fiziksel Emniyet: Liman alanında emniyetin 

sağlanması için işçilerin ayalarının takılmamaları ve 

kaymamaları için eski ve kırkılmış palet tahtaları ve 

diğer enkazlar liman alanından kaldırılmalıdır. Dökülen 

petroller ve diğer tehlikeli maddeler en kısa sürede 

silinmeli, yükler sendelemeye ve düşmeye neden 
olmayacak şekilde düzgün biçimde istiflenmelidir. 

Liman alanının iyi ışıklandırılması liman güvenliği ve 

emniyeti açısından da gereklidir. Transit ambarlarına 

veya CFS’ye kolaylıkla giriş sağlanmalı, yangın 

ekipmanlarına ve kapılara kolaylıkla ulaşılmalıdır. 

Depolama binasına giriş için yeterli yollar ve kapılar 

olmalı, araçların yakıt ikmali depolama alanının dışında 
belirli bir alanda olmalıdır. 

Güvenlik denetimleri her bir postanın gemi içerisinde 

elleçleme operasyonlarına başlamasıyla ve terminal 
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alanında düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Güvenli 

olmayan durumlar hemen denetçiye raporlanmalı ve 

gerekli önlemler alınmalıdır. Güvenlik, her işyeri için 

öncelikli bir husus olup  yöneticiler, denetçiler, 

postabaşı, posta, işçiler ve diğer ilgili kişiler limanda 
güvenlikten sorumludur (2). 

 2.2. Ekipman ve araç operasyonları 

Liman ekipmanlarının sadece bunların 

kullanımında  görevlendirilmiş eğitimli operatörler 

tarafından kullanılmasına izin verilmelidir. 

Ekipmanların arıza yapması durumunda operatör 

derhal ekipmanı durdurmalı ve ve denetçiye rapor 

etmeli ve sorun giderilene kadar kullanılmamalıdır. 

Liman içerisinde araçları kullanan operatörler hız, diğer 

trafik kurallarına ve  ekipman kullanma talimatlarına 
uymalıdır (2).  

2.3. Gemi operasyonları 

a) Gemi ekipmanı 

Gemi ve gemi ekipmanı iş kazalarının meydana 

gelmesine neden olan birinci öncelikli faktördür. Gemi 

içerisindeki yük operasyonları çok tehlikeli çalışma 

ortamını gerektirmektedir. Gemi operasyonlarında 

yeterli emniyetin sağlanamaması  sadece gemiden ve 

eşyadan kaynaklanmamakta aynı zamanda 1. 

Bölüm’de belirtildiği üzere; işçilerin davranışları, 

alışkanlıkları, dikkatsizlikleri gibi insan hatalarından 

da  kaynaklanmaktadır. Gemi operasyonlarında 

güvenliği gemi içerisinde ve kıyıda  mevcut olan 

ekipman olarak ikiye ayırabilriz. Gemiye ait ekipman, 

güvenlik için en fazla tehlikeli olan unsurlardan biri 

olmaktadır. Gemide yer alan yük elleçleme ekipmanı 
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yük elleçlenmeden önce kontrol edilmelidir. Ekipmanın 

güvenliğinden ekipman operatörleri sorumludur. Yük 

elleçleme ekipmanlarında arıza veya bir sorun olması 

durumunda sorun giderilene kadar asla kullanılmaması 

gereklidir. Ayrıca, gemi içerisindeki çalışma alanında 

yeterli ışıklandırma olmalıdır. Sabitlendirilmiş 

ışıklandırma yeterli olmayıp taşınabilir aydınlatma da 

ihtiyaç olan yerlerde kullanılmak üzere mevcut olmalıdı 

(2). 

 b) Kıyı Ekipmanı 

Liman veya elleçleme operatörleri (stevedore) 

tarafından tesis edilen elleçleme ekipmanı iş 

kazalarının meydana gelmesine neden olan ikinci 

öncelikli faktördür. Yük elleçleme ekipmanlarında yük 

kaldırma kabloları ve kayışları her bir operasyon için 

uygun boyutlarda ve iyi durumda olmalı, uygun olarak 

düzenlenmelidir. Kullanılan forkliftler ve diğer 

elleçleme operasyonlarında kullanılan ekipman iyi 

çalışır durumda olmalı ve çevreye gaz ve karbon 

monoksit yaymamalıdır. Kapalı çalışma alanlarında 

havalandırma iyi olmalı ve çalışma ortamında  aşırı 

miktarda karbon monoksit olmaması için periyodik 
olarak hava testleri yapılmalıdır. 

Söz konusu ekipmanı kullanacak operatörler gerekli 

eğitimi almalı ve her bir makineyi kullanacak 

operatörler belirlenmelidir. Konteyner vinçleri sadece 

bu konuda eğitim almış personel tarafından 
kullanılmalıdır (2). 

 2.4. İş Performansı 

Gemi ve liman personeli ile işçileri çalışma ortamında 

güvenliği sağlama ve gerekli önlemleri alma 
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hususunda talimatlandırılmalıdır. Yapılan çalışmalarda 

kazaların ve hasarların yaklaşık %80’ninin dikkatsiz ve 

tehlikeli davranışlar nedeniyle rıhtımda olduğunu 

göstermektedir (2). Çalışanlardan kaynaklanan kaza 

nedenleri Bölüm 1.1/(b)’de belirtilmektedir. Yük 

elleçleme operasyonlarında çalışan tüm işçiler zaman 

zaman söz konusu nedenlerden dolayı kaza 

yapabilirler. Liman güvenlik kuralları tesis edilmeli  ve 

denetlenmelidir. Genel güvenlik kurallarında aşağıdaki 
hususlar yer almalıdır: 

Liman ve gemide tüm çalışma alanlarında yeterli ve 

uygun aydınlatma sağlanmalı, çalışma alanları temiz 

olmalı tüm elleçleme operasyonları yukarıda belirtildiği 

üzere güvenli koşullarda ve işçinin sağlığını tehdit 

etmeyecek şekilde  yapılmalıdır. Kaza ve kaza 

sonucunda yaralanma ve hasar olması durumunda 

hemen ilk yardım yapılmalı ve kaza soruşturularak 

kaza raporu hazırlanmalıdır. Kaza raporlarında 

raporlanan kaza nedenlerinin çoğu kazaların gerçek 

nedenini yansıtmamakta, sağlıklı kaza analizlerinin 

yapılmasında sorun teşkil etmekte ve gerekli 

önlemlerin alınmamasına neden olmaktadır. Bu 

nedenle, kaza raporlarının doğru olarak hazırlanması 
kazaların önlenmesinde önemli olmaktadır.      

Ustabaşları yük elleçleme operasyonuna başlamadan 

önce ve operasyon sırasında konteyner gemilerinin 

güvenlik kontrol listesini hazırlamalı ve posta işe 

başlamadan önce gemide ve rıhtımda güvenlik 

talimatlarının yerine getirip getirilemediğini 
gözlemlemelidir. 

Limanlarda dok operasyonları, elleçleme ekipmanları, 

liman araçları ve tehlikeli eşyalara ilişkin iş güvenliği 
broşürleri ve talimatları mevcut olmalıdır (3). 
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 3. Tehlikeli Eşyaların Elleçlenmesi, 

Ambalajlanması, Depolanması ve 
Kaza     Durumunda Alınacak Tedbirler 

Tehlikeli eşyaların elleçlenmesi, ambalajlanması, 

depolanması ve güvenli taşınmasına ilişkin doküman 

ve sertifikalar ile liman alanında tehlikeli eşyaların 

güvenli şekilde elleçlenmesi, ambalajlanması ve 

depolanmasını incelemek ve denetlemek hususunda 

liman yönetimi sorumlu ve yetkilidir (4). Tehlikeli 

eşyaların elleçlemesi güvenlik ve sağlık sorunlarının 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Tehlikeli 

eşyalardan kaynaklanan riskler (bir kazanın meydana 
gelme olasılığı) aşağıda belirtilmektedir (3): 

 Patlama veya yangın riskleri 

 İnsan organizması üzerinde toksit etkiler 

 İnsan dokusu veya maddeler üzerindeki etki 
 Çevre üzerindeki olumsuz etkisi  

Tehlikenin değerlendirilmesi nitel olduğu kadar nicel de 

olmalıdır. Tehlikeli eşyaların elleçlenmesinde bir diğer 

güvenliği etkileyen faktör de malzemelerin 

paketlenmesi, ambalajlanmasıdır. Hava geçirmez 

metal konteynerler ile nakledilen tehlikeli eşya cam 

şişelerle nakledilen tehlikeli eşyalardan daha az 

tehlikelidir. Tehlikeli eşyanın elleçlenmesinden önce 

elleçleme konusunda yetkili kişinin söz konusu eşyanın 

riskinin belirlemesi, nasıl elleçleneceğine ve ne gibi 

ikazların yapılması gerektiğine karar vermesi 

gerekmektedir. Tehlikeli eşyalar uygun yöntemler ve 
elleçleme ekipmanları kullanılarak elleçlenmelidir.  

Tehlikeli eşya taşımacılığı uluslararası anlaşmalar ve 

tüzüklere tabi olduğundan (5) tehlikeli eşyaların 

elleçlenmesinde ve naklinde olabilecek risklerden 
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kaçınmak için bunların elleçlenmesi ve nakline ilişkin 

kanun, tüzük ve tavsiyelere uyulması gerekmektedir. 

Tehlikeli eşyaların taşınmasına ve elleçlenmesine 

ilişkin Uluslararası Denizcilik Örgütü (International 

Maritime Organization (IMO)) ile ilgili ve diğer 
uluslararası konvansiyonellerden bazıları (3): 

- “Uluslararası Denizde Tehlikeli Madde Taşımacılıgı 

Kodu”  (The International Dangerous Goods Code 
(IMDG)) 

- “Radyoaktif Nükleer Yakıt, Yüksek Seviye Radyoaktif 

Atık ve Plütonyum’un Gemilerde Varillerle Güvenli 
Taşınmasına İliskin Kod (INF Code)” 

- Tehlikeli Eşyaların Demiryolu Yoluyla Uluslararası 

Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (The European 

Agreement concerning the International Carriage of 

Dangerous Goods by Rail (RID) (4) 

- Tehlikeli Eşyaların Karayoluyla Uluslararası 

Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (European 

Agreement concerning the International Carriage of 
Dangerous Goods by Road (ADR)) 

- Tehlikeli Eşyaların Suyoluyla Uluslararası 

Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (The European 

Agreement Concerning the International Carriage of 
Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN)) (4) 

- Uluslararası Hava Taşımacılığı Kuruluşu (IATA)’nun 
tehlikeli eşya taşımacılığına ilişkin maddeleri 
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- Birleşmiş Milletler’in tehlikeli eşya taşımacılığına 

ilişkin tavsiyeleri UN/ECOSOC (6)Uluslararası Sivil 
Havacılık Teşkilatı (ICAO)’nın teknik yönergeleri (6) 

- Radyoaktif maddelerin güvenli taşınmasına ilişkin 

IAEA tüzükleri  Ülkelerin kendi mevzuatları içerisinde 

yer alan “İşçinin Korunması ile ilgili tüzükler, patlayıcı 

ve radyo-aktif maddelerle ilgili tüzükler, tehlikeli 
eşyalara ilişkin kodlar vb. 

Tehlikeli eşyaların yol açacağı kazalardan korunmak 

amacıyla bunların elleçlenmesinde ve naklinde azami 

dikkat gösterilmeli ve söz konusu eşyanın özelliğini 

kısaca belirten etiketler kullanılmalı, bazı durumlarda 

da konşimentoya tehlikeli eşya taşındığını belirten Acil 

Durum Nakli Kartı (Transport Emergency Card (TREM-

card) eklenmelidir. Söz konusu kart taşınan tehlikeli 

eşyanın riskleri, paketlemede meydana gelen zarar 

veya yangın durumunda alınacak gerekli tedbirler ile 

ilgili talimatları içermektedir. Tehlikeli eşyaların 

elleçlenmesinde rıhtım operatörleri tehlikeli eşya 

taşıyan konteynerleri, konteynerlerin güvenli olarak 

elleçlenmesine ilişkin uluslararası bir konvansiyon olan 

“International Convention for Safe Containers (CSC), 
1972” ne uygun olarak elleçlemelidir (4). 

Tehlikeli eşyalar taşıma esnasında değişen ısıya, neme 

ve basınca uygun olarak iyi ambalajlanmalıdır. 

Ambalajlama işlemi dayanıklılığa ilişkin gerekli 

testlerden başarıyla geçmelidir. Ambalajın tekrar 

kullanımı durumunda her bir ambalaj tekrar 

muayeneden geçirilmeli, korozyon ve herhangi bir 

zarar olmaması gerekmektedir. Ambalajlama diğer 

tehlikeli eşyalara karşı dayanıklı, ambalaj malzemeleri 

ise tehlikeli eşyalara duyarlı olmamalıdır. Tehlikeli 

eşyaların ambalajlanmasında genel bir kural; dış 



 

SURVEYOR EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME EL KİTABI-TESCİL NO: IEE/3130-TEMEL PİLGİZ

 Sayfa 90 
 

ambalajlamada  ambalajlanan tehlikeli eşyaya karşı 

duyarlı başka bir tehlikeli eşyayı içeren iç ambalaj 

olmamalıdır. İç ambalaj kırılmaya, delinmeye veya 

sızıntıya karşı dayanıklı olmalıdır. Kabaca 

ambalajlamadan ve çarpmadan kaçınılmalıdır. 

Tehlikeli eşyaların elleçlenmesi güvenlik kurallarına 

tam olarak uyularak yapılmalıdır. Söz konusu eşyaların 

elleçlenmesinden önce işçiler tehlikeli eşyanın genel 

özellikleri hakkında bilgilendirilmeli bunların 

elleçlenmesinden sorumlu işçiler eldiven, önlük ve 

maske gibi gerekli koruyucu giysileri, ekipmanları ve 

malzemeleri kullanmalıdır. Kaza olması durumunda 

işçiler tehlikeli eşyanın özelliği ve boyutu belirlenene, 

uygun koruyucu ekipman ve giysiler, yangın 

söndürücü aygıtlar sağlanana ve tehlikeli eşyanın 

konteynerden sızmasının ve yayılmasının engellenmesi 

amacıyla kullanılacak yöntem konusunda 

bilgilendirilene kadar kazanın olduğu alandan 

ayrılmamaları için talimatlandırılmalıdır. Kaza alanının 

temizleme işlemi bu konuda deneyimli ve eğitimli 

kişinin denetiminde yapılmalıdır. Patlayıcı madde 

içeren konteynerler dikkatli olarak ve en fazla 1,8 m. 

yüksekliğinde istiflenmelidir (3). Tehlikeli eşyaların 

keskin duvar kenarlarının yakınına istiflenmesinden 

kaçınılmalı, tehlikeli eşyanın üzerine karışık eşya 

konulmamalıdır. Daha önce tehlikeli eşya taşınan boş 

ve temizlenmemiş ambalajlar potansiyel tehlike olarak 

dikkate alınmalıdır. 

Tehlikeli eşyaların depolanmasında aşağıdaki hususlar 
dikkate alınmalıdır: 

Yanıcı, uçucu ve ısı altında ayrışabilen maddeler; 

soğukta, iyi havalandırılmış yerlerde ve ısı 

kaynağından uzak yerlerde kritik sıcaklık ve basınç 
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düzeylerine göre depolanmalıdır. Örneğin; doğal gaz 

için kritik sıcaklık -82 0C, kritik basınç ise 46 atm’dir 
(8). 

Gaz, benzin gibi maddeler güneş ışığı görmeyen 

yerlerde depolanmalıdır. Kimyasal maddeler kuru 

yerlerde depolanmalıdır.Tehlikeli eşya ambalajlarının 

üzerine, uluslararası deniz yoluyla taşınan tehlikeli 

eşya kodu IMCO International Maritime Dangerous 

Code (IMDG)’ye göre ne tehlikeli eşyanın özelliğini 

belirten uygun etiketler konulmalıdır.   Tüm tehlikeli 

eşyalar reaksiyon gösterebileceği diğer tehlikeli 

eşyadan uzakta depolanmalıdır.Tehlikeli eşyalar gıda 
malzemelerinden uzakta depolanmalıdır 

Tehlikeli eşyalara ilişkin kaza olması durumunda 

alınacak başlıca tedbirler: 

 Tehlikeli eşyadan uzak durmak ve 

dokunmamak 

 Tehlikeli eşyanın sızıntı yaptığı yöne veya 

yayılan gazın yönüne doğru gitmemek 

 Tehlikeli alanı rüzgar yönünün dikine doğru 

tahliye etmek ve temizlemek 

 Gerekli koruyucu ekipmanı ve giysileri 

kullanmak 

 Gerekmedikçe sızıtı yapan ambalajı hareket 

ettirmemek 

 Diğer eşyalara zarar vermemesi ve bunlara 

karşı reaksiyon vermemesi amacıyla  sızıntıyı 

ve yayılmasını önlemek 

 Tehlikeli bölgeyi bariyer ve etiketlerle 

işaretlemekSıvı veya karışımını kuru kumla 

soğurmak 

 Sentetik elyaf çuvalları sıvı emme özelliği 

nedeniyle etrafa yayılan katı maddeler için 
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kullanılabilirTehlikeli eşyaları hava geçirmez 

ambalajlarda mühürlenerek nakliyesini yapmak 

Tehlikeli eşyaların elleçlenmesi, ambalajlanması ve 

depolanmasına ilişkin detaylı bilgiler IMO’nun 

“Uluslararası Denizde Tehlikeli Madde Taşımacılıgı 
Kodu  (IMDG)” de belirtilmektedir (4, 9). 

Tehlikeli eşyalara ilişkin operasyonlarda kazadan 

korunma programları, ekipmanın periyodik olarak 

onarımı ile bakımı ve buna ilişkin eğitim programları 
yapılmalıdır (10). 

 4. Sonuç ve Değerlendirme 

 Güvenlik her alanda çağımızın en önemli konularından 

biridir. Liman alanında ve gemideki eşyalara ilişkin 

operasyonların güvenli olarak yapılması sadece can ve 

mal kaybını ve buna ilişkin zararları önlemekle 

kalmayacak aynı zamanda söz konusu operasyonların 

verimli ve etkin olarak yapılmasını da sağlayacaktır. İş 

güvenliğinde kabul edilen genel ilkelerden birisi de 

“küçük iş kazalarının büyüğünün habercisi” olduğudur. 

Söz konusu operasyonların güvenli olarak yapılmasını 

sağlamak amacıyla bunlara ilişin uluslararası 

konvansiyon, kural ve tavsiyelere uyulmalı ve yukarıda 

belirtilen tedbirlerin alınması gereklidir.   Ayrıca, 

kazaların meydana gelmesini önlemek ve meydana 

gelen kazaların aynı ya da farklı yerde tekrar ortaya 

çıkmasını önlemek için kaza araştırmalarının ve 

denetiminin ciddi bir şekilde yapılması gerekmektedir. 

Yapılan çalışmalar kazalarda insan hatasının oldukça 

yüksek olduğunu göstermektedir. Bu nedenle; liman 

ve gemi yönetimi, personeli ve işçilerinin eğitimine 
önem verilmelidir.  
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TPI Uluslararası Gözetim Hizm. Ltd. Şti.nedir, 

kimdir? 

  

   TPI Uluslararası Gözetim Hizm. Ltd. Şti.20 yılı 

aşkın sektörel tecrübelerimizi siz değerli çalışma 

ortaklarımızla paylaşmak üzere kurduğumuz uluslararası 

gözetim firmamızdır. 

   Her geçen gün, konularında uzman ve tecrübeli 

personelimizle hızla güçlenmekteki amacımız,  daha 

bağımsız, daha yenilikçi ve daha başarı odaklı hizmet 

sunmaktır.  

  

Neden Biz? Avantajlar nelerdir? 

  

    Hiç bir bilgiyi üçüncü şahıslarla paylaşmayan, yeni 

yöntemler geliştiren, araştırmacı, başarı ve çözüm odaklı, iş 

heyecanı ve disiplini olan ekibimizle, 7/24, Türkiye'nin her 

yerinde sizlere hizmet etmek için hazırız. 
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     Size sağlayacağımız en büyük avantajımız, dürüst, 

güvenilir ve bağımsız bir ekip olmamızdır. Uzun yıllara 

dayanan sektörel tecrübelerimiz ve deneyimlerimizle her 

koşula önceden hazırlıklı olmamız ve yenilikçi yapımızla 

gelişime açık olmamız siz değerli çalışma ortaklarımıza 

büyük avantajlar sağlayacaktır.  

  

     Bizimle bir defa çalıştığınızda, alacağınız hizmetin kalitesinden 

duyacağınız memnuniyet bizim en büyük kazanımımız olacaktır. 
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