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AÇIKLAMALAR 
ALAN Denizcilik 

DAL Güverte ĠĢletme 

MODÜLÜN ADI Tanker Temel Eğitimleri Uygulamaları 

SÜRE 40/20 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye /öğrenciye petrol ve kimyasal madde tankerlerinde 

yük iĢlemleri ve sıvılaĢtırılmıĢ gaz tankerlerinde yük iĢlemleri 

ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırılması amaçlanmaktadır. 

MODÜLÜN 

ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Tankerlerde emniyetli yönetim kurallarını 

uygulayabileceksiniz. 

2. Kimyasal yük iĢlemlerini yapabileceksiniz. 

3. Gaz ölçüm cihazları ve emniyet donanımlarını 

kullanabileceksiniz. 

4. Tankerlerde yangınla mücadele organizasyonuna 

katılabileceksiniz. 

5. Yük elleçleme ve dökme halde sıvılaĢtırılmıĢ gazların 

taĢınması ile ilgili yangın tehlikesine karĢı tedbir 

alabileceksiniz. 

6. Çevre kirliliğini önlemek için gerekli tedbirleri 

alabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Onaylı kiĢisel bilgisayar destekli sıvı yük elleçleme 

simülatörü (Petrol Tankeri ĠĢlemleri Eğitimi, Kimyasal 

Madde Tankeri ĠĢlemleri Eğitimi ve SıvılaĢtırılmıĢ Gaz 

Tankeri ĠĢlemleri Eğitimi için), Sıvı yük kontrol odası 

teçhizatı (gemi üstünde gerçekleĢtirilen eğitimler için) 

bulunması gerekmektedir. 

Donanım: Petrol, kimyasal ve sıvılaĢtırılmıĢ gaz tankerleri ile 

ilgili resim, poster ve filmler, petrol, kimyasal ve 

sıvılaĢtırılmıĢ gaz tankerleri tank ve devre planları, petrol,  

kimyasal ve sıvılaĢtırılmıĢ gaz tankerlerinde kullanılan valf 

tipleri ile ilgili posterler, petrol, kimyasal ve sıvılaĢtırılmıĢ 

gaz tankerlerinde kullanılan pompa tipleri ile ilgili posterler, 

petrol, kimyasal ve sıvılaĢtırılmıĢ gaz ile ilgili neĢriyat 

(OCIMF, MARPOL), Yük hesaplarında kullanılan örnek 

gemiye ait kitaplar (Ullage Tables, Loading Manual), ASTM 

tabloları, INERT GAS ve COW sistemlerine ait planlar 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrencimiz, 

 

Bilindiği üzere dünya üzerinde ticaretin büyük bir kısmı deniz yoluyla 

gerçekleĢmektedir. Yük çeĢitliğinin artması, insan nüfusunun çoğalması ve küreselleĢme gibi 

faktörler deniz yoluyla gerçekleĢen ticaretin önemini daha çok artırmıĢtır. Yük çeĢitliğine 

bağlı olarak da çeĢitli yükleri taĢımak için özel dizayn edilmiĢ gemiler ortaya çıkmıĢtır. Bu 

çeĢitlerden bir tanesi de tanker gemileridir. 

 

Tankerler, sıvı yükleri taĢımak için dizayn edilmiĢ deniz aracıdır. TaĢıdıkları yüklere 

göre petrol tankeri, kimyasal tanker ve gaz tankeri gibi türlere ayrılır. Her yönüyle diğer 

gemilerden farklı olan tankerler, tam anlamıyla iĢletmeci ve gemi personeli için bir ihtisas 

konusudur. Genelde tehlikeli yük sınıfına giren maddeler taĢıdıkları için çalıĢan personelin 

bazı özel bilgilerle donatılmıĢ olması gerekmektedir. Tankerlerin emniyetli iĢletimleri, 

personelin bilgili ve eğitimli olmasına bağlıdır.  

 

Günümüzde popülaritesi artmakta olan tankercilik ülkemizde de oldukça önemli 

konulardan biri olması sebebiyle diğer gemilerden farklı bazı düzenlemeler içermektedir. 

Tankerde çalıĢacak gemi adamlarının diğerlerinden farklı olarak sahip olması gereken bazı 

sertifikalar vardır. Bu sertifikaların zorunlu tutulması tankerciliğin bir ihtisas konusu 

olduğunu açıkça vurgulamaktadır.  

 

Bu modülde, tankerciliğin temelleri olan bazı konular yer almaktadır. Bunlar; 

kimyasal madde tankerlerinde kullanılan sistemler ve donanımlar, yük pompaları, emniyet 

sistemleri, yük hesaplamaları, tehlikeli maddelerin özellikleri, sıvı yüklerin yangınlarına 

müdahale ve alınacak önlemler ve çevre kirliliği ile alakalı konulardır. Bu modül sonunda 

tankerciliğin temeli için gereken bilgi ve yeteneği edinmiĢ olacaksınız. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Tankerlerde emniyetli yönetim kurallarını uygulayacaksınız. 

 

 

 

 

 Tanker gemilerinin tarihsel sürecini araĢtırınız. 

 Tanker türlerine ait çeĢitli gemilerin resimlerini inceleyerek karĢılaĢtırmalar 

yapınız. 

 Tankerlerin karıĢmıĢ olduğu kazaları araĢtırarak arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Tankerlerin neden diğer gemilerden farklı bir ihtisas konusu olduğunu 

arkadaĢlarınızla tartıĢarak fikir beyan ediniz. 

 

1. KĠMYASAL MADDE TANKERLERĠNDE 

KULLANILAN SĠSTEMLER VE DONANIMLAR 

 

Resim 1.1: Kimyasal tanker 

Günümüz deniz taĢımacılığında yük çeĢitliliği fazla olmasından ve bazı yüklerin 

taĢınabilmesi için özel donanıma sahip gemiler gerektiğinden gemiler çeĢitlendirilmiĢtir. 

Bunlardan bir tanesi de kimyasal tankerlerdir.  

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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Kimyasal tankerler içeriğinde kimyasal madde bulunan yükleri taĢıyan tankerlerdir. 

Adından da anlaĢılacağı gibi kimyasal tankerlerde tehlikeli maddeler taĢınmaktadır. TaĢınan 

maddelerin yaklaĢık 400 çeĢit olduğunu düĢünülünce, kimyasal tankerlerde çalıĢabilmek için 

diğer gemi adamlarından farklı olarak daha çok bilgi ve beceriye sahip olmak gerektiği 

anlaĢılmaktadır. 

 

Kimyasal tankerlerde kendilerine özgü ve diğer gemilerde bulunmayan bazı 

donanımlar ve sistemler bulunmaktadır. Bu kısımda emniyetli yönetim sistemi de dâhil 

olmak üzere kimyasal tankerlerin donanımları ve sistemlerini inceleyeceğiz. 

 

1.1. Kimyasal Madde Tankerlerinde Emniyetli Yönetim Sistemi 
 

Emniyetli Yönetim Sistemi, SOLAS‟ın 9. bölümüne eklenmiĢ 13 maddelik bir kural 

olan Uluslararası Emniyetli Yönetim Kodu (ISM) ile zorunlu hale gelmiĢtir. Emniyetli 

Yönetim Sistemi (SMS), armatör Ģirketinin karada ve denizde güvenlik ve çevre korumasını 

etkileyen koĢulların, faaliyetlerin ve görevlerin yasal ve Ģirket gereksinimleri doğrultusunda 

planlanması, yürütülmesi ve kontrol edilmesini sağlamak üzere güvenlik yönetim 

prosedürlerini geliĢtirmesini ve yürürlüğe koymasını gerektirir. Etkin bir emniyetli yönetim 

sistemi Ģirkete, performansın ölçülmesi, iyileĢtirme gerektiren alanların tanımlanmasına ve 

yürürlüğe konulmasına imkân verir. 

 

Emniyetli Yönetim Sistemi aĢağıdaki konuları içermektedir; 

 Güvenlik, çevre ve Ģirket politikası 

 ġirketin yetki ve sorumlulukları 

 Personelin atanması  

 Kaptanın yetki ve sorumlulukları 

 Kaynaklar ve personel 

 Dokümantasyon 

 ġirketin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi 

 Gemi güvertesi operasyonları için plan geliĢtirme 

 Sertifikalandırma 

 Gemi ve ekipmanların bakım-tutumu 

 Uyumsuzluk, kaza ve acil durumları raporlama 

 Acil durumlara karĢı hazırlık 

 

1.2. Kimyasal Madde Tankerlerinde Kullanılan Donanım ve 

Sistemler 
 

Kimyasal tankerler inĢa edilme Ģekillerine göre, IMO (Uluslararası Denizcilik 

TeĢkilatı) tarafından üç gruba ayrılmıĢtır. Bunlar Tip 1, 2 ve 3 kimyasal tankerlerdir. Tip 1 

kimyasal tankerler, en yüksek toplam tehlike arz eden yüklerin taĢınmasına en uygun dizayn 

edilmiĢ olandır. Tip 2 ve Tip 3 kimyasal tankerler, daha az tehlikeli yükleri taĢıyabilecek 

Ģekilde dizayn edilmiĢ gemilerdir. Bu gemiler tiplerine göre tank yapısında değiĢiklikler 

içermektedir. Genelde tüm kimyasal tankerlerde kullanılan donanım ve sistemler ortaktır. 
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1.2.1. Kimyasal Tankerlerde Yük Tankları 
 

Gemilerin taĢıyacağı yüke uygun yük mahalline sahip olmaları gerekmektedir. 

Modülün baĢında yük çeĢitliliğinden bahsetmiĢtik. Bu yük çeĢitliliği içerisinde ana hatları 

göz önünde bulundurularak iki çeĢit yük mahalli ortaya çıkmıĢtır. Bunlardan biri ambar 

denilen daha çok kuru yük ve dökme yük gibi katı maddelerin istiflenebileceği yük 

mahalleridir. Diğeri ise sıvı yüklerin elleçlenebileceği, kapaklarında sızdırmazlık özellikleri 

bulunan ve sıvı yükün taĢınması için gerekli görülenler göz önünde bulundurularak dizayn 

edilmiĢ yük mahalleridir. 

 

Resim 1.2: Kimyasal tankerlerde yük tankı 

Kimyasal madde tankerlerinde yükleme ve tahliye sistemleri denince aklımıza ilk 

gelecek olan Ģey doğal olarak yükün yükleneceği tanklardır.   

 

Gemiler seyir ve yük iĢlemleri esnasında birçok zorlamalara maruz kalabilmektedir. 

Bu yüzden gemilerde yapı malzemesi olarak esnek, iç zorlamaları engelleyebilen, zamana 

karĢı dayanıklı ve aynı zamanda ucuz bir malzeme kullanılmalıdır. Ayrıca kolay ve hızlı 

tamir edilebilen malzemeden yapılmalıdır. Bugüne kadar yaĢanan tecrübelerle en uygun 

malzeme yumuĢak çelik olarak ortaya çıkmıĢtır. Ancak bu malzeme ile yapılan tanklar 

kimyasal madde taĢımak için elveriĢli değildir. 

 

Asitler, balast ve tank yıkaması esnasında çıkan yıkama suları yumuĢak çeliğe zarar 

verebilmektedir. Bahsi geçen bu maddeler yumuĢak çelik üzerinde pas tutmasına neden 

olabilir. Özellikle kimyasal tankerlerde tankın tamamının veya lokal olarak belirli bir 

kısmının pas tutması ciddi anlamda sıkıntılara sebep olabilir. Örneğin kimyasal tankerlerde 
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taĢınan bir yük olan Acrinonytrile (ACN) adı verilen bu yük tankın içerisinde pas ile 

karĢılaĢırsa yükün bozulması kaçınılmazdır. Dolayısıyla maddi anlamda çok kıymetli olan bu 

yük pas dolayısıyla ciddi bir bölümü bozularak maddi kayba sebep olur. 

 

YumuĢak çelik yukarıda da belirtildiği üzere gemi yapım malzemesi olarak en güvenli 

ve en ucuz olanı olduğundan tercih edilmektedir. YumuĢak çelik malzemenin kimyasal 

maddeleri taĢımaya uygun hale getirilmesi için çalıĢmalar yapılarak kimyasal maddelerin 

etkileĢmediği normal boya benzeri kaplama (coating) malzemeleri bulunmuĢtur. 

 

Kaplama (coating) adı verilen tank boyası yumuĢak çelik ile yük arasında bir katman 

oluĢturarak yükün bozulmasını engellemektedir. Ancak değiĢik özellikleri bulunmasına 

rağmen bu boya belirli bir sıcaklıktan veya belirli sınırları bulunan etkileri muhafaza eder. 

Bu limitlerin üzerine çıkıldığında artık boya iĢlevini kaybederek yükün bozulmasına sebep 

olabilir. Limitlerin üzerinde özellikleri olan bu tür maddeler de paslanmaya karĢı dayanıklı 

olan krom kaplama tanklarda taĢınır. Ancak bu tür paslanmaz çelik veya krom kaplamalar 

yüksek maliyetlere neden olduğundan normal limitlerde olan yükler kaplama (coating) 

yapılmıĢ tanklarda taĢınır. 

 

Tank kaplamanın avantajları Ģunlardır; 

 AĢınmanın olmadığı yerlerde kargonun bulaĢmasını önler. 

 Temizleme ve gazsızlaĢtırmada kolaylık sağlar. 

 Yükün bozulma riskini azaltır. 

 

1.2.2. Kimyasal Tankerlerde Yük Devreleri 

 

Resim 1.3: Kimyasal tankerlerde yük devreleri 
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Kimyasal tankerlerde yük tahliye (discharging) ve yükleme (loading) adıyla elleçleme 

sistemleri çok basittir. Kimyasal tankerlerde yük devreleri sabit borulardan oluĢur. Borular 

tanklardaki alıcılardan manifold adı verilen yükün sahilden alınıp verilebilmesi için bağlanan 

kol veya hortumun gemiye bağlandığı yere kadar uzanır. 

 

Manifold, gemideki yük devrelerinin iskele ve sancak taraflarındaki en uç noktadır. 

Devreler burada toplanır ve sahile bağlantı bu noktalardan yapılır.  

 

Resim 1.4: Kimyasal tankerlerde manifold 

Manifoldtan baĢlayan yük devreleri tank giriĢine kadar gelerek burada yükleme ya da 

tahliye olarak iki kısma ayrılır. Yükleme yapılırken tahliye hattının valfi kapatılarak 

manifoldtan gelen sıvı yük yükleme hattına yönlendirilerek tank dibine kadar bu devre 

vasıtasıyla indirilir. Yükleme devresinin tankın içindeki bitiĢ noktası diptedir. Bunun sebebi 

ise yüklerin yukarıdan boĢaltılarak gaz haline dönüĢtürülmesinin engellemesidir. Tahliye 

yapılırken de yükleme hattı kapatılarak tankın içerisindeki yük manifolda kadar iletilir. 

 

Yük devrelerine bakılacak olunursa devrelerin belirli bir kısmı U Ģeklindedir. Bunun 

sebebi ise devreler tek parça olduğundan geminin esnemesiyle bünyesinde çatlaklar ve 

gerilmeleri minimuma indirmektir. U Ģeklinde olan kısım esneyerek kemeresel hatta baĢ 

tarafa doğru uzanan devrelerin esnemesi engellenir. 

 

Kimyasal tankerlerin yük devreleri her tank temizliği sırasında temizlenmelidir. Bu 

temizlik hem alınacak yükün bozulmasına, hem de devrenin uzun ömürlü olmasına katkıda 

bulunacaktır. Yük devrelerinin temizlendikten sonra içinde nem ve toz kalmaması için 

basınçlı hava ile temizlenmesinde yarar vardır. Kimyasal tankerlerin yük devrelerine, her yıl 
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basınç testi uygulanır. Uygulanan basınç test değerleri ve test tarihleri devrenin üzerine 

yazılmalıdır. Yük devreleri, genellikle yükleme öncesinde sahilden verilen basınçlı hava ile 

test edilir. Bazen de devrelere su verilip gemi bünyesinde bulunan kompresör ile devre 

basınçlandırılarak test yapılır. Devrelerde herhangi bir zayıflama tespit edildiğinde, tamir 

için önce gemi ve devrenin tam gazsız (gas free) olduğundan emin olunmalıdır. 

 

Yük devrelerinde elektrik iletkenliği vardır. Kimyasal yüklerin bir kısmının hareketli 

halde iken statik elektrik ürettiği bilinmektedir. Fazla yığılan elektrik gemi bünyesine 

homojen dağıtılmadığı sürece gemide, elektrik yükünden doğan yangın ya da patlama 

tehlikesi oluĢabilmektedir. Yük ve yük buharının geçtiği bütün devreler üzerindeki ek 

yerleri, elektrik iletiminin sağlandığından emin olmak için statik elektrik aktarma 

köprüleriyle donatılmalıdır. 

 

1.2.3. Kimyasal Tankerlerde Yük Hortumları 
 

Bazı eski ticaret gemilerinde hortumlar güvertede taĢınırdı. Bu durum tahliye ve 

yükleme iĢlemlerinde gemiye güvenlik bakımından daha fazla sorumluluk yüklemekteydi. 

IMO nun ilgili kodu hortumların kullanılmadan önce sorumlu zabit tarafından mutlaka ve 

her seferinde muayene edilmesini ve basınç testi uygulanmasını ister. 

 

Resim 1.5: Yük hortumu 

Yeni hortumların patlama basıncı hortumların çalıĢma basıncından 5 kat daha fazla 

olmalıdır. Hortumlar uluslararası kurallara göre basınç testine tabi tutulurlar, bunlar yıllık 

testlerdir. Testler sırasında hortum yapımcı firmasından bir görevlinin bulunması tavsiye 

edilir. 

 



 

9 

Kimyasal tankerlerin yük hortumları, yüklerin içlerinden akıĢıyla oluĢacak olan 

elektriğe hiç direnç göstermeden iletecek Ģekilde üretilmektedir. Yük hortumları belli 

aralıklarla gemice elektrik geçirgenlik testinden geçirilmelidir. Elektrik iletim özelliğini 

kaybetmiĢ olan hortumlar, yük akıĢıyla oluĢacak olan elektriği iletemeyip yangın ve 

patlamaya neden olabilir. 

 

Yük hortumları tank temizliği sırasında temizlenmelidir. Özellikle hayvansal ve 

bitkisel yağlar gibi mutlaka kalıntı bırakan yükler için kullanıldıktan sonra hortumlar iyice 

temizlenmeli, gerekirse hortuma zarar vermeyecek olan kimyasal maddeler kullanılmalıdır. 

Hortumlar temizlendikten sonra iyi havalandırılan bir yerde güneĢ ıĢığından korunarak 

saklanmalıdır. Hortumlar, kasaradaki özel yerlerde, diğer malzemelerden ayrı saklanmalıdır. 

 

1.2.4. Kimyasal Tankerlerde Valfler 
 

Diğer tankerlerde olduğu gibi kimyasal tankerlerde de devreler üzerinde valfler (vana) 

bulunmaktadır. Bu valfler sayesinde devreden yükü kesmek veya baĢka bir devreye 

yönlendirme yapılabilir.  

 

Valfler kullanım amaçlarına göre yapısal farklılıklar içerir. Günümüzde yeni inĢa 

edilen gemilerde çoğu yük devrelerinde bulunan valfler hidrolik ile uzaktan kontrol 

edilebilmektedir. Bu sayede valf operasyonları hem daha hızlı hem de daha güvenli 

gerçekleĢmektedir. Kullanım amaçlarına göre valfler aĢağıdaki gibidir. 

 

1.2.4.1. Check Valve (Çek valf) 

 

Çek valf, çek vana veya tek yönlü valf, normalde sıvı veya gaz gibi akıĢkanların tek 

yönlü geçiĢine izin veren mekaniksel bir kontrol valfidir. Bazı yerlerde gaz akıĢkanı için de 

kullanılır.  

 

Resim 1.6: Çek valf (Check valve) 

Çek valflerin çalıĢan parçası menteĢeli bir disktir. Bu disk, tek yönde menteĢe pimi 

üzerinde serbestçe hareket edebilir. Otomatik olarak akıĢkan hareketi ile çalıĢır. AkıĢkan bir 

yönde akarken, disk açılarak geçiĢe müsaade eder. Ters yönde akıĢ halinde ise disk kapanır. 

Böylece çek valfin takıldığı hat üzerinde akıĢ tek yönlü olur. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C4%B1v%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gaz
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ak%C4%B1%C5%9Fkan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kontrol_valfi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gaz
https://tr.wikipedia.org/wiki/Disk
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1.2.4.2. Globe Valve (Glob valf) 

 

Resim 1.7: Glob valfi 

Globe valfler (glob vana), kapama, kısma ve ayar amacıyla kullanılmaya uygun 

valflerdir. Globe valfler çalıĢma prensibi gereği yüksek akıĢ direnci doğururlar. Sık açma ve 

kapamaya uygun valf tipidir. 

 

1.2.4.3. Butterfly Valve (Kelebek Valfler) 

 

Kelebek valfler açma kapama ve debi ayarında kullanılan çok yönlü bir vana türüdür. 

Boru hattında az yer kaplaması, mükemmel sızdırmazlık özelliği, kolay ve ekonomik 

otomasyona uyarlanabilmeleri, düĢük basınç kayıpları ve her iki yönde sızdırmazlık sağlama 

ile ekonomik olma gibi özelliklerinden dolayı çok geniĢ bir kullanım oranına sahiptir. 
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Resim 1.8: Kelebek valf 

1.2.4.4. Safety Relief Valve (Emniyet Valfi) 

 

Resim 1.9: Safety relief valve (Emniyet valfi) 

Emniyet supabından farklı olarak bir akıĢın söz konusu olduğu sistemlerde, fiziksel 

büyüklük tehlikeli değerlere ulaĢtığında akıĢı kesen veya yönünü değiĢtiren valflerdir. 
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Emniyet supaplarından farkı, akıĢkanı tahliye etmeyip yönünü değiĢtirmesi veya kesmesidir. 

Emniyet supapları ise, tehlike anında, akıĢkanı dıĢ ortama boĢaltır. 

 

1.2.4.5. Pressure/Vacuum Valve (PV valf) 

 

Resim 1.10: P/V valfi (Pressure/vacuum valve) 

Sıvı yük taĢıyan gemilerde tank içerisinde, yükleme sırasında oluĢan pozitif basınç ile 

tahliye sırasında oluĢan negatif basıncın ve seyir süresince sıcaklık değiĢimlerine bağlı 

olarak oluĢabilecek basınç değiĢimlerini dıĢarıya gaz çıkararak veya dıĢarıdan hava alarak 

tank iç basıncının dengelenmesini sağlar. Belirli bir basınç ve vakum miktarına 

ayarlanmıĢtır. Bu değerlere gelince otomatik olarak devreye girer. 

 

1.2.5. Kimyasal Tankerlerde Yük Pompaları 
 

Bilindiği üzere sıvı yüklerin tahliyesi pompalar yardımıyla gerçekleĢtirilir. Gemi 

dizayn özellikleri, taĢıdığı yük ve geminin taĢıma kapasitesi gibi özellikler ne tür pompa ile 

donatılacağını belirler. Valflerde olduğu gibi pompalarda da çeĢitlilik mevcuttur. 

 

1.2.5.1. Merkezkaç Pompalar 

 

Kimyasal tankerlerde, yük pompası olarak en çok merkezkaç pompalar 

kullanılmaktadır. Bu pompalar pompa dairelerinde olduğu gibi, yük tanklarının içinde de 

bulunabilir. Tank içerisindeki merkezkaç pompalar dikey yerleĢtirilmiĢ pompalardır. 
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Kimyasal tankerlerde yük pompaları tahliyeden sonra tankta kalan yükün en az olacağı 

Ģekilde dizayn edilmektedir. 

 

Resim 1.11: Merkezkaç prensibiyle çalıĢan yük pompası 

Merkezkaç pompaların çalıĢma prensibi; sıvının, yüksek hızda dönen, kıvrık kanatlar 

yardımıyla oluĢan merkezkaç kuvvetin etkisiyle pompa merkezinden yukarı doğru 

yerleĢtirilmiĢ tahliye devresine basınçlı bir Ģekilde iletmesidir. 

 

1.2.5.2. Dikey Pompalar 

 

Dikey pompalar, merkezkaç prensibiyle çalıĢan pompalardır. Dikey pompaların diğer 

pompalarla arasındaki belirgin fark, tank içinde olmasıdır. Dikey pompalar, sürekli tank 

içerisinde kaldıkları için, taĢınan kimyasalların ve temizlik sırasındaki uygulamaların 

oluĢturduğu kötü etkilere maruz kalmaktadır. Bu yüzden dikey pompalar yüksek kalitede 

malzemeden üretilmelidir. 

 

Kimyasal tankerlerde dikey pompalar genellikle tankın kıç tarafına yerleĢtirilmektedir. 

Bunun sebebi ise tahliye sırasında genellikle gemilerin kıça trimli olmasıdır. Tank dibinden 

süzülen yük kıç perdede toplanır ve böylece pompa tankın içinde yükün tamamına yakının 

tahliye etmiĢ olur. 
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Resim 1.12: Kimyasal tankerlerde kullanılan dikey yük pompası 

1.2.5.3. Elektrikli Pompalar 

 

Elektrik enerjisini kinetik enerjiye çevirerek suyun bir taraftan diğer bir tarafa 

yönlendirilmesini sağlayan cihazdır. Ġçinde bulunan elektrik motoru devir sağlayarak 

içindeki impeller denilen pervane sistemini çevirir ve böylece basınç sağlanarak istenilen sıvı 

basılır. 

 

Resim 1.13: Elektrikli yük pompası 
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1.2.6. Kimyasal Tankerlerde Seviye Ölçüm Cihazları 
 

Sıvı yük hesaplamalarında tank içerisindeki yükün tankın içerisinde kapladığı alanı 

bilmek gerekir. Bunun çeĢitli yöntemleri vardır. Ġskandil ve alleç bu yöntemlerden ikisidir. 

Ġskandil, tankın iskandil borusundan içeriye ucunda bir ağırlık bulunan Ģeritmetrenin tankın 

dibine kadar salınması iĢlemidir. Salınan bu Ģeritmetreye iskandilmetre adı verilir. Yük, su 

veya baĢka bir sıvı metreye temas ettiği yer hesaplanarak sıvının tankın içerisindeki 

yüksekliği belirlenir. Tanka ait gemide bulunan planda o tank için her birim için ne kadar 

hacim kapladığı tablo halinde verilmiĢtir. Buradan bulunan hacmi de sıvının özkütlesiyle 

çarptığımızda sıvının ağırlığını bulmuĢ oluruz. 

 

Alleç ise tankın içerisindeki sıvının derinliği değil de üstte bıraktığı boĢluğu ölçmektir. 

Elektronik bir alet olan alleçmetre sıvıya değdiğinde sesli uyarı vererek tankın içerisindeki 

boĢluk belli olur. Yine iskandil yöntemindeki tablodan boĢluğun kaç m
3
 e denk geldiğine 

bakılıp özkütle ile çarpılarak sıvının ağırlığına ulaĢılır.  

 

Yukarıda verilen iki yöntemde basit yük hesaplama yöntemidir. Tankerlerde 

kullanılan komplike yöntemde ise sıcaklık da iĢin içine girer. Yeni yapılan gemilerde bu 

iĢlemleri otomatik olarak yapan bir sistem mevcuttur. Seviye ölçüm cihazlarından en sık 

karĢılaĢılanlar Ģunlardır: 

 

1.2.6.1. Ġskandilmetre 

 

Ġskandil metre, ucuna kurĢun ağırlık bağlanmıĢ bir Ģerit metreden oluĢur. Her tankın 

kendine ait bir iskandil borusu vardır. Bu boru güverte seviyesinden yaklaĢık 20 cm 

yukarıdadır. Ġskandil borusundan tankın dibine doğru Ģerit metre salınır. KurĢun ağırlık 

tankın dibine değince tekrar yukarı doğru çekilir. Sıvının temas ettiği yer Ģerit metrede 

belirlenerek yükün tankın içerisindeki yüksekliği belirlenir. Yapılan hesaplarla da yükün 

ağırlığı belirlenmiĢ olur. 

 

Resim 1.14: Ġskandil metre 
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1.2.6.2. Alleç 

 

Alleç alınırken tankın güverte seviyesinde bulunan alleç borusuna UTI (elektronik 

alleç metre) adı verilen elektronik metre yerleĢtirilerek yapılır. Daha sonra UTI‟nın 

içerisinde bulunan Ģerit metre yavaĢ yavaĢ aĢağıya doğru salınır. Bu elektronik metrenin 

özelliği yüke temas ettiğinde sesli uyarı vermesidir. Ayrıca yükün sıcaklığı bu cihaz vasıtası 

ile ölçülebilmektedir. Tankın üst tarafındaki boĢluk bu cihaz ile bulunarak yapılan hesap ile 

yükün ağırlığı belirlenir.  

 

Resim 1.15: Elektronik alleç metre 

1.2.6.3. Tank Radar Sistemi 

 

Günümüzde inĢa edilen tankerler kapalı ölçüm sistemi ile donatılır. Tank radar adı 

verilen bu sistem sıvı seviyesini sürekli ölçerek gemi bünyesinde yükleme ve tahliyenin 

kumanda edildiği kargo kontrol odasındaki bilgisayara anlık olarak iletir.  

 

Resim 1.16: Kimyasal tankerlerde tank radar 
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Tank radar, tankın içerisine uzanan bir boru ve güverte üzerinde bulunan sensörlerden 

oluĢan bir sistemdir. Sıvı seviyesinin yanı sıra tankın dip, orta ve üst kısmından ayrı ayrı 

sıcaklık değeri vererek yapılan yük hesabının daha doğru olmasını sağlar. 

 

Resim 1.17: Tank radar monitörü 

1.2.7. Ġnert Gaz Sistemi 
 

Öncelikle inert gazın ne olduğundan bahsedelim. Tehlikeli yük taĢıyan tankerlerin 

veya kara tesislerinin depolarında çok fazla yanıcı, uçucu gaz bulunur. Bu gazlar atmosfer 

içerisinde bulunan yakıcı gaz olan oksijenle temas halinde bulunduğunda ve uygun sıcaklık 

ortamı da sağlandığında yangın meydana gelir. Biz zaten bu birleĢime yangın üçgeni adını da 

vermekteyiz. 

 

ġekil 1.1: Yangın üçgeni 
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Bizim bu tehlike zincirini kırmamız için bu değerlerden bir tanesini yok etmeliyiz ki, 

yangın için uygun ortam sağlanmasına müsaade etmeyelim. TaĢıdığımız yük itibarı ile bu 

imkânsızdır. Çünkü önemli olan o yükün taĢınmasıdır. Sıcaklık konusunda da fazla 

seçeneğimiz bulunmamaktadır. Gerek taĢınan yükün kimyası gereği ve gerekse maliyetler 

açısından bu da çok sorunlu bir iĢlem olabilmektedir. Bu analiz sonucunda bizim için yangın 

oluĢmasını engelleyebilmenin en basit ve kolay yolu oksijeni ortamdan kaldırmak olacaktır. 

ĠĢte inert gaz sistemlerinin ana çalıĢma prensibi de ortamdaki oksijen miktarını düĢürmektir. 

 

Buraya kadar sistemin ne amaçla kullanıldığından bahsetmiĢ olduk. Bir de bu sistemin 

çalıĢabilmesi için ekstra makine ve teçhizata ihtiyaç duyarız. Ġnert gaz anlattığımız gibi 

içeriğinde oksijen bulundurmayan bir gaz çeĢididir. Bu nedenle üreteceğimiz inert gazın 

içerisinde oksijen bulunmamalıdır. Bunu çeĢitli yollarla sağlayabiliriz;  

 Ġnert Gaz Jeneratörleri 

 Liman Kazanları 

 

Resim 1.18: Ġnert gaz jeneratörü 

Büyük tonajlı gemilerde genelde liman kazanlarından inert gaz elde edilmektedir. 

Tahliye operasyonları esnasında zaten kazanlar çalıĢtığı için çıkan egzoz gazları soğutma ve 

temizlik ardından sisteme inert olarak sunulur.  

 

Sistemi kısaca anlatmak gerekirse, kazandan çıkan egzoz gazları hem içerisindeki 

kurumdan arındırılmak için, hem de soğutulmak için scrubber denilen sisteme girip burada 

basınçlanmak üzere fanlara ulaĢır. Fan çıkıĢındaki bir ölçüm cihazı üretilen gazın oksijen 

seviyesine göre gazı ya tanklara gönderip oksijen miktarını azaltır veya oksijen oranı yüksek 

inert gazın uygun oksijen miktarına düĢmesi süresince gazı atmosfere verir. 

 

Oksijen ölçüm cihazları genelde %2 ve %5 oksijen seviyesi arasındaki gazı kaliteli 

inert olarak tanklara verir. Eğer inert içerisindeki oksijen oranı %8‟i aĢarsa bu oran tanklar 

için tehlike oluĢturacağından hemen sistem kendisini durdurarak genel bir emniyet sistemi 

sağlanmıĢ olur. 
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Resim 1.19: Ġnert gaz sistemi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek sıvı yük elleçleme simülatörünü açarak 

kimyasal tankerlerin yükleme ve tahliye sistemlerini inceleyiniz. Yük devrelerini takip 

ederek manifolda kadar olan sistemi inceleyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Sıvı yük elleçleme simülatörünü açınız. 

 

 Kimyasal tankerle ilgili bir senaryo 

belirleyiniz ve senaryoyu açınız. 

 

 Pompaların gemideki konumunu 

inceleyiniz. Tahliye iĢlemi bittiğinde 

tankın içerisinde yük kalmaması için 

geminin trimini nasıl ayarlamanız 

gerektiğini belirleyiniz. 

 

 Yük devresini manifolda kadar takip 

ediniz. Devre takibi operasyonel anlamda 

öğrenilmesi gereken en önemli bilgidir. 

 

 Valfler ile yükün yönlendiriliĢini yapmak 

için öncelikle tüm valfleri kapatınız. 

 

 Ġskele veya sancak tarafta bulunan bir 

tanka ait devrenin valflerini açarak 

yükleme veya tahliyeyi baĢlatınız. 

 

 Geminin bu süreçteki davranıĢlarını 

gözlemleyiniz. Hangi tarafa meyil 

yapıyor ve hangi tarafa doğru trim 

yapıyor bunarı belirleyiniz. 

 

 Ġnert gaz sisteminin parçalarını 

inceleyiniz. 

 

 Tanklara inert gaz vermek için sistemi 

çalıĢtırınız. 

 Örneğin iskele tarafta bulunan bir tanktan 

tahliyeye baĢlandığında gemi sancak 

tarafına doğru yatmaya baĢlayacaktır. 

Belirli bir süre sonra yatma 

hızlanacağından sürekli olarak iskele 

tanktan tahliyeye devam etmemelisiniz. 

 

 Tahliye sırasında manifold basıncı, 

senaryoda verilen manifold basıncını 

geçmemelidir. 

 

 Ġnert gaz sistemini devreye aldığınızda 

tank basınçlarını sürekli takip etmelisiniz. 

Ani basınç yükselmelerine karĢı dikkatli 

olmalısınız. 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Emniyetli yönetim sisteminin ortaya çıkması aĢağıdaki kodlardan hangisinin 

gereğidir? 

A) ISPS 

B) MARPOL 

C) CLC 

D) ISM 

E) IBC 

 

2. Özellikleri belirli limitler üzerinde olan yükleri taĢımak için hangi tank özellikleri 

uygundur? 

A) Kauçuk kaplama tank 

B) YumuĢak çelik 

C) Coating (Boya ile kaplama) 

D) Demir 

E) Krom kaplama tank 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi yük devrelerinin bazı kısımlarının U Ģeklinde olmasının 

sebebidir? 

A) Esnemenin bu alanda olup çatlaklara mani olunması 

B) Devrenin sığmaması 

C) Devrenin önünde bir engel olması  

D) Devrenin yönünü değiĢtirmek için 

E) Görsel sebeplerden dolayı 

 

4. Devrelerden yük akıĢı olurken aĢağıdaki tehlikelerden hangisiyle karĢılaĢılabilir? 

A) Yükün debisini hesaplayamamak 

B) Statik elektrik ortaya çıkması 

C) Yükün ağırlığını hesaplayamamak 

D) Devrenin içindeki yükün uçması 

E) Devrenin içindeki yükün donması 

 

5. Tank içerisindeki basıncın artması ile gazın dıĢarı atılarak basıncın dengelenmesini 

sağlayan valf aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Emniyet valfi 

B) PV valf 

C) Çek valf 

D) Globe valf 

E) Kelebek valf 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. Dikey pompalar genellikle geminin ne tarafına konumlandırılır? 

A) BaĢ tarafa 

B) Tankın iskele tarafına 

C) Tankın sancak tarafına 

D) Tankın ortasına 

E) Tankın kıç tarafına 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi tankın üst boĢluğunu ölçerek tankın içerisindeki yükün 

yüksekliğini belirlemeye verilen isimdir? 

A) Ġskandil 

B) Dipping 

C) Alleç 

D) Derinlik 

E) Yükseklik 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi inert gaz sisteminin kullanılmasının sebebidir? 

A) Tankın temiz tutulması 

B) Tanka yük giriĢinin engellenmesi 

C) Tanktan yük çıkıĢının engellenmesi 

D) Tanka hava giriĢini engellemek 

E) Tank içindeki O
2
 seviyesini düĢürerek yangın çıkmasını engellemek 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Kimyasal yük iĢlemlerini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Kimyasal tankerlerin yanaĢtığı limanlardan bir tanesini yerleĢme ve konum 

olarak inceleyiniz. 

 Zararlı bir yük belirleyip bu yükün insan sağlığı üzerindeki etkilerini araĢtırınız. 

 Yükleme ve tahliye sırasında gerçekleĢmiĢ kazaları araĢtırınız. 

 Bir tankerin batması ile ne gibi tehlikelerin ortaya çıkabileceğini 

arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

2. KĠMYASAL TANKERLERDE YÜK ĠġLEMLERĠ 

 

Resim 2.1: Kimyasal tanker yük iĢlemleri 

Kimyasal tankerlerde yükleme ve tahliye iĢlemlerini yük iĢlemleri adı altında 

toplayacağız. Yükleme ve tahliye operasyonları, özellikle de tankerlerde, ciddiyetle ve 

dikkatli yapılması gereken iĢlemdir. Eğer bir operasyonel hata sonucu yükleme veya tahliye 

sırasında yük kaçağı meydana gelirse bunun sonuçları tahmin ettiğinizden daha kötü olabilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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Yükün denize dökülmesi durumunda denizdeki yaĢamı ciddi derecede tehlikeye düĢürür ve 

lokal olarak denizdeki yaĢamı bitirdiği de görülmüĢtür.  

 

Operasyonlara baĢlamadan önce kesinlikle planlama yapılmalıdır. 

 

2.1. Yük Planları 
 

Tankerlerde gemi üzerinde bulunan yükler bir plan olarak hazırlanmalıdır. Her kargo 

tankında ne kadar ne tür yük olduğu açıkça yazılmalıdır. Bu planlar çoğaltılarak geminin 

belirlenmiĢ bölümlerine konulmalıdır. Acil bir durum esnasında müdahale gemi personeli 

olmayan bir kiĢi tarafından yapılacaksa geminin yük durumu hakkında bilgi verecektir. 

 

Yükleme veya tahliye operasyonlarına baĢlamadan önce de, geminin o an ki 

kondisyonu göz önünde bulundurularak bir planlama yapılması gerekmektedir. Bu 

planlamanın kesinlikle belirlenmiĢ bir format üzerinden yapılması önemlidir. Sonuçta bir 

operasyon, limanın ve geminin de durumuna bağlı olarak, bazı durumlarda 48 saati de 

bulabilmektedir. Dolayısıyla liman vardiyasında yer alan zabitlerin de yapılan plana aĢina 

olmaları gerekmektedir.  

 

Bir yükleme ve tahliye planı kesinlikle adım adım yapılmalıdır. Genellikle geminin, 

yükün ve limanın durumunu da göz önüne alınarak 4 veya 6 adım arası olarak 

hazırlanmaktadır. Planda hangi tanklardan baĢlanacağı, balast iĢlemi ve yapılacak iĢlemler 

açıkça belirtilmelidir. Ayrıca yapılan tüm valf ve pompa hareketleri de yükleme ve tahliye 

formlarına yazılmalıdır. 

 

Resim 2.2: Yük planı 
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2.1.1.Kimyasal Madde Tankerlerinde Yükleme 
 

Kimyasal maddeler içeriğindeki bileĢenlerden dolayı reaksiyona girme ihtimalleri 

yüksektir. Bu nedenle taĢınacağı tankın da reaksiyona sebebiyet verebilecek maddelerden 

arındırılması gerekmektedir. Dolayısıyla kimyasal tankerlerde yükleme öncesi tankları ve 

devrelerin tam anlamıyla temizlenmesi gerekir. Bahsedilen temizlemenin nasıl yapılacağı 

Tank Cleaning Guide adlı tank temizleme rehberi olarak Türkçeye çevirebileceğimiz kitap 

vasıtası ile karar verilir. Tank ile taĢınmıĢ bir önceki yük ile yeni yüklenecek yükün tabloya 

girilerek yıkama yöntemi bu kitap ile belirlenir. Sıcak su, deniz suyu, tatlı su veya yıkama 

suyuna kimyasal temizleyiciler eklenerek yıkama yapılabildiğini bilmeniz gerekir. 

 

TemizlenmiĢ olan tank ve devrelerin hazır olmasına müteakip yükleme için limana 

yanaĢılır. Tankerlerde yükleme hortum veya kol adı verilen aparat ile yapıldığından geminin 

manifold bölgesinin terminaldeki kola karĢılık gelecek Ģekilde yanaĢılması gerekir. Pozisyon 

sağlandıktan sonra hortum veya kol bağlanarak yüklemeye hazır hale getirilir. 

Dokümantasyon iĢlemleri tamamlanıp yük baĢlamadan önce numune alınabilecek kadar bir 

kısım (first foot) yük alınır. Bu yük istenilirse tanklar arasındaki devrelerden gezdirilerek bir 

tanka alınır. Bu tanktan numune alınarak analize gönderilir ve bu analiz sonunda herhangi 

bir yabancı madde yüke karıĢmamıĢ ve bozulmamıĢsa yükleme operasyonu baĢlar. 

 

Resim 2.3: Kimyasal tankerlerde yükleme 

Yükleme her zaman düĢük debiyle baĢlar. Bu gemi ve sahil için kontrol aĢamasıdır. 

Bu süreçte görsel kontroller yapılır ve kaçak olup olmadığı kontrol edilir. Her Ģey normalse 

maksimuma çıkılarak yüklemeye devam edilir. 

 

Tankerde bilinmesi gereken önemli kurallardan bir tanesi de yükleme yapılacak olan 

tankın değiĢmesi durumunda devredeki valfler değiĢtirilerek yük yeni tanka yönlendirilir. 

Ancak önemli husus, yeni tankın valfleri açılmadan diğer tankın valfleri kapatılmamalıdır. 

Bunun sebebi de sürekli gelen yükün yaptığı basınç valfler kapatıldığında manifold 

bölgesinde kaçağa veya devrede patlamaya neden olmasıdır. 
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Yüklemenin sonuna doğru da yükün debisi azaltılarak tankın tam dolması(topping up) 

sağlanır. 

 

2.1.2. Kimyasal Madde Tankerlerinde Tahliye 
 

Tahliye limanına gelen bir tankerde öncelikle tahliye planı hazırlanmalıdır. Limandan 

gelen yetkili ile bir protokol yapılarak liman ve gemi ile ilgili bilgiler paylaĢılır. Daha sonra 

kol veya hortum manifolda bağlanır. Valfler açılmadan önce tahliyeye baĢlanacak tankın 

pompası düĢük devirde çalıĢtırılır. Bunun sebebi ise yükün gemiden çıkıp limandaki tanka 

gidene kadar olan mesafenin tahliye edilen yükün geri gemiye gelmesi (back pressure) 

ihtimalindendir. Basınçlandırılan yük valfler açılarak terminale gönderilir. Bu arada tankın iç 

basıncını ayarlayabilmek için sahilden azot bağlantısı yapılarak boĢluk azot ile doldurulur. 

Böylece hava giriĢi engellenir ve olası yangın veya patlamanın önüne geçilmiĢ olur. 

 

Resim 2.4: Kimyasal tankerlerde tahliye 

Tahliye bittikten sonra süzdürme (stripping) iĢlemine geçilir. Bu iĢlem ile tankın 

dibinde kalan yük sahile verilmiĢ olur. Süzdürme iĢlemi bittikten sonra devrede kalan yük de 

basınçlı hava ile terminaldeki tanka tahliye edilir. 
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2.1.3. Kimyasal Madde Tankerlerinde Yük ĠĢlemi Sırasında KarĢılaĢılabilecek 

Tehlikeler 
 

Kimyasal tankerlerde yük iĢlemleri en önemli operasyondur. TaĢınan yükün özellikleri 

bu hususun önemini daha da artırmaktadır. Yükleme ve tahliye operasyonları yapılırken 

riskler önceden öngörülüp, tedbirler alınarak, tehlike olma ihtimalini minimuma indirgemek 

gerekmektedir. Bunu yaparken yük iĢlemleri sırasında ne gibi tehlikelerle karĢılaĢılabilir 

bunların belirlenmesi gerekir. 

 

 Manifold bölgesinde bağlantı noktalarından kaçaklar olabilir. Bunun sebebi 

genelde öngörülemeyen bir basınç artıĢıdır. Basıncın artmasıyla birlikte bağlantı 

noktalarında sızdırmazlığı sağlayan salmastra adı verilen contalar iĢlevini 

yitirerek kaçak oluĢur. Böyle bir durumla karĢılaĢınca yapılması gereken en 

önemli müdahale, yükleme operasyonunda, yükün alındığı tank sayısını 

artırmaktır. Böylece gelen basıncı dağıtmıĢ oluruz. Bu tehlike için aklınızda 

kalması gereken en önemli bilgi, sürekli basınç takibi yapmanız gerektiğidir. 

 

 Tahliye operasyonlarında karĢılaĢılan tehlikelerden biri de back pressure adı 

verilen, yükün sahile verilmesi için kat edeceği devre mesafesinin fazla 

olmasıyla ortaya çıkan ve yükün karĢı basıncı yenemeyip gemiye tekrar 

dönmesidir. Eğer ki çalıĢtırdığınız pompanız karĢı basıncı yenemiyorsa valfi 

açık olan herhangi bir tankınıza bastığınız yük geri gelecektir. Böylece taĢıntılar 

meydana gelebilir. Bunun engellenebilmesi için özellikle de tahliye 

baĢlangıcında tüm tankların seviyesinin sürekli takip edilmesi gerekir. Tank 

seviyelerinde herhangi bir artıĢ olduğunda hemen tahliye durdurulmalıdır. 

 

 Diğer bir tehlike de tank içindeki basıncın çok artması veya azalmasıdır. Tankın 

içerisine yük alındığında, tankın içerisindeki basınç artmaya baĢlar. Kontrollü 

olarak bu gazın atmosfere salınması veya tekrar sahile verilmesi sağlanmazsa 

tankın patlaması içten bile değildir. Tahliye de ise boĢalan yükün yerine azot, 

inert gaz vb. gazlarla doldurulmazsa tankın içerisi vakum yapar. Böylece tank 

çeperleri büzülmeye baĢlar. Bu da tankın yapısının bozulmasına sebep olur. 

 

 Kimyasal tankerlerde operasyon yapılırken solunum seti güvertede hazır 

bulunmalıdır. Yüklerden çıkan gazlar genelde zehirli olduklarından 

solunduğunda ölümlere neden olabilmektedir. Bunun için belirlenen tüm 

kurallara uyulmalıdır. 

 

 Yangına karĢı tüm tedbirler alınmalıdır. Çünkü genelde yanıcı ve parlayıcı 

özelliğe sahip olan kimyasal yüklerin yangın çıkarma ihtimali oldukça 

yüksektir. Bunu engelleyebilmek için belirlenen tüm yangınla mücadele 

ekipmanları çalıĢır vaziyette ve mahalde hazır bulundurulmalıdır. 

 

 Denize yük taĢması da karĢılaĢılabilecek bir baĢka tehlikedir. Yük taĢıntısı için 

oil spill kit adı verilen taĢıntıya müdahale kutusu gemi güvertesinde hazır 

bulundurmalıdır. Düzenli olarak kontrol edilerek eksik veya kullanım dıĢına 
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çıkan malzemelerin belirlenip gerekli teminler sağlanmalıdır. Tahliye veya 

yükleme baĢlamadan önce frengi adı verilen bordalardan denize su akıĢını 

sağlayan delikler tapalarla kapatılmalıdır. Böylece taĢıntı olsa bile belli bir 

miktarı geçmedikçe denize akmayacaktır.  

 

Resim 2.5: Yangın 

 

Resim 2.6: Denize petrol dökülmesi 
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2.1.4. Kimyasal Madde Tankerlerinde TaĢınan Zararlı Maddeler 
 

Kimyasal maddelerin birçoğu petrolün belirli iĢlemlerden geçirilerek ve baĢka bir 

maddeyle karıĢtırılarak üretilen maddelerdir. Günümüzde 400 çeĢitten daha fazla kimyasal 

madde, kimyasal tankerler ile taĢınmaktadır.  

 

Petrol; içinde binlerce karbon, hidrojen ve diğer kimyasal maddelerin bileĢenlerini 

içeren bir komplekstir ve bu yüzden petrokimya ürünü maddeler, sayısız rafineri iĢlemleri 

sonucu elde edilir. Ġlk iĢlem ham petrolün kaynatılarak damıtılmasıdır. Böylece farklı 

kaynama noktalarına sahip olan hidrokarbonlar bu sayede birbirinden ayrılırlar. Bu 

hidrokarbon çeĢitleri; benzin, gaz yağı… vb. ürünlerdir. Bu ürünler parafin olarak bilinir ve 

tankerlerin baĢlıca sıvı yüklerini oluĢtururlar. Diğer maddelerin yapımındaki en uygun 

malzeme olmalarının yanı sıra, buharlaĢtıklarında ve havayla karıĢtıklarında parlayabilen bu 

doymuĢ hidrokarbonlar yakacak olarak değerlendirilirler. 

 

Diğer iĢlemler, benzin ve gaz yağları çıktıktan sonra kalan artık ürünler üzerinde 

yapılır. Bu maddelerden, hafif, uçucu ve yüksek kalitede damıtma ürünleri olan metan, etan, 

propan, bütan gibi hidrokarbonlar elde edilir. 

 

Elde edilen ürünler, petrokimya endüstrisinin temelini oluĢturan doymamıĢ gazlardır. 

Petrokimya ürünleri, büyük molekül yapılı plastik, sentetik kauçuk, sentetik elyaf, tarımsal 

kimya maddeleri ve deterjan endüstrisinin temelidir. 

 

Kimyasal yüklerin insan sağlığına etkileri aĢağıdaki gibidir; 

 

 Zehirlenmeler: DıĢarıdan alınan bir kimyevi maddenin vücut dengesini bozarak 

kısa süreli veya uzun süreli sorunlara sebep olurlar. 

 Ġç Hastalıklar: Bir kimyevi maddenin ağız, solunum, deri ve göz yoluyla vücuda 

girerek organ faaliyetlerini bozması ve hastalıklara yol açması ile olur.  

 BaĢlıca yaralanmalar: Tehlikeli yüklerden yanıcılar, patlayıcılar, asitler gibi 

olanların sebep verdiği yanık yaraları, zehirlenmelerde deri, göz ve iç organların 

tahriĢi ile oluĢan yaralar ve ani bayılmalarla gelen düĢme olaylarında kırılma ve 

çatlama gibi olaylardır. 

 Yanıklar: DıĢ ısı kaynakları etkisi ile vücut ısısının artması sonucu oluĢan 

yaralardır.  

 DıĢ yanıklar: Hafif yanıklar, orta Ģiddetli yanıklar ve ciddi yanıklar olmak üzere 

üç kısımda toplanabilir. Isı kaynağına dıĢtan kısa veya uzun süreli temas sonucu 

oluĢurlar. 

 Ġç yanıklar: Isı kaynağına sürekli temas sonucu derinin ardından iç organların 

yanması durumudur. 

 Ölüm: Zehirli maddelerle fazla temas sonucu, solunum yetmezliği, kalp krizi, 

büyük yangınlarda yanma sonucu ani ölümler olabileceği gibi, zehirli maddenin 

vücuttan tam atılmaması sonucu böbrek, karaciğer, akciğer ve midede meydana 

getirdiği iltihap, yetmezlik, kanama gibi iç hastalıkların zamanında tedavi 

edilmemesi ölümlere yol açabilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek sıvı yük elleçleme simülatörünü açarak 

kimyasal tankerlerin yükleme ve tahliye sistemlerini inceleyiniz. Bir yükleme veya bir 

tahliye operasyonunu baĢlatınız.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Sıvı yük elleçleme simülatörünüzü 

açınız. 

 

 Bir yükleme veya tahliye senaryosu 

belirleyip bu senaryoyu baĢlatınız. 

 

 Yükleme ve tahliye ile alakalı bir iĢlem 

yapmadan önce arkadaĢlarınızla birlikte 4 

veya 6 adımlık bir plan çıkarınız. 

 

 Yükleme veya tahliyeye baĢlamadan 

önce modülde verilen tehlikelerden 

hangilerinin oluĢma ihtimali olduğunu 

tartıĢınız. 

 

 Devre takibi yaparak operasyona 

baĢlanacak tankı hazırlayınız. Valflerini 

açınız. 

 

 Daha sonra modülün ilgili bölümünde 

belirtilen yükleme ve tahliye 

bölümlerinde yazan adımları takip ederek 

operasyona baĢlayınız. 

 

 Operasyon bitiminde karĢılaĢtığınız 

durumları arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 Hazırladığınız yükleme veya tahliye 

planını saklayınız. Sonunda bu plana 

uygun adımları gerçekleĢtirip 

gerçekleĢtiremediğinizi değerlendiriniz. 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

31 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (    ) Tahliye sırasında yük basınçlandırılmazsa ters basınçla geri dönebilir. 

 

2. (    ) Denize yük taĢmasına tahliye operasyonu sırasında rastlanmaz. 

 

3. (    ) Kimyasal maddelerin solunması kesinlikle ölüme yol açmaz. 

 

4. (    ) Yük planı sadece kaptanda bulunur ve kimseyle paylaĢılmaz 

 

5. (    ) Yük planları genelde 4 veya 6 adımdan oluĢur. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

Gaz ölçüm cihazlarını ve emniyet donanımlarını kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Kimyasal tankerlerde kullanılan gaz ölçüm cihazlarını araĢtırınız. 

 Zararlı bir yükün solunmasıyla ne gibi sorunlar oluĢabilir tartıĢınız. 

 Kimyasal tankerlerde kazalara karĢı alınabilecek emniyet tedbirlerini tartıĢınız. 

 

3. KĠMYASAL TANKERLERDE EMNĠYET  
 

Kimyasal tankerlerde emniyet vazgeçilmez bir önceliktir. Öyle ki bu öncelik yasal 

düzenlemelerle de belirlenmiĢtir. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından 

yayımlanan kod ve sözleĢmeler ile alınması gereken emniyet tedbirleri kural olarak 

koyulmuĢtur. 

 

Kimyasal tankerlerde kiĢisel emniyet kiĢisel koruyucu donanımlarla sağlanır. KiĢisel 

koruyucu donanımları Ģöyle sıralayabiliriz; 

 

 Solunum seti 

 Tulum 

 Eldiven 

 Tek parça tulum  

 Gözlük 

 Baret 

 Emniyet ayakkabısı 

 Maske… vb. 

 

Resim 3.1: Kimyasal tankerlerde emniyet ekipmanları 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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Kimyasal tankerlerde özellikle de tanka giriĢ iĢlemlerinde yapılması dikkat edilmesi 

gereken en önemli husus tank içindeki oksijen miktarıdır. Oksijen miktarı yaklaĢık olarak 

%20,9 dur. Tank içinde bu oran görülmeden solunum seti olmadan giriĢ yapılmaz. Gerekli 

ölçümler de gaz ölçüm cihazlarıyla yapılmaktadır. 

 

3.1. Kimyasal Tankerlerde Gaz Ölçüm Cihazları 
 

Gaz ölçüm cihazları gaz ölçümü ve tespiti için tasarlanmıĢtır. Gaz ölçüm cihazları 

metan, hidrojen sülfür, karbon monoksit ve oksijen ölçümü ve tespiti için kullanılır.  

 

Gaz ölçüm cihazlarından bazıları küçük ve kiĢisel kullanım içindir. Güvertede veya 

manifold bölgesinde vardiyada bulunan personel, bu cihazları önünde herhangi bir engel 

olmayacak Ģekilde, örneğin yakasına, konumlandırarak kullanır. Bulunulan bölgeden hava 

numunesi alarak ortamda yer alan gazların oranlarını dijital olarak gösterir. Eğer ki, alınan 

numune, belirlenen limitlerin üzerinde bir oran içerirse sesli ve görsel alarm vererek uyarıda 

bulunur.  

 

Tank içerisindeki atmosferi ölçmek için ise sabit ya da seyyar gaz ölçerler bulunur. 

Uzun bir hortumu bulunan bu cihaz tankın içerisinden, mümkünse birkaç noktasından hava 

numunesi alarak ortamdaki gazların oranını dijital olarak vermektedir. Tank içinden alınan 

numunede, belirlenen limitlerin üzerinde zehirli gaz içerirse uyarı verir. Kapalı bir mahalle 

girilmeden önce kesinlikle gaz ölçümü yapılmalıdır.  

 

Resim 3.2: KiĢisel gaz ölçüm cihazı 
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Resim 3.3: Tanklardaki gazı ölçmek için kullanılan ölçüm cihazı 

3.2. Kimyasal Tankerler Ġçin Rehber Kitaplar 
 

3.2.1. MFAG (Medical First Aid Guidance For Use In Accidents Involving 

Dangerous Goods) Tıbbi Rehber 
 

Rehberin ana amacı, sağlık hizmeti sunumundan uzakta iken gemilerde meydana 

gelebilecek herhangi bir yaralanma veya hastalık gibi acil tıbbi durumlarda, gemi Ģartlarının 

elverdiği ölçüde ve gemi adamlarının almıĢ oldukları tıbbi eğitim çerçevesinde, 

hasta/kazazedeye ilk yardım ve bakım konularında genel hatları ile bilgi vermek ve 

kılavuzluk etmektir. 

 

Resim 3.4: MFAG kitabı 

Rehberin genelinde konu anlatımları görsel öğelerle desteklenmiĢtir. Ayrıca her konu 

kendi içinde kısa bir genel bilgi, ilk yardım uygulamaları, bakım ve takip uygulamaları, 

yapılması veya yapılmaması gerekenler, belirleyici ipuçları, hangi durumlarda uzaktan sağlık 

yardımı alınması gerektiği gibi hususlar ayrı baĢlıklar altında belirtilerek sadelik ve kolay 

anlaĢılabilirlik hedeflenmiĢtir. 
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3.2.2. MARPOL (Denizlerin Gemilerden Kirlenmesini Önleme Uluslararası 

SözleĢmesi) 
 

1973 yılında imzalanan 1978 yılında değiĢtirilen Denizlerin Gemilerden Kirlenmesini 

Önleme Uluslararası SözleĢmesidir. SözleĢme kirliliği önleme, atıkların nasıl saklanacağı ve 

bertaraf edileceği hakkında kurallardan oluĢur.  

 

6 ek protokolden oluĢur: 

 

 Ek 1: Petrolden oluĢan kirlenmenin önlenmesi için kurallar 

 Ek 2: Dökme zehirli sıvı maddelerden oluĢan kirlenmenin kontrolü için kurallar 

 Ek 3: PaketlenmiĢ olarak taĢınan zehirli sıvı maddelerden oluĢan kirlenmenin 

kontrolü için kurallar 

 Ek 4: Gemi pis sularından oluĢan kirlenmenin kontrolü için kurallar 

 Ek 5: Gemilerden atılan çöplerden kirlenmenin önlenmesi için kurallar 

 Ek 6: Gemi baca gazlarından kirlenmenin önlenmesi için kurallar 

 

Resim 3.5: MARPOL kitabı 
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3.2.3. ISGOTT (Uluslararası Tanker ve Terminaller Ġçin Emniyet Rehberi) 
 

Rehberin amacı, tanker ve terminal operasyonlarında doğrudan ilgili personele yardım 

edebilmek amacıyla operasyonel tavsiyeler sağlamaktır. Tanker ve terminal operasyonlarının 

belirli durumlarına ve nasıl yönetildiğine dair rehberlik sağlar. Riskin etkili yönetimi, 

değiĢikliğe kolay adapte olabilen süreçler ve kontroller ister. Bu nedenle; verilen rehberlik, 

alternatif prosedürler, operasyonlarının yönetiminde bazı operatörler tarafından kabul 

edilebilir.  

 

Resim 3.6: ISGOTT kitabı 

3.2.4. IMDG (Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği) 
 

IMDG kodunun geliĢimi deniz yoluyla tehlikeli malların taĢınması için tek tip 

uluslararası kodu tavsiye eden 1960 Denizde Can Güvenliği Konferansına (SOLAS) 

dayanır. 1960 konferansında uyarlanan çözüm uyumsuz maddelerin ayrıĢtırılması için 

özellikle atıfta bulunarak teklif edilen kodun paketleme, konteynır, trafik ve istifleme gibi 

konuları kapsayacağı belirtilmiĢtir. IMO‟nun Denizcilik Güvenlik Komitesi BirleĢmiĢ 

Milletler Komitesinin, 1956 raporunda tehlikeli malların taĢınması için tüm modlar 

tarafından minimum gereksinimleri kurmuĢ olan Tehlikeli Mal Nakliyatı Uzmanları ile yakın 

ortaklık kurarak 1961‟de kodu oluĢturmaya baĢladılar. 1965 yılında dördüncü IMO Meclisi 

tarafından kabulünden bu yana, IMDG kodu endüstrinin değiĢen ihtiyaçlarına ayak uydurma 

için hem Ģekil olarak hem de içerik olarak çeĢitli değiĢiklilere uğramıĢtır. Kuralları 

etkilemeyen değiĢiklikler IMO‟nun nakliye geliĢmelerine zamanında cevap verebilmesine 

izin vererek MSC tarafından kabul edilmiĢtir. 



 

37 

IMDG kodundaki değiĢikliklerin kaynağı iki tanedir: üye devletler tarafından IMO‟ ya 

direk olarak verilen teklifler ve bütün nakliye durumları için temel gereksinimleri ayarlayan 

Tehlikeli Mal Nakliyatındaki BirleĢmiĢ Milletler Tavsiyelerini dikkate almak için gerekli 

değiĢikliklerdir. BirleĢmiĢ Milletler önerilerinde değiĢiklikler 2 yıllık yapılmaktadır ve 

onaydan yaklaĢık olarak 2 yıl sonra yapılır. ÇeĢitli nakliye durumlarının düzenlenmesinden 

sorumlu otoriteler tarafından onaylanmıĢlardır. Böylece bütün nakliyatlara uygulanabilir 

temel kurulumun gereksinimleri kurulmuĢ ve uygulanmıĢ olur.  

 

IMDG kod tehlikeli yükleri 9 farklı sınıfa ayırmıĢtır. IMDG kodun bu bölümlerini 

ileriki faaliyetlerde teferruatlı olarak göreceğiz. 

 

Resim 3.7: IMDG kitabı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek okulunuzda bulunan rehber kitapları 

inceleyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Okul kütüphanesine gidiniz. 

 

 Marpol, IMDG, ISGOTT ve MFAG 

kitaplarını bulunuz. 

 

 MARPOL kitabının içeriğini inceleyiniz 

ve arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

 IMDG kitabının içeriğini inceleyiniz ve 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

 ISGOTT kitabının içeriğini inceleyiniz 

ve arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

 MFAG kitabının içeriğini inceleyiniz ve 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

 Kitapların içeriklerinde neler olduğunu 

dikkatli bir biçimde inceleyiniz. 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (  ) Oksijen oranı %12 i gördükten sonra solunum seti olmadan kapalı mahale 

girilebilir. 

 

2. (    ) Uygun ortamın oksijen oranı %20,9 dur. 

 

3. (    ) Manifoldta vardiyada bulunan personel sadece vardiya baĢında gaz ölçümü yapar 

 

4. (    ) Yük sınıflandırılması IMDG kitabında yer almaktadır. 

 

5. (    ) Tıbbi rehber olarak ISGOTT kitabı kullanılır. 

 

6. (    ) MFAG gemide bulunan personel için tıbbi rehberdir. 

 

7. (    ) Tanker ve terminaller için rehber niteliğindeki kitap ISGOTT‟tur. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

 Tankerlerde yangınla mücadele organizasyonuna katılabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Kimyasal tankerlerde kullanılan yangın söndürme ekipmanlarını araĢtırınız. 

 Kimyasal tankerlerde yangın hangi sebeplerden çıkabilir konusunu 

arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 MSDS formu örneğini detaylıca inceleyiniz. 

 

4. KĠMYASAL TANKERLERDE YANGINLA 

MÜCADELE 
 

Kimyasal tankerlerde önemli konulardan bir tanesi de yangınla mücadeledir. TaĢınan 

yükler genelde tutuĢma sıcaklığı düĢük olduğundan herhangi bir ısı kaynağının devreye 

girmesiyle yangın çıkma ihtimali oldukça yüksektir. 

 

Bir tanker bir iskeleye bağlandığı zaman, yangınla mücadele ekipmanları derhal 

kullanmak için hazır olmalıdır. 

 

Tanker yanaĢtıktan sonra yangın teli, yanaĢılan tarafın ters tarafından ve genelde baĢ 

loçaların birinden aĢağı doğru sarkıtılır. Bu telin ucunda kasası vardır. Telin amacı ise, 

herhangi bir yangın durumunda römorkörlerin bu tel halat ile tankeri iskeleden uzağa 

çıkarmaktır. Böylece yangının terminale de sıçrayıp büyümesine engel olunur. Tam tersi, 

limanda çıkan bir yangının tankere de sıçraması bu yöntemle engellenir. 

 

4.1. Yangınla Mücadele Ekipmanları 
 

Gemilerde yangın söndürmede baĢlıca 4 temel söndürücü madde kullanılır. Genel 

anlamda tüm söndürücüler gerektiği gibi uygulanabilirse hemen hemen tüm yangın 

çeĢitlerinde kullanılabilir. Ancak en etkin sonuç yanan maddeye en uygun söndürücünün 

kullanılması ile olur. 

 

 Su: Su gemide en fazla kullanılan yangın söndürme malzemesidir ve en büyük 

avantajı da bol miktarda ve ücretsiz olarak bulunabilmesidir. Yoğun halde 

yanan maddenin ısısını yanma ısısının altına düĢürerek yangını söndürür. Etkin 

olduğu yangın tipi “A” ve “D” tipi yangın olmakla birlikte “C” tipi yangınlarda 

da kullanılabilir. Su sis halinde hem yanan maddenin oksijen ile irtibatını 

keseceğinden hem de ısısını yanma ısısının altına düĢüreceğinden, sis aplikatörü 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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varsa su sis haline getirilerek “B” sınıfı yangında dahi kullanılabilir. Bu suyun 

bir diğer avantajıdır. Su ayrıca kimyasal ve hava ile karıĢtırılarak köpük 

formatında “B” sınıfı yangınlarda da kullanılır. 

 

 Suyun dezavantajları; 

o Ġletken olması nedeni ile elektrik yangınlarında elektrik kesilmeden 

kesinlikle kullanılmaz. 

o Petrolden ağır olması nedeni akaryakıt yangınlarında yoğun olarak 

kullanılamaz. 

o Yoğun olarak kullanımında gerekli tedbirler alınmadıysa gemide 

su basması sorununu yaratır. 

 

Resim 4.1: Su içerikli taĢınabilir yangın söndürücü 

 Karbondioksit: Karbondioksit, kapalı kompartımanlarda oluĢan “A”, “B” ve 

“E” tipi yangınlarda kullanılır. Havadan 1,5 kat daha ağır olduğundan kapalı 

alanda zemine çöker. Bu karbondioksit için bir avantajdır. Bu Ģekilde yanan 

maddelerin oksijen ile temasını keserek yangının sönmesini sağlar.  Ancak gaz 

olduğundan sadece kapalı yerlerde kullanılabilmesi ise bir dezavantajdır. Eğer 

kapalı alan hacminin % 20‟si oranında kullanılabilirse kolayca yanıcı 

maddelerin üzerini örterek oksijen ile temasını keser ve yangının sönmesini 

sağlar. Hava akımı ile yer değiĢtirdiğinden açık alanlarda kullanımı düĢük 

verimli olur. 

 

Karbondioksitin bir diğer avantajı da sıkıĢtırılarak sıvı hale getirilebilmesidir. Serbest 

bırakıldığında da 450 misli geniĢler. Bu sayede yüksek hacimli gaz formatındaki 

karbondioksiti sıvı halde getirilerek çelik tüplerde ve tanklarda taĢınabilir. 
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Ayrıca sıvı karbondioksit serbest hale geçerken soğuma oluĢturduğu için kompartıman 

ısısının düĢürülmesinde de kısmen rol oynar. 

 

Resim 4.2: CO2 içerikli taĢınabilir yangın söndürücü 

 Kuru Toz Kimyasallar: Kuru kimyasal söndürücüler yangın söndürmede 

oldukça etkindir. Yanıcı maddelerin çıkarttığı gaz ile birleĢerek onların 

kimyasal yapılarını bozar ve yanıcılıklarını ortadan kaldırır. Bu Ģekilde “D” tipi 

hariç tüm yangınlarda kullanılabilir. Bu kuru toz kimyasalların en büyük 

avantajını teĢkil eder. Ayrıca yoğun bir bulut halinde yangının üstünü 

örttüğünden kısmen yanıcı maddenin oksijen ile irtibatını da keser. 

 

Resim 4.3: Kuru kimyevi toz içerikli taĢınabilir yangın söndürücü 
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 Köpük: Hafifliği sayesinde tüm yanıcı maddelerin üzerini örterek hava ile 

temasını keser ve yangını söndürür. Isı karĢısında uzun süre biçimini 

koruyabilmesi önemli yapısal özelliğidir. Etkin olduğu yangın tipi “B” tipi 

olmakla birlikte Metal yangını haricinde tüm yangın tiplerinde kullanılabilir. 

Kimyasal yapısına göre 10 ile 1000 kat geniĢleme özelliğine sahiptir ve yine 

kimyasal yapısına göre yangın üzerinde farklı etkin rolleri vardır. 

 

Resim 4.4: Köpük içerikli taĢınabilir yangın söndürücü 

4.1.1. TaĢınabilir Yangın Söndürme Tüpleri 
 

Bir yangına ne kadar küçükken ve süratli olarak müdahale edebilirsek zayiat o kadar 

az olur. Bu neden ile “SOLAS” da belirtilen Ģartlara göre gemide yangın çıkma olasılığının 

bulunduğu yerlere kolaylıkla görülebilecek, ulaĢılabilecek ve alınabilecek Ģekilde, olası 

yangın tipine uygun taĢınabilir yangın tüpleri yerleĢtirilir. Yangın çıkabilecek bir iĢlem 

yapılacaksa da uygun taĢınır yangın söndürme tüpü çalıĢma alanına getirilir. Genelde bu 

yangın söndürücü tüp tipi her yangın tipine uygun olması nedeni ile kuru toz kimyasallı tip 

olmalıdır. Bir çalıĢma sırasında yangının çıkması halinde derhal bu tüpler ile yangına 

müdahale edilir. 
 

TaĢınabilir yangın söndürme tüpleri paslanmaya karĢı dayanıklı çelik silindir 

yapıdadırlar. Tek kiĢi ile elde veya arabalı taĢınanları vardır. Elde taĢınanlar net 3-13,5 

kg arasında arabalı olanlar ise net 45 kg kadardırlar. 
 

Dünya üzerinde farklı kullanım Ģekillerine sahip taĢınabilir yangın söndürme tüpleri 

olmakla birlikte genel olarak üzerindeki mandalına basılarak açılan valfinden geçen 

söndürücü malzemenin tüpün hortumundan fıĢkırması Ģeklinde çalıĢırlar. Söndürücü 

malzemeyi tüpten dıĢarı fıĢkırtan basınç; tüpün içerisine söndürücü maddeye ilaveten konan 

sıvı karbondioksitten sağlanır. Ortalama olarak 9 kg‟lık bir tüpün etkin mesafesi 3-5 metre 
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kadar olup yaklaĢık 1 dakika kadar çalıĢır. Eskiden karbondioksit bir kartuĢ ile tüpün 

içerisine konmakta, mandal kartuĢu patlatarak karbondioksitin açığa çıkmasını 

sağlamaktaydı. Bugün ise karbondioksit doğrudan söndürücü maddenin üzerine dıĢarıdan 

ilave edilmekte ve miktarı tüpün üzerindeki basınç göstergesinden belirlenebilmektedir. 

 

4.1.2. Deniz Suyu Sabit Yangın Söndürme Sistemleri 
 

Deniz suyu sabit yangın söndürme sistemi; geminin bütününe denizden basınçlı su 

taĢıyan bir sistemdir. 
 

Bu sistemin unsurları; 
 

 Yangın Pompası 

 

Gemideki yangın pompaları; denizden aldığı suyu basınçlı olarak deniz suyu yangın 

söndürme sistemine veren pompalardır. Acil durum yangın pompasının dıĢında gemide en 

azından iki tane ana yangın pompası bulunur. Ana yangın pompaları makine dairesine 

konulurken acil durum yangın pompası da makine dairesinde çıkabilecek yangınlara karĢı 

makine dairesinin dıĢına konur. Yangın devresine bağlı safra (balast) pompası ikinci ana 

yangın pompası olarak kullanılabilir. Ana ve acil durum yangın pompaları ayrı ayrı aynı 

anda iki hortumun su jetine yeterli basınçta deniz suyu verebilecek kapasitede olmalıdır. 

 

Bu sistemin kontrolü gemi makinistlerindedir. Yangın devresine su basılacağı zaman 

kaptanın talimatı ile pompaların denize iĢtirak valfleri açılır ve çalıĢtırılarak devreye su 

verilir. 

 

Resim 4.5: Yangın pompası (Fire pump) 
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 Yangın Devresi 

 

Gemi yangın devreleri; yangın pompalarından gelen basınçlı deniz suyunu geminin 

yatay ve dikey olarak bütününe dağıtan çelik borulardır. Bu devrelere takılan hortumla 

beraber suyu geminin her yerine ulaĢtırılacak Ģekilde düzenlenirler. Pompadan geminin kıç 

tarafına giden devreler makine dairesine ve kıç kasarada hem güvertede hem kapalı alanlara 

hem de açık güvertelere suyu dağıtırlar. BaĢ tarafa giden devreler ana güverteden geçerek 

baĢ üstü güverteye çıkar ve demir loçalarında sona ererler. 

 

Bu boruların ölçüleri geminin büyüklüğüne ve ulaĢtığı bölüme uygun olarak SOLAS 

kurallarına göre belirlenir. 

 

 Yangın vanası 

 

Yangın vanası; yangın devrelerinin belirli yerlerinden deniz suyunun alınabilmesi için 

kullanılan, su akıĢını yönlendirici ve düzenleyici mekanizmalardır. Vanaların bir tarafı bir 

bağlantı parçası ile sabit olarak devreye bağlanırken diğer tarafı bir yangın hortumunun 

bağlanabilmesine uygun olarak yapılmıĢtır. Vanalar üzerlerindeki bir kontrol parçası yardımı 

ile açılarak devreden su alınmasını sağlar. 

 

Vanalar kasara içlerinde ana devreden çekilen kısa devreler ile yangın dolaplarının 

içerisine konulurlar. Açık alanlardaysa doğrudan devre üzerindedirler. 

 

Resim 4.6: Yangın vanası (Fire hydrant) 

 Yangın dolabı 

 

Sabit deniz suyu yangın söndürme sisteminde kullanılan hortumu, nozulu ve sıkma 

aparatını içinde muhafaza eden dolaba yangın dolabı denir. Kolay görülebilmesi için kırmızı 

renge boyanır ve üzerine uzaktan rahatlıkla görülmesini sağlayacak büyüklükte Ġngilizce 

yangın kelimesinin baĢ harfi olan “F” yazılır. 
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Yangın devresinden deniz suyu alınacak yerlere yakın konurlar. Kasara içlerindeki 

dolaplar vanaları da içinde muhafaza ettiğinden bu dolaplarda ayrıca hortumları sarmak için 

bir de hortum tamburu bulunur. 

 

Resim 4.7: Yangın dolabı (Fire box) 

 Yangın hortumu 

 

Yangın valflerinden akan suyun alevlere ulaĢtırılması için yangın hortumu kullanılır. 

Yangın Hortumları 18 m, 22.5 m ve 30 m boylarında, çapları ise 45 mm ve 70 mm geniĢlikte 

olacak Ģekilde farklı standartlarda  imal edilirler. Özel durumlarda hortumlar metre hesabı 

alınarak gemide istenen boyda da hazırlanabilir. Hortumun uçlarında “kaplin” adı verilen ve  

hortuma kelepçe ile sabitlenen metal parçalar monte edilir. Kaplin; hortumların birbirine, 

yangın vanalarına veya nozullara bağlantısını sağlar. 

 

Ġyi bir hortumda olması gereken özellikler; 

 Uzun ömürlülük, 

 Esneklik, 

 Ġstifte kolaylık, 

 Kimyasallara dayanıklılık, 

 Basınca dayanıklılıktır. 

 

Yangın hortumu ile deniz suyu alınacağı zaman en yakın yangın dolabından alınan 

hortum vanaya kaplininden bağlanır. Kullanıldıktan sonra da içlerinde kalan su boĢaltılır, 

rulo edilerek veya katlanarak yangın dolabındaki yerine konur. 
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Resim 4.8: Yangın hortumu (Fire hose) 

 Sıkma aparatı 

 

Hortumların vanalara, birbirlerine veya nozullara bağlanması normal olarak el ile 

yapılır. Ancak kaplin üzerindeki contalardan dolayı bu iĢlem bazen zor olur. Bu neden ile 

kaplinlerin sıkılmasında yardımcı olarak metalden yapılan ve yangın dolabında bir  sıkma 

aparatı kullanılır. 

 Nozul 

 

Hortumun ucuna kadar gelen basınçlı su kullanım amacına uygun olarak belirli bir 

yoğunlukta ve Ģekilde alevlere yönlendirilmelidir. Bu amacı sağlayan, hortumun ucuna 

takılan nozuldur. Nozulların bir tarafı hortumun kaplinine takılabilecek vasıfta diğer tarafı 

ise suya yoğunluk ve Ģekil verebilecek yapıdadır. Metalden yapılırlar ve iki çeĢittirler. 

 

 ÇıkıĢı daraltarak suyun Ģiddetini artıran  ve daha uzağa ulaĢmasını 

sağlayan jet nozul, 

 Suyu yayarak pulvarize hale getiren perde nozul ile jet nozulun 

birleĢtirilmesinden oluĢturulan çift maksatlı nozul. 

 

Yangın hortumuna su verilmeden önce yangın dolabından alınan nozul hortuma 

takılır. Gerekirse sıkma aparatı ile sıkılır ve sonra vana açılarak nozuldan suyun fıĢkırması 

sağlanır. 
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Resim 4.9: Nozul (Fire nozzle) 

 Sahil bağlantısı 

 

Sahil bağlantısı; sahilden deniz suyu alımında sahil hortumunun gemi devresine 

bağlanabilmesi için adaptör gibi kullanılan bir ara flençtir. Bu parça tüm dünyada standart 

olup “Uluslararası Standart Sahil Bağlantısı” (International Shore Connection) olarak bilinir 

ve bu bağlantının gemide bulundurulması SOLAS tarafından zorunlu kılınmıĢtır. Sahil 

hortumunun ucunda bu ara bağlantısına takılabilecek standart kaplin vardır. 

 

Resim 4.10: Uluslararası sahil bağlantısı (International shore connection) 

4.1.3. Karbondioksit Sabit Yangın Söndürme Sistemleri 
 

Karbondioksit sabit yangın söndürme sistemleri kimyasal tankerlerde geniĢ hacimli 

olan makine dairesi için kullanılır. Sistem; gaz haliyle kapalı yerin en az %30 hacmini 

dolduracak kadar sıvı karbondioksit ihtiva eden tüplerin konulduğu bir oda ve bu odadan 

kapalı yere döĢenen devrelerinden oluĢur. Hacim olarak referans alınan kapalı yer sisteme 

bağlanan yerlerin arasındaki hacmi en büyük olan yerdir. 
 

Karbondioksit odası güverteden, kontrollü ve tek bir giriĢi olan bir odadır. Ġçerdeki 

tüpler grup grup ayrılmıĢtır. Gruplar tek veya beraber olacak Ģekilde kullanılabilir. Devreler 

yönlendirici valflar sayesinde farklı yerlere yönlendirilebilir. Bir yangın çıkması halinde, 

yangının bulunduğu yerdeki kiĢiler boĢaltılır. Karbondioksit odasından yönlendirici valf ile 

makine dairesinin tamamı veya bir kısmı seçilir. Sonra valfler açılarak yangının 

karbondioksit ile boğularak söndürülmesi sağlanır. 
 

Olası bir kazaya sebep vermemek için, karbondioksit odalarına giriĢ kaportalarında, 

açılması halinde bir alarm çalmasını sağlayan düzenek bulunur. Makine dairesinde bu alarmı 

duyan kiĢiler derhal bulundukları yeri boĢaltırlar. 
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Resim 4.11: Sabit CO2 yangın söndürme sistemi (Fixed CO2 fire extinguishersystem) 

4.1.4. Sabit Köpük Sistemi 
 

Sabit köpük sistemleri kimyasal tankerlerde güverte gibi sıvı yangını çıkabilecek 

alanlara donatılmıĢtır. Bu sistemde güverteye köpük devreleri döĢenmiĢtir. Bu devrelerin 

belirli yerlerinde özel köpük nozulları bulunmaktadır. Köpük nozulunun özelliği çıkıĢ 

yerinden önce üzerinde köpüğün daha fazla geniĢlemesini sağlayan bir hava deliğinin 

bulunmasıdır. Bu tip sistemde köpük yapıcı olarak deniz suyu kullanılır. Sabit köpük 

sisteminin bulunduğu kompartımanda, köpük devresi geminin deniz suyu yangın devresine 

bağlıdır. Bu devreden gelen tazyikli su bir tanktan vakumla konsantre köpüğü çeker. 

Konsantre köpük devre içerisinde su ile karıĢır ve nozuldan fıĢkırırken nozuldaki hava 

deliğinden aldığı hava ile karıĢarak büyük oranda geniĢleme yapar. Bu Ģekilde yanıcı 

maddelerin hava ile iliĢkisini kesen büyük bir örtü oluĢur. 
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Resim 4.12: Sabit köpüklü yangın söndürme sistemi (Fixed foam fire extinguisher system) 

4.1.5. Köpük Aplikatörü 
 

Daha önce “B” tipi yangının yanıcı sıvı yangını olduğunu ve “B” sınıf yangında etkin 

söndürücünün köpük olduğunu gördük. Özellikle akaryakıt yangının çıkabileceği yerlere 

taĢınabilir köpüklü yangın söndürücü tüplerin yerleĢtirildiğini öğrendik. Kimyasal 

tankerlerde güverteye sabit köpük sisteminin donatıldığını biliyoruz. Fakat makine dairesi 

gibi engellerin bulunduğu ve köpük sisteminin donatılmadığı yerlerde köpük aplikatörleri 

kullanılır.  

 

Köpük aplikatörleri bir tarafına diĢli bir ara parçası ile yangın hortumu bağlanabilir 

metal araçlardır. Ġçinden süratli olarak geçen deniz suyu, jet etkisi ile vakum yapar ve bir 

tarafındaki bir borudan önce köpük kimyasalını sonra yanlardaki hava açıklıklarından havayı 

emer. Bunlar aplikatörün içinde karıĢarak köpük haline gelir ve diğer uçtan yoğun bir 

Ģekilde  fıĢkırır. 
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Resim 4.13: Köpük aplikatörü (Foam applicator) 

4.1.6. Sprinkler Sistemi 
 

Gemilerde yangın tehlikesi bulunan ve hacim olarak küçük olan bölümler mevcuttur. 

Kimyasal tankerleri ele alırsak, bu kompartımanlara boyalık ve numune odasını (sample 

room) örnek gösterebiliriz. Bu tür bölmelerde yangın çıktığı anda içeri girip müdahale etmek 

çok zordur. Bu nedenle kompartımanlara yangın devresinden, ince ve kompartıman dıĢında 

valfi bulunan bir hat çekilmiĢtir. Hattın içerideki ucunda da suyu dağıtacak, bozuk para 

Ģeklinde bir aparat bulunmaktadır. Devrenin valfi açıldığında su, hattın ucundaki aparata 

çarparak dağılır ve böylece su, yağmurlama Ģeklinde, kompartımanın her yerine ulaĢır. 

 

Resim 4.14: Sprinkler sistemi 

4.1.7. Otomatik Yağmurlama Sistemi (Hyper Mist System) 
 

Genelde tankerlerde kullanılan bu sistem, gemi bünyesinde bulunan iskele veya 

sancak tatlı su tanklarından birine bağlıdır. Küçük bir pompası bulunan bu sistem, makine 

dairesinde, dizel jeneratörlerin, ana makinenin ve yangın çıkma ihtimali olan makinelerin 

üzerinde, sprinkler sistemindeki gibi spreyleme ile suyu dağıtacak Ģekilde donatılmıĢtır. 
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YerleĢtirilen her bölümde ayrı ayrı sensörler mevcuttur. Isı ve duman sensörlerine sahip bu 

sistem, ancak iki sensörün de aktifleĢmesi ile otomatik olarak çalıĢır. Eğer tek sensör sinyal 

alırsa sadece alarm devreye girerek sesli uyarı yapar.  

 

Bu sistem ile ilgili bilinmesi gereken noktalardan bir tanesi de pompanın bağlı olduğu 

tankın hiçbir zaman tam anlamıyla boĢaltılmaması gerektiğidir.  

 

Resim 4.15: Otomatik yağmurlama sistemi (Hyper mist system) 

4.2. MSDS (Material Safety Data Sheet–Malzeme Güvenlik Bilgi 

Formu) 
 

MSDS„nin kelime anlamı aslında material safety data sheet ‘in ne amaçla 

oluĢturulduğunu gösteriyor. Kimyasal bir maddenin emniyetli Ģekilde depolanması, içeriği, 

taĢınması, fiziksel özellikleri gibi özelliklerini barındıran dokümana MSDS denilir. Aslında 

bunu bir ilaç ve reçetesi Ģeklinde de örneklendirebiliriz. 

 

Her MSDS dokümanında bulunması gerekli olan bazı zorunlu bilgiler vardır. Bunlar; 

 

 Madde / Müstahzar ve Üreticinin Kısa Tanıtımı 

 Kimyasal BileĢimi / Ġçindekiler Hakkında Bilgi 

 Kimyasalın Tehlikelerinin Tanıtımı 

 Ġlk yardım Bilgileri ve Önlemleri 

 Yangınla Mücadele Bilgileri ve Önlemleri 

 Kaza Sonucu Yayılmaya Karsı Önlemler 

 Kullanım/Elleçleme ve Depolama Özellikleri 

 Maruziyet Kontrolleri ve KiĢisel Korunma Bilgileri 

 Maddenin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 

 Maddenin Kimyasal Kararlılığı ve Reaktivitesi 

 Toksikolojik Bilgi 
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 Ekolojik Bilgi 

 Bertaraf Bilgileri 

 TaĢımacılık Bilgileri 

 Yasal Mevzuat Bilgileri 

 Diğer Bilgiler 

 

Resim 4.16: MSDS formu 
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4.3. Tehlikeli ve Zararlı Sıvıların Sınıflandırılması 
 

Tehlikeli yüklerin liman alanına giriĢi ve orada bulunması ile elleçlenmesi, alanın 

genel emniyeti ve güvenliğini, yüklerin muhafazasını, liman alanının içindeki veya 

çevresindeki tüm kiĢilerin emniyetini ve çevrenin korunmasını sağlamak için kontrol 

edilmelidir. 

 

Tehlikeli yüklerin emniyetli nakliyesi ve elleçlenmesi, bu tip yüklerin nakliyesi ve 

elleçlenmesiyle ilgili yönetmeliklerin doğru ve hassas uygulamasına dayalıdır ve bu 

bağlamdaki risklerle ilgili tüm kiĢilerin kabul etmesine ve yönetmelikleri eksiksiz ve detaylı 

olarak anlamasına bağlıdır. 

 

Tehlikeli Malların farklı türleri arasında ayrım / kategorize (gruplar halinde 

bölünmesi) anlamına gelir. Bu sınıflandırma IMDG kod adlı kitapta yer almaktadır. 

 

4.3.1. IMDG Kod Sınıfları 
Bu kodda tehlikeli mallar sınıflandırılmıĢtır. Tehlikeli mallar Tehlikeli Mallar 

Listesinde her türlü belirgin gereksinimleri ile belirtilmiĢtir. 

   Sınıf 1: Patlayıcılar 

 

 Bölüm 1.1: Kitlesel patlamaya neden olabilecek maddeler ve mallar 

 Bölüm 1.2: Kitlesel patlamaya neden olmayan; ancak projeksiyon 

tehlikesi olan maddeler ve mallar 

 Bölüm 1.3: Kitlesel patlamaya neden olmayan; ancak yangın ve hafif bir 

patlama veya hafif bir projeksiyon tehlikesi veya ikisi birden olan 

maddeler ve mallar 

 Bölüm 1.4: Belirgin bir tehlike arz etmeyen maddeler ve mallar 

 Bölüm 1.5: Kitlesel patlama tehlikesi olan çok hassas maddeler 

 Bölüm 1.6: Kitlesel patlama tehlikesi olmayan çok fazla hassas mallar 

 

 Sınıf 2: Gazlar 

 

 Sınıf 2.1: Yanıcı gazlar 

 Sınıf 2.2: Yanıcı ve zehirli olmayan gazlar 

 Sınıf 2.3: Zehirli gazlar 

 

 Sınıf 3: Yanıcı sıvılar 

 Sınıf 4: Yanıcı katı maddeler; kendinden parlayıcı maddeler; su ile temas 

halinde yanıcı gaz meydana getiren maddeler 

 

 Sınıf 4.1: Yanıcı katı maddeler, kendinden tepkimeli maddeler ve 

duyarlılığı azaltılmıĢ patlayıcılar 

 Sınıf 4.2: Kendiliğinden parlayıcı maddeler 

 Sınıf 4.3: Suyla temas halinde yanıcı gaz meydana getiren maddeler 
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 Sınıf 5: Oksitleyici maddeler ve organik peroksitler 

 

 Sınıf 5.1: Oksitleyici maddeler 

 Sınıf 5.2: Organik peroksitler 

 

 Sınıf 6: Zehirli ve bulaĢıcı maddeler 

 

 Sınıf 6.1: Zehirli maddeler 

 Sınıf 6.2: BulaĢıcı maddeler 

 

 Sınıf 7: Radyoaktif malzeme 

 

 Sınıf 8: AĢındırıcı maddeler 

 

 Sınıf 9: ÇeĢitli tehlikeli maddeler ve mallar 

 

Resim 4.17: IMDG yük sınıfları 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek okulunuzda bulunan yangınla mücadele 

ekipmanlarını inceleyiniz. Bir yük belirleyip bu yüke ait MSDS formunu inceleyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Okulunuzda öğretmenleriniz yardımıyla 

bir talim planlayınız. 

 

 TaĢınabilir yangın tüp çeĢitlerinden birer 

tane bulunuz. 

 

 Üzerindeki etiketlerini inceleyiniz. 

 

 Ġçerisindeki söndürücü maddelere göre 

hangi tip yangınlarda kullanılabileceğini 

arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

 Öğretmenleriniz yardımıyla küçük, 

kontrollü ve okulunuzda bulunan yangın 

tavasının içerisinde bir A sınıfı adi 

yangın baĢlatınız. 

 

 Daha sonra uygun taĢınabilir yangın 

söndürücü tüplerle öğretmeninizin 

belirttiği Ģekilde müdahale ediniz. 

 

 Kimyasal bir yük belirleyiniz 

 

 Bu yüke ait MSDS formu bulunuz. 

 

 Bu formu inceleyerek edindiğiniz 

bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

 Okul kütüphanesine giderek IMDG Kod 

kitabından, yük sınıflandırmalarını 

inceleyiniz. 

 Yangını baĢlatma iĢlemi tamamıyla 

öğretmeniniz tarafından yapılmalıdır. 

 

 Yangın baĢlamadan önce öğretmeninizin 

göstereceği tüp kullanma adımlarına 

harfiyen uyunuz. 

 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi CO
2
 li yangın söndürücülerin özelliklerindendir? 

A) Havadan 1.5 kat daha ağırdır 

B) Hacminin 450 katı genleĢir 

C) Tüpten çıkarken ısısı -78
o
C ye düĢer 

D) Hepsi 

E) Hiçbiri 

 

2. Kimyasal tankerlerde CO
2
 sabit söndürme sistemi geminin hangi bölümündeki yangını 

söndürebilmek için donatılmıĢtır? 

A) Makine dairesi 

B) Köprü üstü 

C) Güverte 

D) Yük tankları 

E) Hiçbiri 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi B sınıfı yangınları söndürmeden kullanılır? 

A) CO
2
 

B) Halon 

C) Köpük 

D) Su 

E) Hepsi 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi sahilden deniz suyu alımında sahil hortumunun gemi 

devresine bağlanabilmesi için adaptör gibi kullanılan flençtir? 

A) Nozul 

B) Kaplin 

C) Aplikatör 

D) Sprinkler 

E) Uluslararası sahil bağlantısı 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi taĢınabilir yangın söndürücü tiplerinden biri değildir? 

A) CO
2
  

B) Köpüklü 

C) CO 

D) Su 

E) Kuru kimyevi toz 

 

6. Tehlikeli ve zararlı sıvıların 9 sınıfa ayrıldığı kitap aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) SOLAS  

B) STCW 

C) COLREG 

D) IMDG  

E) ISGOTT 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “diğer öğrenme faaliyetine” geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

 

 

Yük elleçleme ve dökme halde sıvılaĢtırılmıĢ gazların taĢınması ile ilgili yangın 

tehlikesine karĢı tedbir alabileceksiniz. 

 

 

 

 

 SıvılaĢtırılmıĢ gaz tankerlerinin resimlerine bakarak diğer tankerlerden 

farklarını bulunuz. 

 Gazların neden sıvılaĢtırılarak taĢındığını arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

5. SIVILAġTIRILMIġ GAZ TANKERLERĠ 
 

Bu gemiler gaz taĢıyan gemilerdir. Gaz haldeki yük basınçlandırılır veya taĢınabilecek 

miktarı artırmak amacıyla sıvı hale gelmesini sağlayacak Ģekilde düĢük sıcaklıklarda 

getirilirler.  Bu gemi türü gazı sıvılaĢtırmak için kullanılan yönteme bağlı olarak 3 kategoriye 

ayrılır: 

 

 BasınçlandırılmıĢ gemilerde yük atmosferik basıncın altındaki bir basınçta 

taĢınır; tamamen basınçlandırılmıĢ gemiler ağırlıklı olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol 

Gazı (LPG) için kullanılır; yük, sıvılaĢtırılması amacıyla ortam sıcaklığında 

fakat basınçlandırılmıĢ olarak silindirik tanklarda taĢınır. 

 Tamamen yalıtımlı / tamamen frigorifik gemilerde yük düĢük sıcaklıkta 

atmosferik basınç altında taĢınır; bir tür tamamen frigorifik gemi türü 

SıvılaĢtırılmıĢ Doğalgaz (LNG) gemisidir. 

 Yarı-basınçlandırılmıĢ/yarı-frigorifik gemilerde yük basınç altında düĢük 

sıcaklıkta taĢınır; bu tür gemi tamamen basınçlandırılmıĢ ve tamamen frigorifik 

(soğutucu özelliği olan) arasında hibrit bir gemidir ve düĢük sıcaklıklara 

dayanabilen materyallerin (sıfıraltı çelikleri) kullanılabilir hale geldiğinde 

tasarlanmıĢtır; bu gemi türüne etilen gemisi örnektir. 

 

Resim 5.1: LPG tankeri 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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5.1. SıvılaĢtırılmıĢ Gazın Özellikleri 
 

 Günümüzde en çok taĢınan sıvılaĢtırılmıĢ gazlar, LPG (SıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı) ve 

LNG (SıvılaĢtırılmıĢ doğal gaz)‟dir. LPG daha sıklıkla taĢınmaktadır. 

 

LPG‟nin özellikleri ise; 

 

  LPG‟nin havadan ağır olmasından dolayı zemine çökerek ortama yayılma ve 

havasızlıktan boğulmaya neden olmaktadır. 

 Parlayıcı ve patlayıcı bir gazdır. 

 Buhar basıncı yüksektir. 

 Korozif değildir. 

 BileĢiminde az miktarda kükürt ihtiva etmektedir (20-100 mgr/m3). 

Ġçten yanmalı motorlarda silindir içinde daha homojen bir yakıt/hava karıĢımı 

sağlamaktadır. 

 Atmosferik basınçta propan –43 
o
C sıcaklıkta sıvı fazda bulunmaktadır. 

SıvılaĢtırılmıĢ petrol gazının kısa sürede ve az miktarda solunması halinde 

insanlarda zehirlenme belirtisi göstermez. Havada % 10 nispetinde LPG 

bulunan ortamdaki havanın 2 dakika solunması halinde baĢ dönmesi meydana 

gelebilir. 

 LPG için yanabilirlik sınırları %2,4 den %9,5‟ e kadardır. Yani %9,5 LPG ile 

%90, 3 havanın karıĢmasıyla yanma oluĢacaktır. Buna yanabilirliğin üst sınırı 

denir. Yanabilirliğin alt sınırı ise %97,6 hava ile %2,4 LPG karıĢımından 

oluĢmaktadır. 

 

Resim 5.2: LPG tankeri yük tankları 

 

 



 

61 

5.2. SıvılaĢtırılmıĢ Gaz Yangınlarına Müdahale Metotları 
 

 Yangınla Mücadele Ġçin Gerekli Özel Koruyucu Ekipman Yangında daima bir 

kaçıĢ yolu oluĢturmaya özen gösterilir.  

 Kapalı yerlerdeki yangınlara uygun teçhizatlı eğitilmiĢ personel tarafından 

müdahale edilmelidir. 

 Uygun Olan Yangın Söndürücüler ve Mücadele Yöntemi Yangın devam 

ediyorsa ve imkânı varsa önce gaz akıĢı kesilmelidir.  

 Lokal müdahaleler için su, kuru kimyevi tozu karbondioksitli söndürücüler 

kullanılmalıdır.  

 AkıĢ kesilebildiyse, dıĢarıda kalan kısmın kontrollü Ģekilde yanıp bitmesi 

beklenmelidir. Kaçak önlenemiyorsa yanmaya izin verilmelidir.  

 YanmamıĢ gazın çevreye yayılması patlamaya sebep olabilir.  

 Tank soğutma iĢlemlerinde ve çevre güvenliği sağlanması için su ve su perdesi 

kullanılmalıdır.  

 Yanma kontrolü yangın ile mücadele konusunda deneyimli personel tarafından 

yapılmalıdır. 

 

5.3. SıvılaĢtırılmıĢ Gazların TaĢınmasında Acil Durum Usulleri 
 

Gaz tankerlerinde taĢıma sırasında basınç kontrolü çok önemlidir. Çünkü gazın 

sıvılaĢtırılması basınç sayesinde gerçekleĢmektedir. Gaz gemilerinde, gazın basıncını 

ayarlamak için „Must Riser‟ denen emniyet valfi bulunmaktadır. Tanktaki gaz basıncı olması 

gerekenden daha fazla olunca Must Riser valfi ile tanktaki fazla basınç dıĢarı atılmaktadır. 

Tanktaki basıncı azaltmanın diğer bir yolu ise soğutma kompresörleridir. Yüklenen 

yükü soğutma kompresörleri ile soğutarak tank basıncı azaltılır. ġayet tanktaki basıncı 

düĢürmek için yüklenen yükü heater (ısıtıcı) devrelerinden geçirerek tanktaki basıncı 

arttırırız. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek Okulunuzda bulunan sıvı yük elleçleme 

simülatöründe uygulamalar yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Sıvı yük elleçleme simülatörünüzü açınız 

 

 Bir yükleme veya tahliye senaryosu 

belirleyip bu senaryoyu baĢlatınız. 

 

 SıvılaĢtırılmıĢ gaz tankerinin üzerindeki 

güverte ekipmanlarını inceleyiniz. 

 

 SıvılaĢtırılmıĢ gaz tankeri pompa 

sistemini inceleyiniz. 

 

 Tank yapısını inceleyiniz. 

 

 Güverte üzerinde kalan kısmının neden 

yuvarlak olduğunu tartıĢınız. 

 Bir devrede kaçak olduğunu anlamak için 

belirtilen bölgede donmuĢ bir alan olup 

olmadığına bakılmaktadır. 

 

 Basınç altında yüklerin sıvılaĢtırıldığını 

unutmayınız. 

 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (    ) Gazların sıvı olarak taĢınmasının sebebi bir kerede daha çok yük transfer 

edebilmektir. 

 

2. (    ) LPG sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazıdır. 

 

3. (    ) LNG sıvılaĢtırılmıĢ doğal gazdır. 

 

4. (  ) SıvılaĢtırılmıĢ gaz yangınlarına mümkünse gaz akıĢı kesilmeden müdahele 

edilmelidir. 

 

5. (    ) Must Riser valfi gaz tankerlerinde tanktaki fazla basıncı atmak için 

kullanılmaktadır. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

 

 

Çevre kirliliğini önlenmek için gerekli tedbirleri alabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Günümüze kadar olan büyük tanker kazalarını araĢtırınız. 

 Ülkemizde meydana gelen tanker kazalarıyla alakalı bilgiler edininiz. 

 YaĢanmıĢ tanker kazalarının deniz yaĢamına etkilerini tartıĢınız. 

 

6. TANKERLERĠN DENĠZ KĠRLĠLĠĞĠ ÜZERĠNDEKĠ 

ETKĠLERĠ  
 

6.1. Deniz Kirliliği 
 

Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olduğundan deniz kirliliği hayati önem 

taĢımaktadır. Denizlerin taĢımacılık ve turizm amacıyla kullanılması, evsel, endüstriyel 

atıkların arıtılmadan veya kısmen arıtılarak denize verilmesi, deniz kazaları sonucu meydana 

gelen petrol akıntıları, akarsulardan denizlere ulaĢan tarımsal atıklar, kirlenmeyi meydana 

getiren baĢlıca etkenlerdir. Deniz kirliliğine sebep olan atıklar belirli bir zamanda, bir 

bölgedeki kirlenme yoğunluğuna bağlı olarak insan sağlığına ve çevreye olumsuz yönde etki 

etmektedir. 

 

Resim 6.1: Tankerlerin sebep olduğu deniz kirliliği 

Deniz kazaları neticesinde önemli miktarlarda petrol döküntüsü suda birikmekte ve 

canlı ortamını tehdit etmektedir. Özellikle büyük petrol tankerlerinin kazaları sonucunda 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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binlerce ton ham petrol denize dökülmektedir. Ham petrol taĢımacılığı, petro-kimya sanayi 

ve organik kimya sanayindeki geliĢmeler kara, hava ve denizlerdeki kirlilik miktarını 

artırmıĢtır. Plastik maddelerin karadan ve gemilerden denize bırakılması, plajlara ve denizin 

doğal yaĢamına ciddi zararlar vermektedir. 

 

6.2. Kirliliğin Deniz YaĢamı Üzerindeki Etkisi 
 

Ham veya ilenmiĢ petrol taĢımacılığı genelde deniz yoluyla yapılmaktadır. Tanker 

kazaları sonucunda veya gemilerin dengede kalabilmesi için aldıkları balast sularını 

taĢımacılık sonrasında boĢaltmasıyla petrol denizlere sızıp yayılabilmektedir. Deniz 

zemininde yapılan petrol arama ve çıkarma çalıĢmaları petrolün denize karıĢmasına neden 

olan bir diğer faktör olup yaĢanan kazalar sonucunda kirlenme sorunu da olabilmektedir. 

Endüstriyel atıkların denize boĢaltılması, liman faaliyetleri ve tank temizliği gibi durumlar 

da ayrıca denizi kirletebilmektedir. Atmosfere karıĢan uçucu hidrokarbonlar ise yağmur 

Ģeklinde yine denizleri kirletebilmektedir. 

 

Petrolün üretilmesi, iĢlenmesi, taĢınması ve kullanılması aĢamasında farklı seviyelerde 

çevre kirliliği ortaya çıkmaktadır. ayrıca, petrol üretimi karadan da üretilebildiği gibi, 

denizde üretim sürecinde de bir takım sızmalar ve petrol platformlarında meydan gelen 

çeĢitli kazalar sonucu, petrolün akması ile de deniz kirliliği söz konusu olabilmektedir. 

Okyanuslarda bile yüzen petrol kalıntılarına sık sık rastlanması ve tüm denizlerin suyunda 

ölçülebilir oranda petrol hidrokarbonlarının bulunması ise sorunun yerel ya da bölgesel 

olmayıp dünya çapında bir sorun olduğunu göstermektedir. 

 

 Petrol bileĢiklerinin deniz suyuna ulaĢması genellikle üç Ģekilde 

gerçekleĢmektedir: 

 

 Ġnsan tarafından suya bırakılan veya kaza sonucu denize dökülen petrol 

bileĢikleri 

 Bizzat deniz organizmaları tarafından fizyolojik olarak üretilen kimyasal 

maddeler 

 Doğal olarak deniz dibinden su içerisine fıĢkıran petrol ürünleri 

 

Hayvansal ve bitkisel maddelerin baskı ve ısı etkisi ile yer kabuğu tabakalarında 

bozulması yolu ile oluĢan petrol, bileĢimi oldukça karmaĢık bir üründür. Ayrıca petrol 

içerisinde büyük miktarda metal bileĢenleri de bulunur. 

 

Tanker kazaları sonucu okyanuslara petrol karıĢabilmektedir. Petrol taĢımacılığının 

büyük tankerlerle yapılması sebebiyle kaza sonucu ortaya çıkacak kirlenme büyük 

boyutlarda olabilmektedir. 

 

Kazalardan daha sık, daha az miktarlarda ortaya çıkan diğer önemli bir kirlenme 

biçimi de, enerji üretim tesislerine yakıt taĢıyan gemilerin sintine ve balast sularını denize 

boĢaltmaları ya da atık yağların tersanelerden ve diğer nedenlerle yine denize 

boĢaltılmasıdır. Bu boĢaltımlar körfez ve haliçleri kirletmekte, deniz ortamlarındaki 

organizmalar üzerinde, deniz eko-sisteminde kısa ve uzun vadeli zararlara sebep olmaktadır. 



 

66 

Denizlerin petrol ve petrol türevleri tarafından kirletilmesinin en önemli 

kaynaklarından biri de, insanlar tarafından yapılan iĢlemler sırasındaki petrol boĢaltımlarıdır.  

 

Denize dökülen petrolün deniz yüzeyine dağılım Ģekli dökülen petrolün türüne, 

esmekte olan rüzgâra ve akıntı sistemine bağlıdır. Deniz yüzeyine yayılan petrolün 

bileĢimine bağlı olarak hemen fiziksel ve kısmen kimyasal değiĢimlere oluĢmaya baĢlar. 

Suya dökülen petrol ürünleri partikül, emülsiyon veya çözünmüĢ maddeler Ģeklinde olabilir. 

 

Petrol hidrokarbonlarının bir organizmanın metabolizması üzerine yaptığı doğrudan 

etkinin yanı sıra ortamda bulunan diğer maddelerle karĢılıklı iliĢkisi de söz konusudur. 

Örneğin bazı petrol bileĢikleri duyu organlarında yer alan kimyasal algılayıcıları kapatarak 

organizmanın besin alma açısından yeteneksiz duruma geçmesine yol açmaktadır. Aynı 

Ģekilde petrol ürünleri bazı canlılarda üreme için büyük önem taĢıyan feremonları yani karĢı 

cinsi çekmek için organizma tarafından salgılanan kimyasal maddeleri maskeleyerek 

üremeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Petrol ürünleri, bir yandan suya bırakılan gametlerin 

hareket yeteneğini ortadan kaldırırken diğer yandan, geliĢmenin baĢlangıcındaki canlıları da 

öldürmek suretiyle üremeyi geniĢ çapta etkilemektedir. Bunlardan baĢka hemen hemen her 

büyük deniz kazasından sonra deniz organizmalarında toplu ölümler de gözlenmektedir. Bazı 

bölgelerde bu tür etkilerin kazadan en az iki yıl sonrasına kadar sürdüğü de izlenmiĢtir. 

 

Petrol ürünlerine bulaĢmıĢ balık ve kabukluların insan tarafından yenmesi sonucunda, 

bu organizmalarda yoğunluğun çok düĢük olduğu durumlarda bile sağlık açısından 

sakıncalar doğduğu bilinmektedir. Bu sakıncaların baĢında ham petrolü oluĢturan 

bileĢiklerden bir kısmının, memelilere ve insanlara kanser yapıcı olduğu bilinen veya 

Ģüphelenilen bileĢikler olması gelmektedir. 

 

Resim 6.2: Deniz kirliliğinin canlılar üzerindeki etkisi 
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Petrol denizlerde ilk olarak yüzeyi kapladığı için ıĢığın ve havanın, suyun alt 

katmanlarına geçmesini engeller. Oksijen azlığında oksijen solunumu yapan canlılar 

yaĢayamazlar. Özellikle bu durum sahile yakın yerlerde toplu ölümlere yol açar. 

 

Petrol deniz kuĢlarının kanatlarına yapıĢarak uçamamasına, balıkların solungaçlarına 

yapıĢarak solunumunu engellemesine ve canlıların bünyesine girmesiyle onları zehirleyici 

etkilere neden olur, hatta bu canlıları avladığımızda petrol ve türevleri bizlere kadar 

ulaĢabilir. 

 

Petrol kirliliğinin ne gibi somut zararlı etkileri olabilir diye özetlersek; 

 

 Petrol tankerleri, boru hatları veya offshore petrol platformlarından denizlerde 

meydana gelen bir petrol döküntüsü anlık, ciddi bir yangın tehlikesidir. Yangın 

sonucunda ortaya çıkan hava kirliliği, insanlarda solunum sıkıntılarına yol açar. 

 Bir petrol döküntüsü aynı zamanda içme suyu kaynaklarını kirletebilir. 

 Bir petrol döküntüsü, turizm ve denizcilikten geçinen sektörleri ekonomik 

olarak olumsuz etkileyebilir. Örneğin Meksika körfezinde yaĢanan Deepwater 

Horizon petrol platformundaki petrol kirliliği kumsal turizmini ve bölgedeki 

balıkçılığı derinden etkilemiĢtir. 

 Petrol döküntüleri genellikle hem anlık hem de uzun vadede çevresel zararlara 

yol açar. 

 Petrol döküntüleri, plajlara, sahillere, bataklıklara ve kırılgan deniz 

ekosistemlerine zarar verir. 

 Petrol döküntüleri, kuĢları öldürür. 

 Petrol döküntüleri, balinalar, yunuslar, foklar ve su samurları gibi deniz 

memelilerini öldürür. 

 Petrol döküntüleri, balıkları öldürür. 

 Petrol döküntüleri, balina gibi canlıların besinlerini oluĢturan planktonları 

kirleterek balinaları etkileyebilir. 

 Petrol döküntüleri, yaban hayatını ve yetiĢtirme zeminlerini yok edebilir. 

 Petrol döküntüleri, besin kaynaklarını kirleterek veya besin kaynağı ulaĢımını 

engelleyerek canlılara zarar verir. 

 Petrol döküntüleri, bulaĢtığı canlıların fiziksel yapılarındaki doğal ortamı 

bozarak canlılara zarar verir. 

 Petrol döküntüleri, kırılgan su altı ekosistemlerine, canlıları öldürerek veya 

çoğu balık ve global besin zincirinde gerekli bağlantılara sahip küçük 

organizmaları öldürerek ciddi zararlar verir. 

 Petrol döküntülerine maruz kalan balık ve besinleri tüketen deniz memelilerinin 

petrolle zehirlenip ölmesine yol açabilir. 

 Petrol döküntüleri, özellikle büyük miktarlardaki balık yumurtalarının veya 

larvalarının petrole maruz kalması ile balık, kabuklu deniz ürünleri ve diğer 

deniz yaĢamına ölümcül darbeler vurur. 
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 Petrol döküntüleri, yaĢamını denizlerde geçiren çoğu türe uzun vadede zararlar 

verir. Örneğin deniz kaplumbağaları yumurtaları büyük zararlar görebilir. 

 Petrol döküntüleri, daima çevre için kötü haberler demektir. 

 

Resim 6.3: Deniz kirliliğinin canlı yaĢamı üzerindeki etkisi 

6.3. Deniz Kirliliğini Önlemek Ġçin Yapılması Gerekenler 
 

Tankerlerde deniz kirliliği için en büyük risk yükün denize dökülmesi veya sızmasıdır. 

Bunun engellenebilmesi için her tankerde SOPEP adı verilen, gemiden kaynaklı yağ 

kaçaklarını önlemek için hazırlanmıĢ plan bulunmaktadır. 

 

Bunun yanı sıra, MARPOL kodu ile deniz kirliliğinin önlenmesi amaçlanmıĢtır. 

MARPOL ile kirliliğin önlenmesi için belirli kurallar konulmuĢ olup, kirleticilerin imhası 

için de prosedürler belirtilmiĢtir. Örneğin MARPOL Ek 5 çöplerin denizi kirletmesini 

engellemek amacıyla yürürlüğe konulmuĢtur. Belirli bölgeler özel alan olarak belirlenerek, 

diğer bölgelerde de çöplerin denize atılmasına kriterler getirilmiĢtir. 

Coğrafi özelliklerinden dolayı deniz kirliliğinde hassasiyeti olan bölgelerdir. 

Buralarda seyreden gemiler sözleĢmenin özel hükümlere tabidir. 

 

 Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz 

 Kızıldeniz, Aden Körfezi 

 Basra Körfezi 

 Baltık Denizi, Kuzey Denizi 

 Karayipler çevresi 

 Antarktika çevresi (60° enleminin güneyi) 
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Özel alanlar dıĢında; 

 

ġekil 6.1: Özel alanlar dıĢında çöplerin atılması 

Deniz kirliliği vakalarını incelediğimizde, %60‟lık gibi bir oranı operasyon esnasında 

gerçekleĢtiğini görürüz. Dolayısıyla operasyon esnasında da bir dizi tedbirler almak 

gerekmektedir. Bunlar; 

 

 Yükleme ya da yağ transferinde, yakıt alma veya yağlı karıĢımların 

boĢaltılmasında alınan önlemler izlenip gözetilmelidir. 

 Bir manevra yerinde veya bir iskelede geminin, uygun ebatta ve durumdaki 

halat veya çelik tel halatlarla güven altına alınmalıdır. 

 Yağ ve yağlı karıĢımları içeren herhangi bir operasyona baĢlamadan önce, 

denize yağ boĢaltan bütün valflerin kapalı olmaları sağlanmalıdır. 

 Yağ boĢaltma operasyonu süresince döküntü olayında yağ girebilecek bütün 

çıkıĢ delikleri (frengi) ağızları frengi tapası ile tıkanmalıdır. 

 Manifold bağlantılarının altında tava tabir edilen bir alan bulunmalıdır. 

Operasyon esnasında bir kaçak meydana gelirse müdahale edilene kadar sızan 

sıvı burada toplanmalıdır. 

 Gemi ve terminal arasında sürekli bir irtibat sağlanmalıdır. Operasyonun 

durması, yük akıĢının azaltılması ve artırılması durumunda çift yönlü iletiĢim 

yapılarak, bu tür müdahalelerin sızıntıya sebebiyet vermeyecek Ģekilde 

hazırlıkların yapılması sağlanmalıdır. 

 Operasyon için kullanılacak bütün ekipmanlar test edilmelidir. Kullanımdan 

sonra temizlenerek düzgün bir Ģekilde istiflenmelidir. 

 

Herhangi bir kirlilik meydana geldiğinde ilk önce yapılması gereken temizleme adımı, 

sızıntının kesilmesidir. Sızıntı kesilemediği durumlarda da direkt olarak temizleme iĢlemine 

geçilmelidir.  
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Tankerlerde yağ ve yakıt kaçağı için kullanılan (Oil Spill Kit) malzeme dolabı vardır. 

Bu malzeme dolabının içerisinde bariyerler, emici pedler, kaçağa müdahale tulumu ve bu 

tuluma ait gözlük, baret, eldiven, bot gibi aksesuarlar, yağlı sıvıların çözünmesine yardımcı 

olan sıvı ve pompası gibi malzemeler bulunmaktadır. Operasyon sırasında müdahale için 

manifold alanında hazır bulundurulması gerekir. 

 

Resim 6.4: Oilspill kit  

Denize kaçak olduğunda kurtarma botu ile bariyerler ve emici pedler personelle 

birlikte denize indirilir. Sızıntının çevre koĢulları sebebiyle yayılmaması için bariyerlerle o 

alan çevrilmelidir. Bu uygulama ile sıvı bir alanda toplanmıĢ olur. Daha sonra emici pedlerle 

su üstünden yağlı sıvının temizlenmesi sağlanır. ġu unutulmamalıdır ki dıĢarıdan bir 

müdahale olmadığında yağlı sıvının deniz dibine çökmesi uzun zaman alır. Bu da su 

yüzeyinden sıvının temizlenmesini kolaylaĢtırır. 

 

Resim 6.5: Deniz kirliliğinin önlenmesi için kullanılan bariyerler 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek okulunuzda bulunan yağ kaçağına 

müdahale malzemeleriyle bir uygulama yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 GeniĢ bir kabın içerisine deniz suyu ya da 

tatlı su koyunuz. 

 

 Bir miktar petrol türevini (motorin, 

benzin, yağ…vb.) kabın içerine yavaĢ 

yavaĢ boĢaltınız. 

 

 Sıvının su üzerindeki yayılmasını 

gözlemleyiniz. 

 

 Malzeme dolabından uygun miktarda 

bariyer alarak bu alanı çeviriniz. 

 

 Sıvının bariyerle çevirdiğiniz alan 

içerisinde kaldığını gözlemleyiniz. 

 

 Yine malzeme dolabından aldığınız emici 

pedleri su yüzeyindeki sıvın üzerine 

bırakıp çekiniz. 

 

 Emici pedlerin sıvıyı nasıl çektiğini 

gözlemleyiniz. 

 

 Son olarak suyun yüzeyinde kalan yağlı 

sıvının ne kadar azaldığını gözlemleyiniz. 

 Seçtiğiniz kabın bariyerlerin 

dizilebileceği kadar büyük olmasına 

dikkat ediniz 

 

 Uygulamayı kesinlikle öğretmenleriniz 

gözetiminde yapınız. 

 

 Yağlı sıvıyı suyun üzerine dökerken 

yakından ve dağılmayacak Ģekilde 

yapmaya gayret gösteriniz. 

 

 Bilmelisiniz ki denizler bizim evimiz, 

sadece sizin geçiminizi sağladığınız alan 

değil, Dünya‟daki yaĢam alanlarının 

büyük çoğunluğunu oluĢturan bu sularda 

seyir yaparken olabildiğince sorumlu bir 

zabit olarak titiz davranıp, doğayı 

korumalısınız.  

 

 Gemilerden kaynaklı deniz kirlilikleri 

doğada geri dönüĢü olmayan hasarlara 

sebep olacağını unutmayınız. 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Plastiklerin özel alan dıĢında denize atılmasıyla ilgili aĢağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) Plastikler denize atılmaz 

B) En yakın kıyı noktasından 12 nm açıkta 

C) En yakın kıyı noktasından 6 nm açıkta 

D) En yakın kıyı noktasından 24 nm açıkta 

E) En yakın kıyı noktasından 3 nm açıkta 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi petrol kirliliğinin sonuçları arasında olamaz? 

A) Deniz canlılarında toplu ölümler gözlenebilir. 

B) KuĢların kanatlarına yapıĢarak uçmasını engelleyebilir. 

C) Canlıların üremesine yardımcı olur. 

D) Balıkları tüketen insanlarda kanser görülebilir. 

E) Deniz yüzeyinde katman oluĢturarak oksijen üretilmesini engeller. 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi MARPOL ile belirlenmiĢ özel alanlar dıĢındadır? 

A) Karayipler ve çevresi 

B) Akdeniz 

C) Basra Körfezi 

D) Baltık Denizi, Kuzey Denizi 

E) Beyaz deniz 

 

4. MARPOL Ek 5 ne amaçla çıkarılmıĢtır? 

A) Tank yıkama sularının denizi kirletmesini engellemek için 

B) Baca gazının havayı kirletmesini engellemek için 

C) Petrol ürünlerinin denizi kirletmesini engellemek için 

D) Çöplerin denizi kirletmesini engellemek için 

E) Geminin pis sularının denizi kirletmesini engellemek için 

 

5. Geminin güvertesinde bulunan deliklerin kapatılması için kullanılan tapalara ne ad 

verilir? 

A) Delik tapası 

B) Frengi tapası 

C) Güverte tapası 

D) Plastik tapa 

E) Kauçuk tapa 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
UYGULAMALI TEST  

 

Bir kimyasal tanker gemisinin kaptanına giderek çalıĢmalarınız hakkında bilgi veriniz. 

Kaptan tarafından görevlendirilen zabit nezaretinde kullanılan tüm teçhizatları ve 

donanımları inceleyiniz. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kimyasal madde tankerlerinde Emniyetli Yönetim Sistemini 

incelediniz mi? 
  

2. Emniyetli Yönetim Sisteminin içeriğini kavrayabildiniz mi?   

3. Kimyasal madde tankerlerinin tiplerini öğrendiniz mi?   

4. Sıvı yük elleçleme simülatöründe yük tanklarını ve devrelerin 

takibini yaptınız mı? 
  

5. Sıvı yük elleçleme simülatöründe valfleri açıp, pompaları çalıĢtırıp 

tahliye yaptınız mı? 
  

6. Sıvı yük elleçleme simülatöründe yükleme yaptınız mı?   

7. Basit bir yük planı hazırladınız mı?   

8. Yük iĢlemleri sırasında karĢılaĢılabilecek tehlikeleri öğrendiniz mi?   

9. Kimyasal madde tankerleriyle taĢınan zararlı maddeleri ve zararları 

hakkında bilgi edindiniz mi? 
  

10. Tankerlerde kullanılan kiĢisel koruyucu donanımları incelediniz 

mi? 
  

11. MFAG, MARPOL, IMDG ve ISGOTT kitaplarını incelediniz mi?   

12.  SıvılaĢtırılmıĢ gaz tankerleri hakkında bilgi edindiniz mi?   

13.  Yangınlarda kullanılan malzemeleri incelediniz mi?   

14. Küçük bir sıvı yangını çıkarıp köpüklü yangın söndürücü ile 

müdahale ettiniz mi? 
  

15.  Küçük bir su alanına yağ döküp, bariyer ve emici pedleri kullanıp 

müdahale ettiniz mi? 
  

16. GeçmiĢten günümüze kadar yaĢanan ve büyük felaketlere yol açan 

tanker kazalarını araĢtırdınız mı? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 E 

3 A 

4 B 

5 B 

6 E 

7 C 

8 E 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 C 

4 E 

5 C 

6 D 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 E 

4 D 

5 B 
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