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GİRİŞ 
 
Gemilerde, emniyetli çalışma ortamını muhafaza etmek bakımından, her gemi personelinin idarece ve 
diğer otoriteler tarafından belirtilmiş kaidelere ve talimatlara uyması icap etmektedir. Bu bakımdan, 
her gemi personeli, kendisini acil hallerle ilgili olarak, mevcut genel kaidelere ve ayrıca bu hususta 
bizzat kendisinin yapması gereken vazifelere aşina olması gerekmektedir. 
 
Acil durumlarda hazırlık, her personelin bizzat mesul olduğu görevi layıkiyle yapması ile mümkün 
olup, sistemin akıbeti ve verimi buna bağlıdır. 
 
Bu kitapçık, gemilerde dikkat edilmesi gerekli bazı önemli Emniyet ve Koruma kaidelerini 
kapsamaktadır. Herhangi bir hususta tereddüt olduğu taktirde, alakalı gemi zabitinden ilave malumat 
alına bilinir. 
 
GENEL TALİMATLAR : Alarm çalar çalmaz, istasyon listesinde belirtilmiş olan görev yerinize 
gidiniz. 
 
CAN FİLİKALARINA İNTİKAL ALARMI : 7 kısa  ve onu takiben uzun düdük sesi 
 
A)  Derhal, hızlı bir şekilde belirtilmiş olan toplanma mahalline gidiniz. Can yeleğinizi takınız. Diğer 

emirleri bekleyiniz. 
B)  Bütün personel, gerekli yoklama yapılıncaya kadar bu istasyonda bekleyeceklerdir. (Şayet gemiyi 

terk emri henüz verilmemiş ise, müsaade çıkıncaya kadar, beklenecektir.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YANGIN ALARMI : Derhal vazifesi olduğunuz “YANGIN İLE MÜCADELE” istasyonuna intikal 
ederek, grup liderinizin talimatlarını bekleyiniz. 
 
GEMİNİZİ İYİ TANIYIN : Geminizin bütün emniyet kaidelerini ve acil durum planını mümkün 
olan en kısa zamanda öğrenin. 
 
UNUTMAYINKİ, BAHİS KONUSU KENDİ HAYATINIZDIR. 
• Geminizde, emniyet ve koruma ile ilgili bütün teçhizatın kullanımını öğrenin. 
• Şayet herhangi bir hususta şüpheniz varsa, emniyet zabitine veya bunu iyi bilen birisine sorun. 
• İcap ettiği durumlarda koruma teçhizatınızı kullanın, diğerlerinin de kullanmasını temin edin. 
• Herkesin bütün bu teçhizatın çalışır ve iyi durumda olması için birbirlerine yardım etmesi 

gerekmektedir. 
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• Gemide vinç ve bu tür araç ve gereçlerin, acil durdurma düğmelerine aşina olunuz. Bunların ne 
şekilde kullanılacağı hususunda bilgi edininiz.  

 
Aşağıdaki hususlara cevap verecek durumda olunuz. 
 
1. Yangın ve alarm ikaz düdükleri nasıldır? 
2. Acil çıkış yerleri nerelerdedir, nereden nereye gitmektedir? 
3. Yangın istasyonlarının yerleri nerededir? 
4.  Acil durum teçhizatı nerelerdir? 
5.  Can kurtarma ve yangın mücadele teçhizatı nerelerde bulunmaktadır? 
6.  Can kurtarma ve yangın mücadele egzersizleri esnasında vazifeleriniz nelerdir? 
 
CAN SALI EGZERSİZLERİ : Bu tür egzersizler umumiyetle iyi havalarda yapılır. Teçhizat zor 
şartlarda hızlı ve emin olarak kullanmak üzere yapılmış olduğundan ve yine zor şartlarla tekrar gemiye 
alma diye bir şart olmadığından (hakiki durumlarda) bu teçhizat egzersiz sırasında yersiz olarak 
yıpranabilir.  
 
Bu bakımdan bütün hazırlıklar, sanki en gayri müsait hava şartlarında bu egzersizler 
yapılıyormuşçasına yürütülür. Böylelikle bütün mürettebat kaidelere ve kendisinin kullanması icap 
eden araç gereçlere aşina olun . Bu tür egzersizlerde “SÜRAT” faktörü birinci sırayı almaz. Mühim 
olan bütün görevlerin belirli talimatlar çerçevesinde düzgün olarak yapılmasıdır. 
 
Her ne kadar talim istasyonunda herkesin filikalar denize indirilirken yapacağı görevler belirtilmiş 
olmasına rağmen, her mürettebat Can Filikalarının denize indirilmesi ve alakalı teçhizatın kullanılması 
hakkındaki bütün teferruatı bilmesi gerekmektedir. 
 
Can filikası hazırlanır iken, herkes FİLİKA amirinin emirlerine uymak zorundadır. Alınan emir 
tekrarlanmalı ve emir yerine getirilince Filika amirine rapor verilmelidir. Gülmek, yüksek sesle 
konuşmak, yersiz konuşmalar dikkat dağıtıcı olduklarından egzersiz sırasında bu gibi davranışlardan 
kesinlikle kaçınmak şarttır. 
 
Her egzersiz sonunda, bütün teçhizat ve diğer  aranjmanlar, kontrol, edilmeli ve müteakip egzersiz için 
hazır hale getirilmelidir.                             
                                              
Filika talim egzersizleri sırasında daima can kurtarma yeleğinizi giymiş olarak ,filika amirinizin 
vazifeniz ile ilgili emirlerini dikkatlice dinleyin ve bunları tam olarak uygulamaya çalışın . 
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GEMİYİ TERK  
 

TALİMATLAR 
 
Alarm sesi duyulduğu anda hemen çalışma alanınıza koşunuz. 
 
• Herkes, vazifelendirilmiş olduğu filika istasyonuna, beraberinde can yeleği ile gelmelidir. 
• Sizi sıcak tutacak bir giysi ve ayakkabıyı giyin veya beraberinizde getirin. 
• Filika istasyonuna varır varmaz, filika amirinize geldiğinizi rapor edin ve emirlerini bekleyin. 
• Filika amirinin verdiği direktifler dahilinde, görevlendirilmiş olduğunuz işleri hemen ve doğru 

olarak, egzersizler sırasında öğrendiğiniz şekilde yapınız. 
• Can filikasına henüz matafora payandalarından kurtulmadan girmemek gerekir. Size, denize 

indirme ile ilgili hazırlık yap emri verilmesi durumunda emir almadan can filikasına girmeyin. 
• Can filikası, diğer ilave teçhizatın yüklenilmesini teminen, “indirme güvertesine” alçaltılacaktır. 

(gemiyi terk den önce)                   
• Can filikası amirinizin emri üzerine, can filikasına binin ve amirinizin talimatlarına göre hareket 

edin. 
• Can filikası kapalı ise, giriş güvertesine oturmayın. İlk binenlerden iseniz, ortaya doğru hareket 

edin. 
• Şayet can filikasında emniyet kemerleri mevcut ise yerinizi bulduktan sonra bu kemerleri 

bağlayınız. Can filikası indirildikten sonra hareket etmeyin. (Şayet yapacağınız belirli görevleriniz 
yok ise). 

• Can filikasının indirilmesini beklerken hareket etmeyin. Çünkü, filika amiriniz sayım yaparken ve 
herkesin filikaya binip binmediğini kontrol ederken zorlukla karşılaşır. 

• Şayet diğer bir filikaya geçilmesi gemiyi terk için icap ediyorsa o taktirde amirinizin emirlerine 
harfiyen uymak zorundasınız unutmayın . 

• Hatırlayın,yalnız gemiyi terk emrini kaptan verir. Yokluğu halinde 2. kaptan kumandayı alır. 
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ALARM ÇALDIĞINDA PANİK YAPMAYIN VE ŞAŞIRMAYIN. TALİMATLARI HATIRLAYIN 
VE BUNLARA HARFİYEN UYUN . BU SİZİN HAYATTA KALMANIZ İÇİN ŞARTTIR . 
                        
CAN FİLİKASI ACİL HABERLEŞME TEÇHİZATI : Can filikası radyosu, VHF, ACİL 
HABERLEŞME ÜNİTESİ VE VHF acil durum radyo vericisi köprü üstünde, can filikalarına 

getirilmek üzere hazır bekletilmektedir. Can filikaları ile ilgili egzersizler içinde TELSİZ ZABİTİNİZ 
bu cihazların ne şekilde çalıştırıldıkları hususunda gösteri yapacaktır. Lütfen gösteriyi dikkatlice takip 
edip, izahları dinleyin. Böylelikle cihazların ne şekilde çalıştığını ve ne şekilde çalıştırılacağını 
öğrenirsiniz. 
Bilindiği gibi çeşitli gemilerde çeşitli tiplerde teçhizat bulunmaktadır. Bu bakımdan geminizde hangi 
tip cihazların bulunduğunu ve nerede tesis edilmiş olduğunu tespit edin ve yerlerini çok iyi şekilde 
öğrenin       
Anteni çıkarın ve vericiyi hattı gemiye bağlı  kalması şartı ile suya batırın. Verici otomatik olarak  ve 
devamlı olarak 2 frekans üzerinden yayın yapacaktır . 
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GENEL YANGIN TALİMATI  
 
1. Gemideki herhangi bir yangın durumunda ve şüphesinde (gemide veya çevresinde) derhal yangın 

alarmı verilecektir. (Yangının küçüklüğüne ve büyüklüğüne bakılmaksızın). 
2. Yangını, yangın söndürücüleri kullanarak veya örtü vs. gibi şeylerle derhal söndürmeğe başlayın. 

KESİNLİKLE, ELEKTRİKLİ CİHAZLARA SU SIKMAYIN, AYRICA ISLAK ÖRTÜ vs. kullanmayın. 
3. Şayet yangını elde bulunan imkanlar ile söndürmeniz mümkün değil ise yangın mahalline giren 

havayı yardım gelene kadar kesmeye çalışın. Çevresinde bulunan odalardaki personelin gaz ve 
dumandan zehirlenmemelerini teminen, yangın çevresini boşaltın ve onları tehlikeli alandan 
uzaklaştırın. 

4. Alarm vermeden ve yangın timinin ilk müdahale için hazır olup olmadığına emin olmadan, duman 
çıkan kapıları ve ambar kapaklarını açmayınız. 

5. Koruyucu giysiniz olmadan, kesinlikle duman ile dolu mahallere girmeyiniz. Bildiğiniz gibi içten 
içe yanan yangınlarda görünmeyen ve kokusuz bazı zehirli gazlar oluşmaktadır. 

6. Yangın alarmı çaldığında herkesin en süratli bir şekilde toplanması ve mesul zabitin eksik kimse 
olup olmadığını tespiti bakımından önemlidir. Eksik olduğu saptanan kişi derhal köprüüstüne veya 
yangın mücadelesi ile görevli zabite acilen bildirilecektir. 

7. Acil çıkış yerlerinden en çabuk güverteye varış yolunuzu iyice öğrenin. Alevlere karşı yün 
battaniyeleri, koruyucu malzeme olarak kullanın. Naylon evsafle giysi ve battaniyeleri 
kullanmayın.  

     Burnunuzu ve ağzınızı ıslak bir bez veya mendil ile kapatın. Bu tedbir sizi bir miktar nefes almanızı 
ve dumandan korunmanızı temin eder.  

   Yangın mahallini terk ederken, döşemeye sürünerek çıkın, size döşeme kısmı en az yoğun duman 
alan kısım olup daha aza sıcaktır.  

8. Yangın alarmı alındığında, bütün timler talimatlara en süratli biçimde uymalıdırlar. Böylece yangın 
daha kolay kontrol altına alınabilir. 

 
 
 

YANGINLA MÜCADELE TALİMLERİ  
 
Yangın ile mücadele egzersizi asgari ayda bir defa yapılacak ve bütün mürettebat bu egzersizlere 
(vardiya tutanlar) hariç olmak üzere muhakkak katılacaklardır. 
 
2’inci kaptan bütün bu egzersizlerin yürütülmesinden sorumludur. 2’inci kaptan gemide bulunan 
herkesin yapacağı vazifelerle ilgili olarak eğitim görmelerini temin edecektir.  
 
Alarm düdüğü işitildiği anada herkes alakalı olduğu toplanma mahalline gideceklerdir. Yangın ile 
mücadele ekibi hiç vakit geçirmeden teçhizatlarını kuşanacaklar ve gereçlerinin doğru bir şekilde hazır 
olduklarından emin olacaklardır. Öğrenilen talimata istinaden “Dumana girme” teçhizatlarını kontrol 
edecekler ve hazır olduklarını yangın tim şefine bildireceklerdir. 
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Yangın ile mücadele ekibinin diğer üyeleri, Tim şefinin direktifleri dahilinde yangını kontrol etmek 
üzere kendisine yardım edeceklerdir. (Hortumların yanına, diğer teçhizatı getirmek gibi).  
Çeşitli tip de yangın söndürücüler ve yangın tipleri hakkında da eğitim verilecektir. Çeşitli yangınlarla 

mücadele 3 ana kategoride toplanmıştır. 
 
MAYİLER : Su ve köpük 
GAZLAR  : Co2 ve halon           
KURU      : Toz 
Yangın söndürücülerde kullanılacak iç malzemesinin tayini. 
Çıkan yangın tipine uygun olarak, yangın söndürücü iç malzemesi saptanır. 
• Kırmızı alevli yangın                     : Su veya köpükle (soğutma)  
• Alevli yangın                                 : Gazlar ile söndürülmeli (yangını boğmak) 
• Elektrik arızası kökenli yangınlar  : Kuru toz ile  
• Gaz tutuşmaları                            : Su sıkma ve kuru toz bataryaları ile  
 

 
 
YANGIN İLE MÜCADELE  
 
Yangının genişlemesini önlemek bakımından yangın ile mücadeleye derhal başlanılmalıdır. Zira 
çevreye sıçraması ve sirayeti (sıcaklık ve sıcaklık radyasyonu ve ısı geçişi için) önlenmelidir. 
 
YANGININ SANİYELER İÇİNDE YUKARILARA DOĞRU ÇEVREYE İSE 
DAKİKALARLA VE AŞAĞI KISIMLARA İSE SAATLER İÇİNDE YAYILDIĞI 
UNUTULMAMALIDIR. 
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GEMİ LİMANDA İKEN VARDIYA TUTAN MÜRETTEBAT İÇİN 
TALİMATLAR 

 
Gemi limanda iken, vardiya tutan görevlilerin yapması gereken bir dizi önemli işler bulunmaktadır. 
Vardiyacılar bu görevlerini en mükemmel şekilde yapmakla mesuldurlar. 
       
HALAT BAĞLAMA : Görevli vardiya daima ; 
 
• Halatların her zaman gergin olduğundan ve yanaşmış olduğu iskelede dolumda ve tahliyede 

yerinden oynamayacağına emin olmalıdır. 
 
GANGWAY (İSKELE BAŞI) : Görevli vardiyacı daima ; 
 
• İskele başının temiz ve emin olduğuna aralıklı yapacağı teftişlerle emin olmalıdır. (Gemi 

mürettebatının ve gemiye girmesine izin verilen kişilerin emniyeti bakımından). 
• İskele başının sağlam ve emniyetli olduğundan emin olmalıdır. 
• Acil hallerde kullanılmak üzere, can simidi ve halatının iskele başına bağlanmış olduğuna emin 

olmalıdır. (Gemiye giren birisinin denize düşmesi halinde) 
• Gemi demirde iken ve bir personelin dışarıya çıkarılması gerektiğinde iskele indirilir. Gece iskele 

yukarıya basılarak güvertedeki tüm çarmıh ve denize indirilmiş halatlar  toplanır . 
 
İŞARETLER VE EMNİYET PLANLARI : Tanklarla ilgili ikaz işaretleri konmalı ve ayrıca 
emniyet planı geminin birçok yerinde asılmalıdır. 
 
YANGIN VE EMNİYET TEFTİŞLERİ :  

Nöbetçi görevli 
 
• Muntazam belirli aralıklarla (her saat başı) gemide bulunan yaşam mahallerinde  ve geminin sair 

kısımlarında, herhangi dikkat edilecek tehlikeli bir durum olup olmadığına emin olmak için gemiyi 
turlayacaktır. 

• Ayrıca gemiye dışardan yabancıların girip girmediğine emin olmak için, gemiyi yine belirli 
aralıklarla dolaşacak, kaçak giren varsa tespit edecektir. 

 

IŞIKLAR VE BAYRAKLAR 

Nöbetçi görevli 
 
• Karanlık bastırmadan, gemideki bütün ışıkları açacak ve ışıkların hepsinin iyi çalışıp çalışmadığını 

kontrol edecektir. 
• Bayrakları sırası ile indirecektir. Bu işlem sırasında ulusal bayrak en son olarak indirilecektir. 
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• Yükleme ve boşaltma sırasında kullanılacak ışıkları doğru konuma getirin, bunların çalışır durumda 
olup olmadığından emin olun. 

• Güneşin doğması ile birlikte bütün bayrakları gündere çekin. Bu işlemde, öncelikle Ulusal bayrağa 
verilmelidir. Gün doğumu ile birlikte bütün güverte ışıklarını söndürün. Geceleri nöbetçi görevli, 
bilhassa iskele başı ışıkların doğru dürüst yandıklarına emin olmalıdır. 

 
TANKERLERDE HERZAMAN : 
 
KIRMIZI BAYRAK : GÜNDÜZ 
KIRMIZI FENER   :  GECE MÜDDETİNDE                            
 
RAPORLAMA : 

Görevli Nöbetçi 
• Vazifeli zabite, tespit etmiş olduğu herhangi bir anormal durumu, derhal bildirecektir. 
• Mümkün olduğunca, her an için gemide mevcut mürettebatı bilecektir. 
• Gemide bulunmalarına müsaade edilen işçi ve ziyaretçilerin sayımını bilecektir. (Vardiya esnasında 

olabilecek bir durum hakkında kaptan veya yetkili zabit bu bilgilerden faydalanacaktır). 
 
TANKERLERDE : 
 
Yukarda belirtilenlere ilaveten,  

Görevli  Nöbetçi  Yükleme ve Tahliye Operasyonları Boyunca 
 
• Yükleme ve tahliye operasyonları boyunca Belirli aralıklarla baş ve kıç YANGIN 

HALATLARININ emniyetle tespit edildiklerini ve her an için deniz suyu seviyesine ulaştıklarını 
görecektir. 

• Belirli aralıklarla, güverteye açılan kapıların kapalı olduğunu görecektir. 
• Gaz bulunabilen pompa dairesi, tanklar ve diğer mahallere katiyen girmeyecektir. 
• Nöbetini teslim etmeden veya yetkili zabitten izin almadan görevinden ayrılmayacaktır. 

 
Nöbetteki görevli borda iskelesinin doğru ve uygun olarak bağlı ve emniyette olduğunu devamlı 
olarak kontrol edecektir .   Gemi Limanda iken hırsızlığı önlemek için vardiyacı mağaza ve portuç 
kapılarının kilitli olduklarını devamlı olarak kontrol edecektir !…   
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BAKIMLA İLGİLİ GENEL KURALLAR  
 
• Tüm atıklar ve çöp gibi maddeler uygun bir kaba konacaktır. Bu gibi maddeler limanda veya 

seyirde denize atılmayacaktır.  
Tüm hortumlar, teller ve boru gibi maddeler belirli mahallerde istiflenmiş olacaktır. Petrol veya 
yağ bulaşmış halatlar, emniyet bakımından, kullanılmayacaktır. 

• Gemi emniyeti ve korumasıyla ilgili teçhizat, kullanılmadıkları zamanlarda, belirli mahallerde 
muhafaza edilecek ve bunlar kullanıldıktan sonra temizlenip çek edilerek muhafaza edilecektir. 

• Bütün aletler, kullanılmadıkları zamanlarda,  alet kutularında, çekmecelerinde veya raflarında 
muhafaza edilecektir. Kullanılmalarından sonra yine aynı yerlerine konacaktır. Hasarlı veya kötü 
durumdaki aleti kullanmayınız ve durumu amirinize bildiriniz. 

• Petrol, yağ, kimyasal vesair mayi maddeler döküldüğünde hemen temizlenecektir. Güverte veya 
yağlı zeminlerde kullanılan talaşı toplayıp özel kaplara kaldırınız. 
İş başı ve iş ayakkabıları ile kamarada ve salonda oturmayınız. 

• Sigara, ancak müsaade edilebilir mahallerde ve sigara salonlarında  içilebilir. 
KAMARALARINIZDA  ASLA   SİGARA İÇMEYİNİZ. 

• Kapalı mahallerde, çamaşırhanede giysilerdeki leke ve kirleri temizlemek için tehlikeli mayi 
deterjanları kullanmayınız. Çıkan gazlar öldürücü olabilir. 

• Boyahane temiz ve neta olacaktır. Denizli havalarda malzemenin dökülmemesi için gerekli 
emniyeti sağlayınız. 

• Gemideki emniyet, nöbette olsun veya olmasın, bütün personelin sorumluluğu altındadır ve her 
şahıs anormal durum veya olaylara karşı ilgili ve dikkatli olacak ve gerektiğinde hemen görevli 
zabite durumu bildirecektir. 
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Yağlı üstüpü ve bezlerin ani tutuşmasına karşı  dikkatli ol , bunları özel kaplara koyunuz ve özellikle 
boyalık ve portuçlarda dikkatli olunuz .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapalı mahallerde yağ ve kirleri temizlemek için Benzin ve gaz gibi sıvıları kullanmayın. Yalnızca 
müsaade edilen deterjanları kullanın. Tereddütünüz varsa amirlerinize sorun . 
Yangın veya infilak olabilecek mahallerde kıvılcım çıkartmayan aletler kullanın. 
 
DİKKAT : “Kıvılcım çıkarmayan” aletlerin de kıvılcım çıkarabileceğini unutma. Aletleri bir kova 

veya benzeri kap içinde bulundur. Böylece düşürüp kıvılcım çıkarmasına mani olursun. 
 
Yasak mahal veya çevrelerde sigara içme, çünkü infilaka neden olacak gazlar bulunabilir. 
Eski ve yıpranmış giyim eşyası ve ayakkabıları iş yaparken kullanma bir yere takılıp, düşerek kendini 
incitebilirsin. Ayakkabı bağlarına dikkat et . 
           
Kaygan güverte veya zeminde asla koşma. Yağ veya diğer sıvılar döküldüğünde hemen temizleyip 
kurula böylece kayganlığa mani olur tehlikeyi önlersin. Unutma kazalar ihmalden dolayı meydana 
gelir .  
 
KUZİNEYLE İLGİLİ BAKIM KURALLARI 
 
• Ahçı başı kuzinede çalışanlardan ve yapılan işlerden sorumludur. 
• Kuzine her zaman temiz ve neta olacaktır. 
• Kuzine zemininde yağ ve benzeri kaygan maddeler olmayacak, zemin her zaman için temiz ve 

kurutulmuş olacaktır. 
• Kuzinede çalışan ahçı ve diğer personel devamlı olarak temiz çalışma giysileri kullanacaktır. 
• Temizlik ve kurulama havlu ve bezleri kaynatılmış ve temiz olacaktır. 
• Kuzinede kullanılan kap ve kacaklar kullanıldıktan sonra her çeşit artık ve kalıntılardan tamamen 

sıyrılmış ve arındırılmış olacaktır. 
• Buzluk ve kumanyalıklar temiz ve neta olacaktır. Bütün etler ve kuru yiyecekler uygun bir düzenle 

istiflenecektir. 
• Denizli havalarda, kaplar vs.nin düşmemesi için, ocağın üzerinde uygun koruyucu parampet 

bulunacaktır. 
• Kuzinede görevli bütün personel kaymayan ayakkabılar giymelidirler. 
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• Kuzinedeki kesici alet ve cihazların, kazaya neden olmamaları için, emniyet tertibatlarının uygun 
durumda olmaları gerekir. 

• Denizli havalarda ocakta kaynamakta olan su, yağ ve yemeklere dikkat edilecek ve dökülerek 
kazaya neden olmaları önlenecektir. 

• Kızgın yağ alev aldığı zaman söndürmek için toz kimyasal veya CO2 söndürücüler kullanılacaktır. 
Yangını söndürmede kapların kapaklarının kapatılması da etkili bir önlemdir. 

• Salonlar temiz ve neta olacaktır. Temizlik alet ve malzemesinin muhafaza edildiği bölmeler ve 
bulaşık hane de temiz ve neta olacaktır.  

• Koridorlar ve merdivenler temiz ve parlak tutulmalı, acil durumda serbest hareket etmeyi 
engelleyecek her türlü eşyadan arındırılmalıdır. 

• Depolar, dinlenme yerleri, koridorlar vb. de, yerler cilalandığı zaman, mutlaka bir ikaz levhası 
konulmalı, yerlerin kaygan olduğu belirtilmelidir. 

• Bir elektrik şokunu önlemek için, elektrikli aletlere dokunmadan önce ellerin kuru olmasına dikkat 
edilmelidir. 

• Gemi mutfağında ve yiyeceklerin depo edildiği ve hazırlandığı yerlerde sigara içilmez. 
• Tuvalete gidildikten sonra, elleri ve tırnak içlerini temizlemek gerekir. Aynı iş yiyeceklere 

dokunmadan önce de mutlaka yapılmalıdır. 
• Elektrikle çalışan herhangi bir makineyi veya bu makine üzerinde bulunan bir cismi temizlemeye 

başlamadan önce elektrik düğmesi mutlaka kapalı duruma getirilmelidir. 
• Elektrikli aletlerde tespit edilecek herhangi bir arıza veya aksaklık derhal baş aşçıya bildirilmelidir. 
• Sıcak kaplar, daima kuru bez veya tencere tutacakları ile tutulmalıdır. Böylece daha iyi ısı yalıtımı 

sağlanır. 
• Bıçaklar, testereler ve satırlar dikkatle tutulmalıdır. Dikkatsiz davranılması sonucunda ciddi 

yaralanmalara neden olunabilir.  
• Et keserken, satır ve keskin bıçaklarla çok dikkatli çalışılmalıdır. 
• Bıçaklar, testereler, satırlar ve et bıçakları, kullanılmadığı zamanlarda mutlaka raflarda veya 

çekmecelerde muhafaza edilmelidir. 
• Düşmekte olan bir bıçağı, hiçbir zaman yakalamaya teşebbüs etmeyiniz. 
• Kırılan bardak, tabak vb. derhal ortadan kaldırılmalıdır. Ancak kırık parçalar hiçbir zaman elle 

tutulmamalı, temizlerken mutlaka süpürge ve faraş kullanılmalıdır. 
• Buzluk (kumanyalık) ta bulunan alarmın yerini mutlaka bilmelisiniz. 
  
Yalnız “sigara içilmesi  serbest olan yerlerde sigara içiniz.  
Gemi Güvertesine asla sigara ve çakmak ile çıkmayın. Güverteye çıkarken Çakmak ve Sigaralarınızı 
kamaranıza bırakın. Böylece el alışkanlığı ile sigara yakma riskinden kurtulmuş olursunuz . 
 
Göreviniz sırasında asla içkili veya uyuşmuş halde bulunmayın. Gemide özellikle tankerlerimizde içki 
içmek kesinlikle yasaktır . Bu nedenle işinizi kaybedebilirsiniz . 
 
Limanlar, kanallar ve kirletilmesi yasak bölgelerin, yağ atıkları ve çöplerle kirletilmemesi için gerekli 
özeni gösteriniz ve çöp atma kurallarına uyunuz . 
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MAKİNE DAİRESİ MUHAFAZA KURALLARI 
Baş mühendis, makine dairesinde yapılan tüm çalışmalardan sorumludur. 
• Makine dairesini her zaman temiz ve parlatılmış durumda tutunuz. 
• Taban levhaları yerlerinden kaldırıldığı takdirde, boşluğun emniyete alınması için iple çevrilmesi 

veya başında beklenmesi gerekir. Kazayı önlemek için bu husus mutlaka sağlanmalıdır. 
• Taban levhalarını kaldırır veya değiştirirken, parmaklarla açmaya çalışılmamalı, mutlaka kaldırma 

tutanakları kullanılmalıdır. 
• İskele kurulacağı zaman, kalasların iyi durumda olmalarına, kuru ve temiz bulunmalarına dikkat 

edilmesi gerekir. İskele kullanılmadan önce güvenli olduğu kontrol edilmeli, halatları da 
denenmelidir.  

• İskele üzerinde çalışırken güvenlik aparatının kuşanılması ihmal edilmemelidir. 
• Çok kısa süre için dahi olsa, hiçbir makine çalışır durumda terk edilmemeli, mutlaka kapatılmalıdır. 
• Metal köşeler, dirsekler ve metal dolgulu kısımlar, makine çalışırken yerinden oynatılmamalı, bu 

kısımlar yerinden oynatılırken elle değil, mutlaka uygun bir aletle çalışılmalıdır. 
• Nasıl işlediği öğrenilmeden, hiçbir makine çalıştırılmamalıdır. 
• Yağ artıkları mutlaka hemen temizlenmeli, bu amaçla kullanılan üstüpü veya bezler, bu iş için 

ayrılan kaplara hemen atılmalıdır. 
• Makine dairesinde bulunan yangın söndürme cihazlarına zarar verebilecek veya kullanılmasını 

engelleyecek herhangi bir madde ortada bırakılmamalıdır. 
• Makine dairesinin yasaklanan bölümlerinde asla sigara içmeyin. Makine dairesi yangın hasarlarının 

son derece tehlikeli olduğunu unutmayın. 
• Uzmanı olmadığınız hiçbir işi ve görevi ifa etmeye çalışmayın. Bu çabanız, personel ve gemi için 

çok ciddi tehlikeler doğurabilir.  

 
Geniş kollu, bol giysiler, gevşek kemer, gravat veya boyun atkısı ile makine de çalışmayın. 
Kaptırabilirsiniz. Uzun saçlarınızı mutlaka kaskınızın içine saklayın. 
 
Pas kazıma işi yaparken veya taşlama makinesinde çalışırken mutlaka gözlük kullanın. Küçük yabancı 
bir cismin gözünüze kaçması halinde gözünüzü kaybedebileceğinizi unutmayın. 
Çalıştığınız yeri tertipli ve temiz tutun. Izgara veya aletlerin aşağı düşebileceği başka bir yerde 

çalışıyorsanız, bir parça bez ile örtmeyi unutmayın. Aksi halde aletler aşağı düşerek bir arkadaşınızın 
yaralanmasına veya çarpmadan dolayı oluşabilecek bir kıvılcımın yangına sebebiyet verebileceğini 
unutma ! 
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Yangın bekçisi olduğunuz herhangi bir yeri asla terk etmeyin. Terk etmek zorunda iseniz bir başka 
arkadaşınıza görevin önemini ve sorumluluklarını anlatarak teslim edin ve konuyu ögrendiğine 
anladığına emin olun . 
 
 

 

ÇALIŞMA KOŞULLARI 
 
Atandığınız bir görevde, kaza ihtimalini azaltmak için aşağıdaki soruların cevaplarını mutlaka 
düşünüp tedbirlerinizi alın. 
 
• Bu görev, koruyucu araç-gereçler olmadan yapılabilir mi? yapılamaz ise, hangi koruyucu araç ve 

gereçlere ihtiyaç vardır. 
• Görev yerinde ısı durumu nedir? Çok soğuk veya çok sıcak mıdır? Havalandırmaya ihtiyaç var 

mıdır? 
• Görev yerindeki gürültü düzeyi nedir? Zorluk çekmeden iletişim yapılabilmesine elverişli midir? 
• Görev yeri, işin rahatça yapılabilmesine uygun şekilde aydınlatılmış mıdır? (Işıklandırma yeterli 

düzeyde midir?) 
• Görevinizin öngördüğü işi yapabilmeniz için ne tür tedbirler almanız gerekmektedir? 
• İşin gerektirdiği alet ve araçlar, kolayca ulaşabileceğiniz yerde midir? 
• İş başlamadan önce alet ve araçları güvenlik altına almanız gerekiyor mu? Nasıl? 
• İskele kurulmasına gerek var mıdır? 
• İşe başlamadan önce, görevinizi en iyi şekilde nasıl yerine getireceğinizi düşünün. 
• İşinizin gerektirdiği güvenlik kurallarını asla hafife alıp sulandırmayın. Tam olarak uygulayın. 
• İşinizi tamamladıktan sonra kullandığınız aletleri temizleyerek ait oldukları yere kaldırınız. 
       
Buhar taşıyan borularda çalışırken, borulardaki stimi tamamen dreyn ederek valflerini sıkıca kapatın . 
Kızgın buhar sizin için çok tehlikelidir . 
 
Makine Dairesinde, tanklarda ve bunlara ilişkin yerlerde çalışırken mutlaka kask ve koruyucu 
ayakkabınızı kullanın . 
 
Güverte üzerinde yüksekte çalışırken daima güvenlik ağı ve emniyet kemeri kullanın. Hem kendinizi 
hemde aşağıda altınızda bulunacak arkadaşınızın yaralanmasını hatta ölmesini engellemiş olursunuz. 
 
Askıda çalışan birini rahatsız etmeyin. Yüksek sesle gürültü yapmak veya bağırmak onu korkutarak 
dengesini kaybetmesine neden olabilir . 
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Gemi iskeleye bağlanır veya ayrılırken, halatla çalışan kişinin dikkatini dağıtmayın onu rahatsız 
etmeyin Çelik tel halat veya sentetik halatla çalışırken çok dikkatli olun . 
Merdivenlerde çok dikkatli olun. Ayağınızı koyduğunuz yere dikkat edin. Özellikle gemi sallanır veya 
yalpalarken dikkatinizi daha da arttırın . 
 
Geminin dış yüzeyinde çalışırken veya boya yaparken iskele halatlarının güvenli şekilde bağlı 
olduğundan iskeleyi sıkıca tuttuğundan emin olun. Bu görevi başkasından devralırkende  daima aynı 

kontrolü yapın. Emniyet kemerinizi ve can yeleğinizi özellikle kuvvetli akıntılar ve dalgalar olan 
sularda mutlaka kullanın. 
 
Tanklarda veya gemi direklerindeki merdivenlere tırmanırken iki elinizi de kullanın . Alet ve araçları 
daima bir halatla gönderin.  
 
Şekilde görülen duruma gelmiş bir pilot merdiveni veya şeytan çarmıhlarını asla kullanmayın. 
Merdivenin ve basamaklarının durumlarını görevli amirinize rapor edin . 

KORUNMA ARAÇ VE GİYSİLERİ 
 
Gemideki korunma görevlerinin, üç faktörü vardır. 
 
1. Tehlikeli durumu ortadan kaldırmak 
2. Tehlikeli hareketler ve iş şartlarından korunmak 
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3. Kontrol dışı oluşan olaylara müdahale edebilmek 
 
Yönetimin, koruyucu araçlar kullanılmasına ilişkin kural ve talimatları mevcuttur. Bu hükümler son 
derece bağlayıcıdır ve mutlaka her kademede uyulması gerekmektedir. 

Bununla birlikte tehlikeli durumların ortadan kaldırılması için tüm gayretlerin sarf edilmesi, gemideki 
her personelin çok dikkatli ve düşünceli davranmasına rağmen yine de biri veya diğerinin sebep 
olduğu kazalar vuku bulmaktadır. 
 
Kazalara neden olabilecek şartların tümünü ortadan kaldırabilmek hemen hemen imkansızdır. Bu 
sebepten dolayı, koruyucu araç ve giysilerin herkes tarafından mutlaka kullanılması gerekmektedir. 
Böylece, kazaları önleyebilmek veya kaza ihtimallerini en aza indirmek mümkün olabilir. 
 
KORUYUCU ARAÇLAR NELERDİR 
 
Vücudu, dışarıdan gelecek zararların etkisinden koruyabilecek her türlü araç bulunmaktadır. Bu 
araçlar, vücuda gelebilecek, istenmeyen kazaların sebep olduğu zararları önlemek amacıyla 
üretilmiştir. 
Koruyucu araçlar, gerekli korunmayı sağlarken, görevi engellememeli ve rahat olmalıdır. 
 
Koruyucu araçların doğru seçim, en yüksek korumayı sağlarken en az sıkıntıya sokacak şekilde 
olanıdır. 
 
Ayakkabı, kask, gözlük, eldiven vb.. gibi koruyucu araçlar, vücudun korunması en zor bölümlerini 
güven altına alır. 
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Vücudun diğer kısımlarını ise, koruyucu elbiseler ve takviyeli elbise parçalar korur. Bu parçalar 
mutlaka ; 
• Deri için yeterli korunmayı sağlamalı 
• Soğuk ve sıcak için yeterli yalıtımı sağlamalı 
• Yanmaz (ateş geçirmez) olmalı 
• Kullanımı rahat olmalı 
• Yapılacak işe uygun olmalıdır 

 
 
Bol ve gevşek giysiler, makinelerin hareketli parçalarına kaptırmayı kolaylaştırır. Kullanılacak 
koruyucu giysiler, soğuk ve nemi de geçirmemelidir. Aksi durumda, kullanan personelin dikkati ve 
tepkiler zayıflayacağı için kaza ve yaralanmalar meydana gelebilir. 
 
İş elbiselerinin sentetik elyaftan yapıldığı ve kolayca tutuşabileceği bir yangın sırasında bunun çok 
önemli vücut hasarlarına sebep olacağı unutulmamalıdır. 
 
Sentetik elyaflı giysiler, aynı zamanda statik (durgun) elektrikle kıvılcım meydana getirerek 
tutuşturma kaynağı olabilmekte çıkan kıvılcımlar, gazları tutuşturabilmektedir. 
 
Her türlü dış etkiyi ve tehlikeyi önleyebilen koruyucu elbise veya takviye parçaları bulabilmek 
mümkün değildir. Bu sebeple, yapacağınız işe en uygun koruyucu elbiseyi seçip kullanmaya özen 
göstermeniz gerekir.  
 
Ağır aletler, demir putreller vb. ile çalışırken,  
ağır görev koruyucu ayakkabıları kullanılmalıdır.  
 
Tahta ambalaj, sandık vb. ile çalışırken çivilere basılabileceği için, çivi geçirmeyen 
ayakkabılar kullanılmalıdır. 
 
Yukarıdaki iki özelliğin birleştiği koruyucu ayakkabılar en iyi seçimdir. 
 
KARGO İŞLEMLERİ GENEL KURALLARI 
 
1. Tahsisli yerler dışında sigara içmek yasaktır. 
2. Güvertede, çakmak, kibrit veya diğer ateş kaynaklarının taşınması (bulundurulması) yasaktır. 
3. İkinci kaptan tarafından uygun görülenlerin dışında, güvertede flaş (işaret feneri) veya benzeri 

tertibatın kullanılması yasaktır. 
4. Ana güverteye radyo veya diğer elektrikli araçların getirilmesi yasaktır. 
5. Güvertede yapılan tüm çalışmalar, ikinci kaptan veya yetkili kıldığı Zabit tarafından denetlenerek 

sonuçlandırılmalıdır. 
6. Güvertede kullanılan bütün aletler kıvılcım çıkarmayan özellikle ve iş elbiseleri ateşe dayanıklı 

olmalıdır. 
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7. Bütün kapılar ve ambar kapakları kapatılmalıdır. 
8. Bütün yağlı bezler, bu işi ayrılan kaplara atılmalı ve bu kaplar kesinlikle güvertede 

bulundurulmamalıdır. 
9. Koruyucu elbiselerin kullanılması konusunda, yükleme subayının talebi, hiç tartışılmadan, 

gevşetilmeden uygulanmalıdır. Özellikle, acil durum duşları, oksijen araçları, göz yıkama şişeleri 
vb. konusunda çok dikkatli ve bilgili olunmalı koruyucu malzeme ve ekipmanların nasıl 
kullanılacağı çok iyi öğrenilmelidir. 

10.  Gemi yükünün mahiyeti ve tehlikeli olabilecek etkileri hakkında bilgi edinilmeli, güverte 
Zabitlerine bu konuyu sunmakta tereddüt edilmemelidir. Geminin taşımakta olduğu yükün ne 
olduğu ve özellikleri, yük bilgi tahtasında da belirtilmektedir. 

11. Yetkili zabitin talimatı haricinde, kapalı alanlara ve tanklara girmeyiniz. Talimat üzerine girmeniz 
durumunda da, dışarıda hazır bekleyen bir eleman bulundurmayı ihmal etmeyiniz. Bir süreden beri 
kapalı durumda olan bir alana veya Tanka girerken, hava soluma cihazını yanınızda bulundurmayı 
asla unutmayınız. 

 

 
 
TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN GEMİLERDE GÜVENLİK KURALLARI 
 
1. Yükleme/Boşaltma işi başlamadan önce, yükün özellerini ve nasıl hareket edilmesi gerektiğini 

belirten levhalar köprüye konulmalı ve bütün personel tarafından okunup anlaşıldığından emin 
olunmalıdır. 

2. Yükün zehirlilik durumu, sağlığa zararları, yangın riski, zararlı etkilerinin tipik belirtileri, aksilik ve 
kaza vukuunda uygulanacak tedbirleri içeren ilanlar yemekhanelere asılmalı, bütün personel bu 
bilgileri ve acil durumda kullanılacak araçların yerlerini noksansız bir şekilde öğrenmelidir. 

3. Yükleme/Boşaltma sırasında, bütün kapılar, lumbazlar, havalandırma menfezleri ve benzeri yerler 
kapalı tutulmalı, bu suretle, zehirli gazların gemi içine sızması önlenmelidir. Zehirli gazların hemen 
tümü havadan ağır olduğundan, çukur yerlere, ambar ağızlarına, kaportanın aralık yerlerine ilerler. 

4. Yükleme, boşaltma tankların temizlenmesine ilişkin tüm işlemler, özel talimatları uyarınca ve 
yetkili zabitin nezaretinde yapılmalıdır. 

5. Bütün tank menhol kapakları ve girişleri zehirli gazların sadece havalandırma (P/V) yönelebileceği 
şekilde kapalı tutulmalıdır. menhol kapakları, kesinlikle gerekli olmadıkça açılmamalıdır. 

6. Pompa dairelerine, yükleme hortumlarının yerleştirildiği depolara, boruların geçtiği tünellere, su 
geçirmez bölümlere, tankların yakınındaki bölümlere, gaz birikmiş olması ihtimalini göz önüne 
alarak, en az 15 dakika havalandırma yapılmadan girilmemelidir. Bu bölgelerde çalışma yapıldığı 
süre içinde de havalandırma işlemi devam etmelidir. Temiz hava girişi bulunmayan, zehirli gaz 
birikimi olabileceğinden şüphe edilen yerlere mutlaka koruyucu araçlarla ve güvenlik ipi 
kullanarak girilmeli, girişin bulunduğu yere mutlaka bir nöbetçi personel konulmalıdır. 

7. Yaralanmalara sebep olabilecek her türlü çalışmalar sırasında mutlaka koruyucu araç ve gereçler 
kullanılmalıdır. 

8. Kaza ihtimaline karşı, daima yangın hortumu bulundurulmalıdır. Bir sızıntının giderilmesinden 
sonra, kalan artık, tortu, döküntü maddeler de derhal temizlenmelidir. 
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Kimyasal maddelerle kirlenmiş giysiler veya koruyucu araç ve gereçler, yatılan veya yemek yenen 
yerlerde asla bulundurulmamalıdır. 
9. Gaz maskelerini kapalı yerlerde kullanmayın. Koruyucu araç ve gereçleri kullanacağınız zaman, iyi 

durumda olduklarından ve görevlerini yapabilecek vasıfta bulunduklarından emin olmalısınız. 
Şayet bu konuda olağan dışı bir görüntü veya durumla karşılaşırsanız, derhal çalışmayı durdurup, 
alanı terk ediniz. 

10. Yükleme ve Boşaltma sistemlerinde, pompa ve valfların açılması, ambalaj kutularının onarılması 
ve diğer tamirat işleri mutlaka konu ile ilgili talimatlar dahilinde ve yetkili subayın gözetiminde 
yapılmalıdır. Pompaların veya yükleme hatlarının basınç altında olabileceği, boşaltılan yükten 
kalan tortu veya katı maddelerin bulunabileceği unutulmamalıdır. Pompa veya borularda kalıntı 
maddeler bulunmadığı, bulunsa bile bunların tehlike yaratacak miktarda olmadığı inancına 
kapılmayın. Isınma sonucunda bazı yanmaz gazların bileşiminin değişerek, çok tehlikeli gazların 
açığa çıktıklarını bilmelisiniz. 

11. Zararlı gaz ölçümlemesi yapılmadan ve yeterli miktarda oksijen bulunduğu saptanmadan, tanklara 
ve etrafındaki bölmelere girmeyin. Tankların yükü, hububat, nebati  veya hayvansal yağlar vb. gibi 
zararsız maddelerden oluşsa bile, bu maddeler de oksijen tükettiklerinden, tanklarda yeterli 
miktarda oksijen kalmamış, hatta karbondioksit üretilmiş olabilir. Tanklardaki çelik kaplamalı 
kısımların paslanması dolayısıyla oksijen tükenmiş olabilir. Bu durum, tanklar veya çevresindeki 
bölmelere giren personelin boğulmasına neden olabilir. Daha önce ölçümleme yapılarak zehirli gaz 
bulunmadığı tespit edilen tanklarda, boya veya pas tabakalarının oluşturacağı zehirli gazlar 
bulunabilir.  

    Bunlar havadan ağır olduklarından, taban kirişleri, kapların arkasındaki boşluklar ve     
     dipteki çerçeve vb. boşluklarında birikmiş olabilirler. 
12.  Bir kaza veya kazaya yol açabilecek durum gözlemlendiği zaman, derhal yardım çağırın. Bu 

kazanın kurbanı olmamak için de koruyucu araç ve gereçleri hemen kullanın. İlk yardım kurallarını 
da daima hatırlayın. 

13. Yanıcı kimyasal maddeler taşınırken, gerekli tedbirler mutlaka alınmalıdır. Kıvılcım yaratabilecek 
her türlü maddeler, zehirli gazların birikmiş olabileceği yerlerden uzak tutulmalıdır. Bir yangın 
başlangıcında, en yakında bulunan yangınla mücadele araçlarını kullanarak durdurmaya çalışın. 
Yangın söndürme işini yaparken, korunma cihazlarının hepsini kullanın. 

14. Gemide yürürlükte bulunan görev talimatlarının tamamını uygulayın ve tüm personelin de 
uygulamasını sağlayın. 

 
UNUTMAYIN. DİKKATSİZLİK VE ALDIRMAZLIK, SİZİN VEYA ARKADAŞLARINIZIN 
ÖLÜMÜNE NEDEN OLABİLİR. 
 
• Gemideki herkes çok dikkatli olmalıdır. Bu ikaz, sizi de kapsamaktadır. 
• Gazların tümü yanıcıdır. Bu nedenle, izin verilen yerler dışında kesinlikle sigara içmeyin. 
• Sigara içmeme kurallarına itaat edin. Güvertede sigara içmeyin. 
• Gizlice sigara içmeyin. Bu, kısıtlanmış yerlerde sigara içmekten daha tehlikelidir. Bilmediğiniz 

kapalı dolaplarda da yanıcı gazlar birikmiş olabilir. 
• Yatakta sigara içmek, her gemide tehlikeli bir davranıştır. Fakat bir tankerde felaketlere sebep 

olabilir. 
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• Tankerlerde güvertelerde çakmak bulundurmak yasaktır. Şayet bir çakmak yere düşerse kıvılcım 
meydana getirebilir.  

• Şayet bir çakmağınız varsa, bunu sizin adınıza muhafaza etmek üzere kaptana teslim edin. 
• Gemide daima, kendi kendine tutuşmayan cinsten (güvenli) kibrit kullanın. Diğer bütün kibrit 

çeşitleri gemide kesinlikle tehlike yaratır. Ana güvertede çalışırken, yanınızda kibrit 
bulundurmayın. Güvenli kibrit kullanırken de dikkatli olun. Bazı özel durumlarda, güvenli kibritler 
de isteğiniz dışında kıvılcım meydana getirebilirler. 

• Şahsi eşyalarınız arasında, zararlı maddeler bulunabilir. 
• Gemide çivili ayakkabılar giymeyin. Metaller (büyük başlı çiviler) çarpma sonucu kıvılcım ve 

tutuşmalar meydana getirebilirler. 
• Güverteye portatif radyo veya kaset çalar getirmeyin.  
• Güvertede çalışırken, daima kıvılcım çıkarmayan cinsten aletleri kullanın. Bu cinsten aletleri 

kullanırken dahi dikkatli olun. 
• Hava karışımında, yanıcı veya patlayıcı gazlar bulunabilecek yerlerde özellikle ; 

Hafif veya ağır aletleri yere düşürmemeye, Tanklar veya dikkatli çalışılması gereken diğer 
bölümlerde, yerden yüksekte tutulan aletleri bir beze sarmaya veya torbaya koymaya, özen 
gösterin. 

• Yetkililer tarafından onaylanan dışındaki elektrikli alet ve araçları, tanklarda ana güvertede, 
kompresör dairesinde kullanmayın. “Sıcak çalışma” şartlarına uygun olduğu, gaz ölçümleriyle 
tespit edildikten sonra çalışmaya başlayın. 

• Bozuk ve hatalı alet araçlarla çalışmayın. Bir alet veya aracın bozuk olduğunu gördüğünüzde, bunu 
yetkili subaya bildirin. 

• Havadaki  gazlar özellikle ; 
• Yanıcı ve zehirli gazların, yükleme, nakil ve boşaltma işlemleri sırasında, 
• Gemideki gazların boşaltılmasından sonra tehlike arz ederler. 
• Gemideki bir bölümün, zehirli gazlardan arıtılmış olması, her zaman bu durumda kalacakları 

anlamına gelmez. Bu sebeple, düzgün aralıklarla zaman içinde kontrol edilmesi gerekir. 
• Bir yükleme borusu veya valfı açıldığı zaman 
     Bir yükleme pompası veya dreyn musluğu açıldığı zaman 
     Bir güvenlik valfı açıldığı zaman     
     Yük tanklarında tortu ve kalıntı maddeler bulunduğu zaman çevrede daima zehirli veya    
     yanıcı gazlar bulunabileceği unutulmamalıdır. 
• Yükleme sisteminin sökülmesi, boruların ve valfların nakli, sıvı kalıntıların tüm sistemden 

temizlenmesi sırasında, basıncın çok yavaş şekilde Salı verilmesine özen gösterilmesi gerekir. 
 
BU SEBEPLE, AKILLI OLUN, KAFANIZI KULLANIN VE DÜŞÜNÜN BÖYLECE 
HAYATTA KALIRSINIZ. 
      
PETROL TANKERLERİ İÇİN GÜVENLİK KURALLARI  
 
1. Yükleme/Boşaltma işlemlerinden önce, gemiyi karaya bağlayan köprünün uygun bir yerine İKAZ 

LEVHALARI konulmalı, herkesin bu hevhaları görüp anladığından emin olunmalıdır. 
2. Taşınacak yükün zehirli etkileri, sağlığa zararları, yangın riski, zararlı etkilerinin tipik belirtiler, bir 

takım aksilikler veya kazalara karşı alınacak en uygun tedbirler ile ilgili bilgileri içeren levhalar 
bütün yemekhanelere konulmalıdır. Böylece personelin bu bilgilerden yararlanmak ve acil 
durumlarda gerekli araçların yerlerini de öğrenmesi temin edilir. 

3. Yükleme ve Boşaltma sırasında bütün kapılar, lumbazlar, havalandırma kanalları ve benzeri yerler 
kapalı tutulmalı, böylece gazların gemi içine sızması önlenmelidir. Zira, zehirli gazların pek çoğu, 
havadan ağır olduğundan, açık veya aralık bırakılmış ambar kapaklarından, kazan kapaklarından 
kaporta boşluklarından geçebilir. 
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4. Yükleme, Boşaltma ve Tank temizleme işlemlerinin tümü, özel talimatlara göre ve sorumlu gemi 
zabitinin veya bu işler için eğitilmiş kıyı personelinin gözetiminde yapılmalıdır. 

5. Yanıcı ve zehirli yüklerin taşınmasında, ambarlara ve tanklara açılan bütün kapak ve girişlerin 
kapalı tutulması gerekir. Böylece zehirli gazların yalnızca havalandırma borularından çıkabilmesi 
sağlanır. Ambar kapakları, kesin şekilde gerekli olmadıkça açılmamalıdır. 

6. Pompalama odaları, yükleme hortumlarının konulduğu yerler, boruların geçtiği tüneller, su 
geçirmez menfezler, yükleme tanklarının çevresinde bulunan yerler ve sızacak gazların 
toplanabileceği diğer bütün bölümlere, havalandırma sistemi en az 15 dakika çalıştırılmadan 
girilmemeli, bu bölümlerde çalışma yapılırken de havalandırma sistemi kapatılmamalıdır. Gaz 
toplanmış olabilecek, yerleri ölçüde temiz hava bulunmayan yerlere zorunlu olarak girilmesi 
durumunda, mutlaka koruyucu araç ve iplerin kullanılması, girişin önünde nöbetçi bırakılması 
gerekir. 

7. Koruyucu araçlar, yaralanmaya sebep olabilecek bütün çalışmalar sırasında kullanılmalıdır. 
8. Kaza ihtimaline karşılık daima yangın hortumu hazır bulundurulmalı, bir sızıntı tamir edildikten 

sonra, kalan döküntü ve tortu vb. derhal temizlenmelidir. 
9. Yük taşınırken kirlenen giysi ve koruma malzemeleri, kesinlikle kamara, mutfak, yemekhane vb. 

gibi yerlerde tutulmamalıdır. 
10. Kapalı bölmelerde muhafaza edilen filtre maskelerini kullanmayın. Koruyucu malzemeleri 

kullanmadan önce iyi durumda oldukları ve çalıştıkları kontrol edilmelidir. Çalışma sırasında 
koruyucu araçların normal durumlarında değişiklik veya fonksiyonlarında azalma olduğu fark 
edilirse, çalışmaya derhal son verilip tehlikeli bölge terk edilmelidir. 

11. Pompaların ve valfların açılması, ambalaj sandıklarının muayene edilmesi gibi tamir ve bakım 
işleri ile yükleme boşaltma sisteminde yapılan diğer çalışmalar sırasında mutlaka talimatlara uygun 
şekilde hareket edilmesi ve bir zabitin gözetiminde çalışılmalıdır. Pompaların ve yükleme 
hatlarının basınç altında olabileceği, pompa ve hatlarda artık madde ve tortular bulunabileceği 
unutulmamalı, pompa hatlarda tortu veya artık madde bulunmadığı veya tehlike yaratmayacak 
kadar az miktarda bulunduğu inancına kapılmadan son derece dikkatli olunmalıdır. Isıtma, 
yanmayan cinsten bazı yüklerin bileşimini bozarak tehlikeli gazların açığa çıkmasına neden 
olabilir. 

12. Tanklar ve civarındaki bölümlere, zehirli gaz ölçümlemesi yapılmadan ve havada yeterli miktarda 
oksijen bulunduğu tespit edilmeden girilmemelidir. Tanklarda bulunan yük, zararsız maddelerden 
(hububat, yağ vb.) oluşsa dahi, havada yeterli miktarda oksijen olmayabilir. Bu sırada bir miktar 
karbondioksit de açığa çıkmış olabilir. Ayrıca, tanklardaki çelik kaplamalı kısımlarda meydana 
gelebilecek paslanmalar da oksijeni harcamış olabilir. Bu sebeple tanklar ve çevresindeki bölmelere 
giren bir personel oksijen azlığından boğulabilir.  

   Daha önce kontrol edilerek zehirli gaz olmadığı tespit edilen tanklarda, boya ve pas dilimleri sağlığa 
zararlı gazları üretmiş olabilir. Gazların büyük kısmı havadan ağır olduğundan ; geminin dip 
taraflarındaki kirişler, tel ve kabloların geçtiği boşluklar, çerçevelerin arkalarındaki boşluklar vb. 
gibi yerlere çökerek yoğunlaşırlar. Bu gibi sebeplerden dolayı, bir süre girilmeyen tank ve 
çevresindeki bölümlere girilmeden önce yeniden ölçümlere yapılmalıdır. 

13. Herhangi bir kaza veya kazaya sebep olabilecek durum gözlemlendiği zaman, derhal yardım 
istenmelidir. Koruyucu araçlara derhal kullanılmalı, aynı kazanın kurbanı olmaya sebebiyet 
verilmemelidir. İlk yardım kuralları daima hatırlanmalıdır. 

14. Yanıcı maddeleri taşırken, gerekli tedbirler mutlaka alınmalı, kıvılcım kaynağı olabilecek 
maddeleri yanıcı gazların yoğunlaşmış olabileceği yerlerden uzak tutmalıdır. Bir yangın 
başlangıcında, en yakında bulunan söndürme araçları kullanılarak yapılması önlenmelidir. Bir 
yangın mücadelesi sırasında koruyucu amaçların tümü kullanılmalıdır. 

15. Gemide yürürlükte bulunan tüm çalışma kurallarını öğrenin ve bütün personelin öğrendiğinden 
emin olun. 
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TAHDİT EDİLMİŞ ALANLARA, TANKLARA VEYA KAPALI BOŞ YERLERE GİRERKEN 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

Yetkili zabit tarafından ölçümleme yapılarak, en az %20 oranında oksijen bulunduğu tespit edilmeden 
önce, soluma cihazları ve koruyucu araçları takmadan tahdit edilmiş yerlere girmeyin. Benzer şekilde, 
tanklar ve kapalı boş alanlara girilmeden önce, zararlı yanıcı ve tehlikeli gazların ölçümlemesi 
yapılmamış ise koruyucu araçlar mutlaka kullanılmalıdır.  
Kimyasal sıvı maddelerin taşındığı tanklar veya özel bölmelere soluma cihazları ve koruyucu araçlar 
takınılmadan kesinlikle girilmemelidir.  
 
KORUYUCU TECHİZATLARINIZ EN YAKIN DOSTUNUZDUR. GEREKLİ OLAN EMNİYET 
TEDBİRLERİNİ ALMADAN TANKLARA VE KAPALI BÖLÜMLERE KESİNLİKLE GİRMEYİN. 
SEVDİKLERİNİZ SİZİ İÇERDE DEĞİL DIŞARDA BEKLİYOR.  İÇERDE 

SADECE.................................................................>>>>>>>>>> 
   
  NOT : BU KURALLAR, ACİL DURUMLARDA ASLA UNUTULMAMALIDIR. AKSİ HALDE                         
           HAYATINIZ TEHLİKEYE GİRER. 
 
Tanklarda veya kapalı bölmelerdeki havanın oksijeni pek çok sebepten dolayı azalabilir. Bu 
sebeplerden bazıları şunlardır ; 
• Tanklarda veya kapalı bölmelerdeki oksitlenme (paslanma) olayı sırasında oksijen harcanır.  
• kların veya kapalı bölmelerin ölügaz (ınert) gazlardan arındırılma işlemi sırasında, yeterli oksijen 

kalmamış olabilir. 
• Hurda demir, taze meyve, melas, çeşitli sebze yağları havadaki oksijeni emerler. Bu gibi 

maddelerin taşındığı tanklar ve kapalı bölmeler, solunmaya yetecek ölçüde oksijen ihtiva etmezler. 
• Tanklar veya tahdit edilmiş bölümler, koruyucu maddelere kaplanmış oldukları takdirde, canlı 

kalmaya yetecek ölçüde oksijen ihtiva etmeyebilirler. Çünkü tankın yüzeyi, koruma işlemi 
sırasında oksijen harcar. 

 
RİSKE GİRMEYİN, HAVADAKİ ZEHİRLİ GAZLARI SAPTAMAK İÇİN ÖLÇÜMLEME YAPIN. 
 
Koklamak, zehirli gazları tespit için güvenli bir yol değildir. Çünkü zehirli gazların bazıları 
kokusuzdur. Mutlaka ölçümleme yapılmalıdır. 
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BİR TANKA VE KAPALI BÖLMEYE GİRME KURALLARI 
 
• Bütün araçlarınızı dikkatle kontrol edin. Hava hortumlarını, yüz maskesi ve kayışlarını, hava 

karışımını ölçen cihazları deneyerek çalışıp çalışmadıklarını belirleyin. Unutmayın ki, bozuk bir 
cihazı kullanmak, hiç kullanmamaktan daha kötü sonuçlar doğurabilir. 

• Araçlarınızın limitlerini ve kendi limitinizi bilin. Yapabileceğinizden fazlasına kalkışmayın. 
Araçlarınızın kapasitesini zorlamayın. Tank veya kapalı bölümde çalışırken, dikkatinizi kontrol 
edin. Uyukluyorsanız veya değişik bir koku alıyorsanız veya herhangi bir şeklide kokulardan 
etkilendiğinizi hissediyorsanız, tank veya kapalı bölmede asla daha fazla kalmayın, orasını 
derhal terk edin. Güvenlik kablonuzun, tankın bir yerlerine takılması veya karışıp dolaşması 
hususunda dikkatli olun. Tankın içinde çalışırken korunma araçlarınızdan herhangi birini asla 
çıkarmayın, zira onu tekrar takacak kadar süre yaşamanız mümkün olmayabilir. 

• Başkalarına haber verip, size yardım etmelerini sağlamadan, tank da çalışan birisini kurtarmaya 
çalışmayın. Hiçbir zaman solunma cihazı ve kurtarma ipi olmadan kurtarma işine girişmeyin. Eğer 
birkaç saniye düşünürseniz., hem kurtarmak istediğiniz kişiyi, hem de kendinizi kurtarabilirsiniz. 
Ancak düşünmeye çok fazla devam ederseniz, hem kurtaracağınız kişi, hem de siz hayatınızı 
kaybedebilirsiniz. 

 
    Solunma cihazının kullanılması konusunda eğitilmemiş iseniz, tanka girmeye teşebbüs   
    etmeyin. 
• Eğitim ve tatbikatlar çok önemlidir. Bu sebeple eğitim ve tatbikatlar sırasında çok dikkatli 

davranarak, koruyucu araçları yerlerinden almayı, kuşanmayı ve bu aletleri kullanmayı yeterli 
düzeyde öğrenmelisiniz. 

 
 
 

 
SOLUNMA AYGITLARINI KULLANMA ESASLARI 
 
Bugün, kullanılmakta olan solunma ve teneffüs cihazlarının tümü aynı prensiple çalışmakta, birbirine 
benzemektedir. Yalnızca üretim detaylarında farklılıklar vardır. 
Gemi talimatları hazırlanırken, solunma cihazlarının üretici-fabrika tarafından verilen kullanım 
kılavuzlarındaki bilgiler esas alınmalıdır. Gemi talimatlarında öncelikle vurgulanması gereken belirli 
hususlar vardır. 
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• Kullanmadan önce aşağıdaki kontrolleri mutlaka yapın.  

• Hava şişesi dolu 
• Basınç göstergesi çalışıyor 
• Camlar temiz ve buğusuz 
• Solunma diyaframı gerektiği şekilde çalışıyor 
• İşaret düdüğü çalışıyor 
• Sıkılık muayenesi olumlu 
• Solunma aygıtı, kısa süre önce kullanılmış dahi olsa, şişe/şişeler derhal yeniden  
     doldurulmalıdır. 
• Yeniden doldurulana kadar, boş şişelerin valfları kapalı tutulmalıdır. Bu, boş şişelere hem  
     sızmasını ve birikmesini önlemek içindir.  
• Solunma cihazını kullanacak personel, bu cihazın kapasitesini bilmeli, kendisine cihazı                  
     yenileyecek kadar zaman bırakmalıdır. 
• Hava şişelerinin kapasitesini ölçmek ihmal edilmemelidir. Zira, cihaz kullanırken ne kadar                  
     kullanılacak hava kaldığı bilinmelidir. 
 
7 kiloluk bir şişe 1400 litreye eşittir 
4 kiloluk iki şişe 1600 litreye eşittir 
 
Böylece kullanıcı, çeşitli çalışma koşulları altında sarf edilen hava miktarındaki farklılıkları 
anlayabilecektir. 
Aşağıdaki tablo, hava tüketimine ilişkin iyi bir göstergedir. 
 
• Dinlenme hali Yaklaşık 10-15 litre/dakika 
• Hafif hareketlilik Yaklaşık  15-20 litre/dakika 
• Hafif işler Yaklaşık 20-30 litre/dakika 
• Orta ağırlıkta işler Yaklaşık 30-40 litre/dakika 
• Ağır işler Yaklaşık  35-55 litre/dakika 
• Ağır zorlanma Yaklaşık 50-80 litre/dakika 
• Birkaç dakika için  Yaklaşık 100    litre/dakika                        
• Bu tablodaki değerler göz önüne alınarak, bir acil durumda maske ile en uygun nefes                                                
     alma şekli, en uzun süreli kullanım için tatbik edilebilir. 
• Kullanacak kişinin sakalı olmaması da gereklidir. Çünkü maske yüze tam olarak oturmaz.  Eğer 

maske basınçlı türden ise, sakalın mahzuru yoktur. 
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TANK VEYA KAPALI BÖLMEYİ TERKETTİKTEN SONRA DİKKAT EDİLECEK 

HUSUSLAR 

• Tüm koruyucu giysilerinizi çıkarın. Sıvılar, ayakkabı, eldiven ve diğer koruyucu giysiler üzerinde 
bir tabaka oluşturur ve kötü görevlerini daha sonra yaparlar. 

• Koruyucu giysiler ve ekipman ile, yatacak yerler, yemekhanelere ve benzeri yaşam yerlerine 
girmeyiniz. 

• Çıkardığınız kirli giysiler ve ekipmanın, yeterli ölçüde temizlenmeden, ütülenip kaldırılmamasına 
özen gösterin. 

 
    GÜVENLİ OLUN, HAREKETE GEÇMEDEN ÖNCE DÜŞÜNÜN. 
 
Yetkili ZABİTİN izni olmadan pompa dairesine veya kapalı bölümlere girmeyin . Tanka girerken 
uygun şekildeki techizata sahip olduğunuzdan ve tankın gaz ölçümünün doğru olarak yapıldığından 
emin olun  

TEL, HALAT VE ZİNCİRLERİN BAKIMI 
 ZİNCİRLER 
 
Zincirlerin seçiminde çok dikkat gösterilmelidir. Yapmaları için alındıkları göreve uygun vasıfta ve 
şekilde olmaları gerekir. 
Düğümlü kıvrımlı veya bükülmüş durumda iken zorlanmaya neden olmamalıdır. Yükü güvene almak 
için zincire düğüm atılmamalıdır. Böyle bir uygulama, zincirde bükülmelere neden olacak 
zedelenmesine ve gücünün azalmasına yol açar.  
 
Bir zincir, kırılmadan önce çok kısa bir ikaz verir. Bu sebeple üreticinin kullanma talimatında 
belirtilen güvenlik faktörüne mutlaka uyulmalıdır. 
 
Her zincirin yük kaldırma kapasitesi belirlenmiştir. Buna özen gösterin. 
 
Zincirler, düğüm atılarak, örülerek, halkaları arasına cıvatalar takılarak kısaltılmamalıdır. Zincirin 
halkaları veya kancaları eğilme veya bükülmeye maruz kalırsa mutlaka değiştirilmelidir. Zincirler, 
yetkililerce belirtilen muntazam aralıklarla kontrol edilmelidir. 

FİBER VEYA SENTETİK HALATLAR 
 
Asit veya fazla ısıya maruz kalmış halatlar, yükleme işinde kullanılmamalıdır. 
 
Halatlara yeterli özenin gösterilmesi, mümkün olduğu kadar kapalı yerlerde muhafaza edilmesi, 
asitler, lastik ve diğer kimyasal maddelerden korunması gerekir. Keskin köşelerde veya pürüzlü 
yüzeylerde yıpranması önlenmelidir. Halatlar kuru ve temiz tutulmalıdır. Halatların sarıldığı makara 
ve palangalar iyi durumda tutulmalıdır. 

TEL HALATLAR 
 
Tel halat veya kablolar, gerek takıldıkları yerlerde, gerekse görev sırasında, uzman bir eleman 
tarafından kontrol edilmelidir. Tel halat ve kablolar, zararlı bir sıvıya bulaştıkları veya paslanma 
başlangıcı tespit edildiğinde, taşıma görevinden alınmalıdır. 
Tel halatın, paslanma veya zararlı sıvılar nedeniyle daha fazla kullanılmayacağı tespit olununca, derhal 
yenisi ile değiştirilmelidir. 
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Tel halatlar, mutlaka üretici talimatında yer alan hususlara uygun şekilde kullanılmalıdır. 

GÜVENLİK KURALLARI 
 
1. Tel halatın kırılması ve bükülmesi önlenmelidir. Kırılmış, kıvrılmış veya bükülmüş tel halatla 

hiçbir zaman yükleme yapılmamalıdır. Üreticinin tavsiye ettiği “Güvenlik Faktörü” mutlaka 
uygulanmalıdır. 

2. Tel halat, yükleme yapılacak vincin palangasına güvenli bir şekilde bağlanmalı, en az bir tam 
dönüşe yetecek uzunluktaki bölümü, kullanım sırasında palanga üzerinde kalmalıdır. 

3. Bağlantılar, halatın takıldığı ve tutturulduğu yerler ve parçalar, iyi kalite, uygun ebatta ve güçte, 
dayanıklılıkta olmalı, üretici talimatında belirtildiği şekilde takılmalıdır. 

4. Tel halatın deliklerden geçirilmesi, boşlukta veya bir yere dayanarak döşendiği kısımlar uzman bir 
personel tarafından uygulanmalıdır. 

5. Tel halatın geçirildiği bütün delikler, uygun ölçüde yüksük ile kaplanmış olmalıdır. 
6. Keryelerle tutturulmuş olan tel halat mengeneleri, mutlaka halatın kör veya kısa ucuna 

yerleştirilmeli, Keryelerin vidalarının iyice sıkıştırıldığı hususu kontrol edilmelidir.  
 
Aşağıdaki tablo, tel halat mengenelerinin yerleştirilmesi düzenlemektedir. 
        
Tel halatın kutru (kalınlığı)               Mengene sayısı         Mengeneler arası mesafe 
             (ınch)                                                                                             (ınch) 
  
             3/8                                               2                                                   2  
             1/2                                               3                                                   3  
             5/8                                               3                                                   4 
             3/4                                               4                                                   4  
             7/8                                               4                                                   5 
              1                                                 4                                                   6  
 
7.  Tel halatı elden ele verin. Hiçbir zaman eller arasında kaydırmayın. Tel halatı tutmadan önce 

mutlaka eldiven giyin. 
8.  Tel halatı kesmek için tel makası veya şalama (kaynak makinesi) kullanın. Tekrar bağlarken veya 

bir yere tuttururken, kesilmiş ucunu kullanın. 
9.  Tel halatı keserken mutlaka gözlük kullanın. 
10. Tel kablolar, zincirler ve halatlar, ağır yük altında kırılabilirler. Gerilme sırasında güvenli bir 

mesafede durun. 
11. Geminin kalkma, işlemi sırasında, demirleme ırgatının palamar tamburuna en az 5 tur dönecek 

mesafe bırakılmasından emin olun. 
 
KAYNAK YAPMAK İLE İLGİLİ TALİMATLAR 
 
Tecrübeler göstermektedir ki, gemide en fazla yangına sebep olan İşlemler, kaynak yanma 
veya yakma işlemleridir. Yine tecrübeler, bu işlemlerin, gerekli tedbirler alınarak 
yapılmasının bu tehlikeyi önlediğini de işaret etmektedir.  En basit tedbir, yetkili ZABİTİN izni 
alınmadan, yakma kaynak ve diğer kıvılcım üreten işlemlerin yapılmamasıdır. 
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YETKİ 
 
Yetki sadece 2. Kaptan, Baş Mühendis veya görevlendirecekleri sorumlu personel tarafından 
verilebilir. Sorumlu kişi, çalışmanın yapılacağı bölgeyi bizzat denetler, güvenli olduğunu  
tespit eder. Görevi yapacak personelin, işin bilincinde olduğunu ve görevin gereklerini 
güvenlik içinde yerine getireceğinden emin olması durumunda yetki verir. 

 
YANGIN GÖZETİMİ  
 
1. Yakma veya kaynak yapma işi, yalnız çalışan bir personel tarafından uygulanmalıdır.        

2. Kaptan veya baş makinist, yangın gözetimi için de kaç personel gerekiyorsa o kadar 
elemanı görevlendirir. Bu personele, uçan kıvılcım veya yuvarlanan korların, bir yangın 
tehlikesi yaratmamaları için nasıl gözlemlenmesi gerektiği konusundaki talimatlarını iletir. 
Yangın gözlemi yapacak personelin başka bir iş ile görevlendirilmemesi gerekir. 

2. 2. Kaptan veya Baş Mühendis, yakma veya kaynak işinin yapıldığı bölümün dışında, her 
bölümün karşısında ilave yangın gözetim ekipleri kurmaya da hazır olmalıdır. Yangın 
gözetim ekipleri, yangın söndürme cihazları ile donatılmış olmalıdır. Yangın gözeticilerde 
aynı zamanda gerekiyorsa yangın hortumu da hazır bulundurulmalıdır. 2.Kaptan veya Baş 
Mühendis, daha önceden, bu gibi yangın tehlikesi arz eden durumlarda geçerli olacak 
işaretleşme sistemi de kurmalıdır. 

 
SICAK GÖREV İZNİ 
 
Kesme , yakma ve kaynak işlerinden önce, bu işleri yapacak personelin, “Sıcak Görev İzni” 
alabilmesi için 2. Kaptan veya Baş Mühendis tarafından . “Sıcak Görev İzni” aşağıdaki 
hususların kontrol edilerek, düzenlenen kontrol listesinde belirtilmesi ve 2. Kaptan veya Baş 
Mühendisin, yapılan kontrollerin ve alınan tedbirlerin yeterli olduğunu tespit etmesi  
durumunda imzalamaları üzerine geçerlilik kazanır. 
 
SICAK GÖREV İZNİ KONTROL LİSTESİ 
 
1. Çalışma yeri ve etrafı, toz ve hurdadan temizlenmiştir. 
2. Civardaki bütün yanıcı maddeleri kaldırılmış veya yeterli şekilde örtülmüştür. 
3. Sığınma yerleri ve boşluktaki kirişler, duvarlar, tecrit (izolasyon) yerleri , borularda vb. 

yanıcı madde kontrolü yapılmıştır.  
4. Elektrik hatları çevresinde bulunan aralık, çatlak ve yarıklar ile delikler kontrol edilmiş ve 

korunmuştur. 
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5. Görevi yapacak kişinin, kuru ve yanmaz özellikte bir yerde çalışacağı işin yapılacağın yer 
ve çevresinin, gerekli durumda iş sırasında veya iş bittikten sonra ıslatılabileceği  kontrol 
edilmiştir. 

6. Görevin yapılacağı yerde, uygun ve kullanışlı yangın mücadele araçlarının bulunduğu 
kontrol edilmiştir. 

7. Kaynak veya yakma işi sırasında gerekli olacak, ısıya dayanıklı eldiven, valf anahtarı gibi 
araçların iyi durumda ve kolay ulaşılacak yerde oldukları kontrol edilmiştir.  

8. Yangın bekçisi (itfaiye)’ nin kaynak ve yakma işlerinin tehlikeleri konusunda yeterli 
bilgiye sahip olduğu kontrol edilmiştir. 

9. Yeterli düzeyde “iş sonrası” kontrolü organize edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur. 
10. Gaz göstergeleri kontrol edilmiştir. 
11. Uygun ve yeterli düzeyde havalandırma olduğu kontrol edilmiştir. 
12. Yetkili olmayan personelin görev yerinden uzak tutulması sağlanmıştır. 
 
“Sıcak çalışma izni” düzenlenip, görev başladıktan sonra, 2. Kaptan, Baş Mühendis veya 
görevlendirecekleri sorumlu personel bu acil görev alanında görev tamamlanıncaya kadar 
kalacak ve kontrol görevini sürdürecektir. 
 
ELEKTRİK İLE İLGİLİ TEDBİR VE TALİMATLAR  
 

 
Elektrik akımı taşıyan tellere temas etmeyin. Düşük 
voltajlı hatlar (Gemilerde kullanılan 110 voltluk elektrik 
gibi) ile temas ölümle sonuçlanabilir. 
1. Personel, alçaktan geçen kablolara, aydınlatma 

ünitelerine, elektrikle çalışan el lambalarına basmaktan 
veya el ile dokunmaktan kaçınmalıdır. Özellikle 
rutubetli yerlerde bu hususa daha da fazla özen 
gösterilmelidir. Aynı şekilde, elektrik devresinin 
açılarak bozulan bir ünitenin tamiri için çalışma 
yapılırken de son derece dikkatli olunmalıdır. 

2. Elektrikli aletlerle çalışılırken personel, talimatlar uyarınca hareket etmeli, bilmediği bir 
onarım işini, deneyerek yapmaya çalışmamalı, tamirine çalışan araç, uygun şekilde 
çalışmıyor ise elektrikçiye bildirmelidir. 

3. Yetkili olmayan personel, elektrikli aletleri tamire çalışmamalıdır. Güvenli durumda 
olmayan elektrik tesisatı, hatları ve parçaları elektrikçiye bildirilmelidir. 

4. Arızalı elektrik araçları, yalnızca elektrikçi veya diğer yetkili personel tarafından 
onarılabilir.  

5. Bozuk veya yanmış elektrik kabloları veya parçaları ile elektrik  tesisatı onarılmalı veya 
yenilenmelidir. 

6. Elektrik hatlarına ait çıkışlara (priz vb.) fazla elektrik yüklenmelidir. 
7. Elektrik sigortalarında devreyi tamamlamak için, madeni para, metal parçaları vb. asla 

kullanılmamalıdır. 
8. Ana sigortaları ancak yetkili personel değiştirebilir. 
9. Elektrikli araçlara ancak kuru eller, ayakkabılar ve elbiselerle dokunulabilir. 
10. Bütün portatif elektrikli araçlar toprak hatlı kablolarla çalıştırılmalıdır. 
11. Elektrik akımı kesilmeden, elektrik motorları ve diğer elektrikli aksama ve parçaların 

bulunduğu bölümler su veya buharla yıkanmamalıdır. 



 TOLGA  DENİZCİLİK TİCARET LTD. ŞTİ. 
 
 

28

12. Kırılan bu ampul değiştirilirken elektrik akımı kesilmelidir. 
13. Aydınlatmanın yeterli düzeyde sağlanabilmesi için, elektrikli aydınlatma araçlarının 

üzerinde bulunan cam muhafazalar her zaman temiz tutulmalıdır. Buhar geçirmeyen veya 
patlamaya karşı korumalı cam fanuslar ve muhafazalar, temizleme, tamir veya değiştirme 
amacı ile de olsa, gereğinden fazla açık tutulmamalıdır. 

14. Personel, kırılan flüoresan lambanın tüpüne dokunmamalı, kırık lambanın tozu veya 
buharını solumamalıdır. Kırılan bir lambanın parçalarını temizlemek için, çevredeki 
havanın temizlenmesi beklenmelidir. Bir yeri yaralanan personel, derhal yarayı yıkamalı 
ve tıbbi yardım istemelidir. Yanmış olan flüoresan tüpleri hemen değiştirilmeli, personele 
zarar vermesi önlenmelidir. 

15. Güvenlik lambaları ve uzatma kabloları her zaman iyi durumda tutulmalıdır. 
İzolasyonlarının  bozulması, koruyucu cam fanusların çatlak veya kırık olması gibi 
hususlar kontrol edilmelidir. Kabloları arızalı ise aslan kullanılmamadır. Kablonun ellere 
veya vücudun herhangi bir yerine sarılıp dolaşması önlenmelidir. Kablo kullanırken suyun 
içinde durulmamalıdır. 

16. Tehlike ihtimali doğabilecek yerlerde kullanılan portatif el lambalarının, patlamaya karşı 
korunmalı cinsten olmaları gereklidir. 

17. Koruyucu cam fanusu ve metal koruyucu kısmı takılı olmadan hiçbir el lambası 
kullanılmamalıdır. 

18. Tamirat yapılması durumu dışında, elektrik tesisatının muhafaza edildiği yerlerin kapak 
veya örtüleri daima kapalı tutulmalıdır. 

19. Bir elektrik devresinde çalışırken, açık duruma getirilen anahtar, bu durumda kilitlenmeli 
veya kapalı duruma getirilmesini önlemek için ikaz edici bir  etiket konulmalıdır. 

20. Elektrikli  araçlarda,  elektrik akımı taşımayan kısımlar, parçalar ve devreleri mutlaka 
toprak hatlı olmalıdır. Elektrik araç ve parçalarının bir arada çalıştığı gruplarda, toprak 
hattı tümüne bağlı olacak şekilde düzenlemelidir. Böyle grupların bir arada bulunduğu 
kısımlarda çalışmaya başlamadan önce, toprak hattının tatbik edilmiş olduğu görülmeli, 
aksi durumda elektrikçiye başvurulmalıdır. 
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SICAK ÇALIŞMA  MÜSAADESİNİN VERİLMESİ VE ÇALIŞMA 

Genel 

 Gemilerimizde yapılması planlanan sıcak çalışmalara ait müsaadeler Şirket onayına tabi 
olup, tüm önlemlerin alındığı ve sıcak çalışma için tehlikeli bir durumun kalmadığı Kaptan 
tarafından şirkete bildirilmeli ve yapılacak işin tarifi ile birlikte Şirket müsaadesi 
istenmelidir.  Şirket müsaadesi gelmeden sıcak çalışma ya kesinlikle başlanmamalıdır. 

. Tüm yük tankları ve menhollerinin sıkıca kapalı olduğu teyit edilmelidir. 

. Güverte üzerine sıcak parçaların düşmesine karşı sıcak  işin yapıldığı yerin altına taşınır 
yangın hortumu yerleştirilecektir. 
. Ark kaynağı kullanıldığı takdirde kabloların yan parmaklıklara sıkıca tespit edilmesi ve iş 
yapılan sahanın dışında güverte üzerinde kablo bırakılmaması gerekir. 
. Sıcak işin yapıldığı mahal temiz, yanıcı tüm maddelerden arındırılmış tutulmalıdır. 
. Yangınla mücadeleden sorumlu zabit, kontrol odası ile walki-talkie vasıtasıyla irtibatta 
olmak kaydıyla tüm tamir işleri süresince görev başında olacaktır. 
. Sıcak iş uygulanacak yük tankı eni iyi standarta göre temizlenecek (en az 3 kere soğuk 
su ile yıkama), gazdan arındırılacak ve havalandırılacaktır. 
. Tank dibinde çamur kaldığı takdirde, tüm çamuru örtecek şekilde bir "su tabanı" 
sağlanacaktır. 
. Sıcak ameliyenin tatbik edileceği sahanın etrafı, en az 3  metre genişliğinde 
(çepeçevre) temizlenecek ve tüm yağ ve kazantaşı izleri giderilecektir. 
. Bölmelere doğrudan sıcak iş tatbiki gerektiği takdirde, bitişik tank için tüm yukarıdaki 
şartlar geçerlidir. 
. Bitişik tanklar tercihan deniz suyu ile doldurulacaktır. Buna imkan olmadığı takdirde su 
ile yıkanacak  
. Bölmelere doğrudan sıcak iş tatbiki süresince, dış tarafı da sıcak iş mahalli olarak kabul 
edilecektir.  Bu durumda güvenlik/yangın mücadele ekibi, yangın hortumu ile su basarak 
ısıdan etkilenen sahayı soğutacaktır. 
. Sıcak işler süresince, erimiş cürufu söndürmek için de yangın hortumu kullanılacaktır. 
 

Sıcak çalışma, kaynak yapma veya kesme gerektiren herhangi bir çalışma ve matkapla 
delme ve taşlama işlemleri dahil benzer çalışmalar, elektrikli çalışma ve aslında spark 
çıkaran emniyetli olmayan elektrikli teçhizatın kullanılmasıdır. 

Ana makine dairesi dışındaki bölümlerde (ve yakıt devreleri ve yakıt tankları ile bitişik 
ana makine dairesi bölümlerinde) yapılacak sıcak çalışma için atmosferdeki hidrokarbon 
gazların bulunma ihtimali ve potansiyel tutuşturucu kaynaklarının mevcudiyeti hesaba 
katılmalıdır. Eğer tamirin yapılabilmesi için diğer uygun hiçbir araç yoksa, sıcak çalışma 
makine dairesinin dışında yapılmalıdır. Alternatif olarak, soğuk çalışma veya çalışma 
yapılacak parçanın ana makine bölümlerine taşıma dahil göz önünde tutulmalıdır. 

Ana makine bölümleri dışındaki sıcak çalışmaya sadece geçerli milli ve milletlerarası 
kurallara ve/veya liman/terminal gereklerine uygun olarak müsaade edilmeli ve bir gemi 
sıcak çalışma işleminin kısıtlamalarına uygun olmalıdır. 
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Sıcak çalışma müsaadesinin gerekli Olduğu bir sıcak çalışma, kargo, balast, tank 
temizliği, gazfri ve pörç yapma veya inertleme işlemleri süresince yasaklanmalıdır. 

Sıcak Çalışmanın Değerlendirilmesi 

Kaptan sıcak çalışmanın gerektiği gibi yapılıp yapılmadığına, emniyetli olup olmadığına ve 
gerekli önlemlerin alınıp alınmadığına karar vermelidir. Ana makine bölümlerinin dışındaki 
bölümlerde ve dizayn edilen diğer bölgelerdeki sıcak çalışmaya, kaptan niyet edilen 
çalışmanın detaylarım işletmenin sahil ofisine bildirene kadar ve bir prosedür tartışılıp 
kararlaştırılana kadar devam edilmemelidir. 

Sıcak çalışma başlamadan önce kaptanın başkanlığında çalışmanın planlandığı ve emniyet 
tedbirlerinin dikkatlice gözden geçirildiği bir emniyet toplantısı yapılmalıdır. Toplantıya, 
en azından çalışmayla bağlantılı sorumlu olacak bütün kişiler katılmalıdır. Çalışma ve 
gerekli emniyet tedbirleri için mutabık kalınan bir plan yapılmalıdır. Plan, çalışmanın 
denetlenmesinden sorumlu bir zabiti ve ilgili tüm taraflar arasında haberleşme vasıtaları 
dahil emniyet tedbirlerinden diğer bir zabiti, açıkça ve kesin olarak belirlemelidir. 

Hazırlıklara ve sıcak çalışma işlemine katılan bütün personel kendi rollerinde 
bilgilendirilmelidir. Hangi zabitin çalışmanın nezaretinden ve emniyet tedbirlerinden 
sorumlu olduğu açıkça anlamalıdır. Yazılı bir sıcak çalışma müsaadesi (Bölüm F’ye bakınız) 
herbir tasarlanan görev için verilmelidir. Çalışma müsaadesinde bir çalışma gününü 
aşmayacak olan geçerlilik süresi kesinlikle belirtilmelidir. 

Sıcak Çalışma İçin Hazırlıklar 

Tank temizliği, gazfri ve pörç yapma veya inertleme dahil kargo veya balast sisteminin 
kullanıldığı bütün operasyonlar, sıcak çalışma başlamadan önce ve çalışma süresince 
durdurulmalıdır. Eğer balastın pompalanması veya kargo, gaz firar veya inertleme 
sisteminin kullanılması gibi diğer operasyonlara izin verilmek üzere sıcak çalışmaya ara 
verilirse, bütün tedbirler yeniden kontrol edilene ve yeni bir sıcak çalışma müsaadesi 
verilene kadar, sıcak çalışmaya yeniden başlatılmamalıdır. 

İçinde yakıt olan yakıt tankı perdelerinde veya bu perdelerden 0,5 metre mesafeye 
kadar hiçbir sıcak çalışma yapılmamalıdır. 

Kapalı Bölümlerde Sıcak Çalışma 

Sıcak çalışmanın yapılacağı bir bölüm, hacımda %21 oksijen ve %1 LFL’ yi geçmeyen 
atmosfer testleri alınana kadar temizlenmeli ve havalandırılmalıdır. Sıcak çalışma 
boyunca havalandırmaya devam etmek önemlidir. 

Çapraz durumdaki kargo tankları dahil bitişik kargo tankları ya sıcak çalışma 
standartlarında temizlenmeli ve gazfri edilmeli ya da temizlenmeli ve hidrokarbon gaz 
miktarı hacımda % 1 ‘in altına kadar düşürülmeli ve inertli olarak tutulmalı ya da 
tamamıyla su ile doldurulmalıdır. Diğer gazfri yapılmamış kargo tankları hidrokarbon gazı 
miktarı hacımda % 2’yi geçmeyecek şekilde pörç edilmeli ve inertli ve emniyetli olarak 
tutulmalıdır. 
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İnert gaz sistemi olmayan bir gemide, slop içeren tanklar hariç tüm kargo tankları 
temizlenmeli ve gazfri yapılmalıdır. Slop, sıcak çalışma bölgesinden mümkün olduğu kadar 
uzak bir tanka alınmalı ve tank kapalı tutulmalıdır. 

Kargo tanklarından başka bitişik balast tankları ve bölümleri, gazfri ve sıcak çalışma için 
emniyetli olduklarının sağlanması için kontrol edilmelidir. Eğer hidrokarbon gazları veya 
sıvısıyla kirlenmiş olarak bulunursa, sebebi belirlenmeli ve tank(lar) temizlenmeli ve 
gazfri edilmelidir. 

Diğer bölümlere geçen tüm boru devreleri su ile flaş edilmeli, süzdürülmeli, 
havalandırılmalı ve sıcak çalışma yapılacak bölümlerden izole edilmelidir. Kargo boru 
devreleri bunu takiben inertlenmelidir veya eğer gerekli görülürse tamamen suyla 
doldurulabilir. Bölüme açılan inert gaz devreleri ve gaz devreleri havalandırılmış ve izole 
edilmiş olmalıdır. Isıtma devreleri flaş edilmelidir. 

Bütün slaç, kargo kışırı, sediment veya yanıcı gaz çıkartan benzer maddeler, sıcak 
çalışma bölgesinden en az 10 metre mesafedeki bir yere uzaklaştırılmış olmalıdır. Posta 
ve perdelerin arka taraflarına özel dikkat gösterilmelidir. Sıcak çalışmadan 
etkilenebilecek diğer bölümler, hemen altında kalan bölme gibi temizlenmiş olmalıdır. 

Eğer yakıt tankının üst boşluk hacminde % 1 LFL’ yi geçmeyen bir değer bir yanıcı gaz 
ölçer ile test edilmişse ve sıcak çalışma neticesinde yakıt tankı perdesinin aracılığıyla 
hiçbir ısı transferine sebep olunmayacaksa, bitişik bir fuel oil yakıt tankı emniyetli kabul 
edilebilir. 

Açık Güvertede Sıcak Çalışma 

Eğer açık güvertede sıcak çalışma yapılacaksa, çalışma bölgesinin etrafında en az 30 
metrelik yarıçap içerisindeki kargo ve slop tankları temizlenmeli ve hidrokarbon gazı 
miktarı hacımda % 1 ‘in altına düşürülmeli ve inertlenmelidir. Kargo bölümündeki tüm 
diğer kargo tankları tüm açıklıkları kapatılıp inertlenmelidir. 

Kargo tanklarından başka bitişik balast tankları ve yan tanklar sıcak çalışma için 
emniyetli ve içinde gaz olmadığının sağlanması için kontrol edilmelidir. Eğer hidrokarbon 
gazlan ve sıvısı ile kirlenmişse, tank(lar) temizlenmeli ve gazfri edilmelidir. 

İnert gaz sistemi olmayan bir gemide içinde slop olan hariç tüm kargo tanklar 
temizlenmeli ve hidrokarbon gazı % 1 LFL’nin altına düşürülmelidir. Slop içeren tanklar 
kapalı tutulmalı ve çalışma bölgesinden 30 metre uzakta olmalıdır. 

Boru Devrelerinde Sıcak Çalışma 

Boru devreleri ve valflar üzerindeki sıcak çalışmaya, sadece ilgili kısım soğuk çalışma ile 
sistemden ayrıldığı ve kalan sistem körlendiği zaman müsaade edilmelidir. Çalışma 
yapılacak kısım tehlikeli kargo bölümünden uzaklaşıtırılıp uzaklaştırılmayacağına 
bakılmaksızın “sıcak çalışma için emniyet” standartlarına göre temizlenmiş ve gazfri 
edilmiş olmalıdır. Isıtma kangalları temizlik ve hidrokarbonsuz yapmayı sağlamak için flaş 
edilmeli ve açılmalıdır. 

 Emniyet İçin Sorumlu Zahit Tarafından Yapılacak Kontroller 
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Sıcak çalışma başlamadan hemen önce, emniyet tedbirleri için sorumlu olan zabit sıcak 
çalışmanın yapılacağı yeri kontrol etmeli ve oksijen miktarının hacımda % 21 olmasın 
sağlamalı ve bir parlayıcı gaz ölçme cihazı ile yapacağı testlerde % 1 LFL’ yi geçmediğini 
görmelidir. 

Uygun yangınla mücadele teçhizatı donatılmalı ve derhal kullanmak için hazır olmalıdır. 
Sıcak çalışma yapılan bölüm ve bitişik kısımlar, ısı transferi olan inertli olmayan bölümler 
için yangın nöbeti prosedürleri yapılmalı veya kaza sonucu hasar örneğin hidrolik 
devrelerin, elektrik kabloları, termal yağ boruları vs. bir tehlike yaratabilir. Sıcak 
çalışmanın tamamlanmasından sonra yeterli bir süre için izlemeye devam edilmelidir. 
Kaynak yaparken çıkan kıvılcımların ve çapak cürufunun söndürülmesiyle ilgili etkili 
vasıtalar kurulmalıdır. 

Çalışma bölgesi uygun şekilde ve sürekli olarak havalandırılmalıdır. Düzenli olarak 
atmosferin izlenmesi saptanmalıdır. Çalışma periyotlarının her bir moladan sonra ve 
düzenli aralıklarla atmosfer tekrar test edilmelidir. Bitişik veya bağlantılı bölümlerden 
hiçbir parlayıcı gaz veya sıvının zehirli gazların veya İnert gazın girmediğinin sağlanması 
için kontroller yapılmalıdır. 

İyi durumda olduklarını garanti etmek için her kullanımdan önce kaynak yapma ve diğer 
kullanılan teçhizat dikkatlice kontrol edilmelidir. Gerektiğinde doğru bir şekilde 
topraklanmalıdır. Elektrik kaynağı teçhizatım kullanırken şu hususlarda özel dikkat 
gösterilmelidir: 

• Elektrik besleme bağlantıları gazfrili bir bölümde yapılmalıdır. 

• Mevcut besleme kablosu ısımaya sebep olmaksızın, fazla yüklemeksizin gerekli akım 
talebini taşımaya uygun olmalıdır. 

• Güverteye çekilen esnek elektrik kablolarının izolasyonu iyi durumdadır. 

• Çalışma yerine çekilen kablonun takip ettiği yol mümkün olduğu kadar en emniyetli 
olmalıdır, sadece inertli veya gazfrili bölümlerin üzerinden geçirilir. 

• Topraklama bağlantısı, direk olarak kaynak makinesine bağlı toprağa dönüş kablosu ile 
çalışma yerine birleşiktir. 

Verilen sıcak çalışma müsaadesine aykırı bir durum tespit edildiğinde Durum ortadan 
kalkana kadar  Sıcak çalışma durdurulmalı ve tüm emniyet tedbirleri tekrar kontrol 
edilenceye ve çalışma müsaadesi verilinceye kadar  başlatılmamalıdır. 
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KAYNAK VE İLGİLİ TERMİK İŞLEMLER İÇİN GEREKLİ GÜVENLİK 
YÖNTEMLERİ 
Safety Procedure for Welding and Rekated Thermal Processes 
 
SICAK ÇALIŞMA İŞLEMİ  (Hot work procedure) 
 
1. HOTWORK İÇİN İLGİLİ BÜTÜN SERTİFİKALARIN YAYINLANDIĞINDAN 

VE GEREKLİ CHECKLIST’LERİNİN UYGULANIP, HOTWORK İZNİNİN 
VERİLDİĞİNDEN EMİN OLUN. 
Be sure of that, all relevant certificates are issued, necessary checklist are 
applied and hot work permit is given. 

 
2. EĞER ÇALIŞMA SINIRLANMIŞ VE BELİRLİ BİR KAPALI ALANIN İÇİNDE 

YAPILACAKSA, DIŞARIDA GAZI KESMEK VEYA GÜÇ KAYNAKLARINI 
KAPATMAK İÇİN BİRİLERİ YARDIMA HAZIR BULUNACAK VE SICAK 
ÇALIŞMAYI KONTROL EDİP GÖZLEYECEKTİR. 
If the hot work will be handled in a restricted and closed area, someone will 
be ready outside of this area to stop the gas flow or turn off the power 
resource and will control and watch the work being done. 

 
ÇALŞMA YERİ  (Working Place) 
 
3. ÇALIŞMA YERİ TEMİZLENİP YANICI VE PARLAYICI MADDELERDEN, 

SIVILARDAN VE GAZLARDAN ARINDIRILMALIDIR. ÇALIŞMANIN 
YAPILACAĞI YERE KOMŞU OLAN (ALT, ÜST GÜVERTE VE BAZI 
BORULARIN İÇ KISIMLARI GİBİ) YERLER ÇALIŞMA YERİ OLARAK 
DEĞERLENDİRİLİP, BURALARDA DA GEREKLİ TEMİZLİĞİN YAPILMASI 
GEREKİR. 
Working place must be cleared by purification of flammable and explosive, 
liquids and gasses. Places which are next to the working place (Like upper and 
bottom deck or inside parts of some pipes) should be considered as working 
places and necessary cleaning should also be handled. 

 
4. SICAK ÇALIŞMA YAPILMAYAN YERLERE HERHANGİ BİR KIVILCIM 

KAÇABİLECEĞİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK BÜTÜN AÇIK 
YERLERİN KAPATILMASI GEREKİR. 
By taking into consideration of the emitting of the sparks to the places which 
the hot work is not being done, working place should be restricted. 
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5. EĞER GEREKİRSE, SICAK ÇALIŞMA YAPILAN BÖLGENİN ETRAFINDAKİ 
İNSANLARIN RADYASYON VEYA KIVILCIMLARDAN ZARAR GÖRMEMESİ 
İÇİN, BU BÖLGE ŞERİTLERLE ÇEVRİLEREK KORUMA ALTINA ALINMALI 
VEYA ETRAFA “SICAK ÇALIŞMA VARDIR” GİBİ POSTERLER 
ASILMALIDIR. 
If necessary, the place which the hot work is being done should be restricted 
by ribbons in order to prevent the people to get harmed from the radiation 
or sparks. Also some caution signs should be attached around the working 
place. 
 

6. SICAK ÇALIŞMA BÖLGESİNDE YETERLİ DERECEDE YANGINLA 
MÜCADELE ARAÇ VE GEREÇLERİN OLMASINA VE BU GEREÇLERİN 
PERSONEL TARAFINDAN DOĞRU KULLANILDIĞINA EMİN OLUNMASI 
GEREKİR. 
It must be sure that, enough fire fighting equipment exists at the hot 
working place and these equipment will be used correctly by the personnel. 

 
7. ÇALIŞMA YERLERİNİN TAMAMEN HAVALANDIRILDIĞINDAN EMİN 

OLUN. GEREKİRSE DUMANI ÇEKMEK İÇİN TEMİZ HAVA KAYNAKLARI 
(KOMPRESÖR) KULLANILMASI YARARLIDIR. ÖZELLİKLE GALVANİZLİ VE 
COATINGLİ YÜZEYLERDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA ZEHİRLİ GAZLARIN 
(DUMANLARIN) ÇIKABİLECEĞİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK DAHA 
HASSAS DAVRANILMASI GEREKİR. 
Be sure of that working places are completely ventilated.If necessary, the 
use of clean air resources (compressor) is recommended for drawing the 
smoke. Especially, if the hot work is done on galvanized and coated surface, 
the work should be handled more carefully by taking into consideration that 
some poisoned gasses (smoke) could come out. 

 
8. GAZ TÜPLERİ GÜVERTE ÜZERİNDE BELLİ ODALARDA SAKLANMALIDIR. 

AŞIRI ODA SICAKLIĞINDAN KAÇINILMALIDIR. GAZ DAĞITIM 
SİSTEMİNİN GÜVENLİĞİNİN EN ÜST DÜZEYDE TUTULMASI VE 
TÜPLERİN GEMİDE MÜMKÜN OLDUĞUNCA AZ TAŞINMASI GEREKLİDİR. 
Gas cylinders should be stored in certain rooms on deck. Excessive heating of 
these rooms should be prevented. The safety of the gas distribution system 
should be considered highly importand and carriage of the gas cylinders with 
in the vessel should be decreased to minimum level. 
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9. GAZ TÜPLERİNİN TAŞINMASI ESNASINDA ÖZEL EL ARABALARI 
KULLANILMASI VE KAFALARINDAKİ KAPAKLARIN TAKILI OLMASI 
GEREKLİDİR. TÜPLER HER ZAMAN KAFALARI YUKARIDA OLACAK 
ŞEKİLDE TAŞINMALIDIR. OKSİJEN VE ASETİLEN TÜPLERİNİN 
REGÜLATÖRLERİ ÜZERİNDE GERİ ALEV TUTUCULAR (FLASHBACK 
ARRESTORS) OLMASI GEREKLİDİR. TÜPLERİN SICAKLIK VE MEKANİK 
HASARLARDAN (EZİLME VE DARBE) KORUNMASI GEREKLİDİR. 
For the carriage of the gas cylinders, special carriers should be used and the 
covers at the top of the cylinders should be fixed. There should be flashback 
arrestors on the regulators of the oxygen and acetylene cylinders. 
The cylinders must be protected from excessive heat and physical damages. 
 
TEÇHİZATLAR  (EQUIPMENTS) 
 

10. GÜÇ KAYNAKLARININ İLGİLİ KURALLARA GÖRE UYGUN DURUMDA 
OLDUĞUNDAN EMİN OLUNUP, KONTROL EDİLMESİ GEREKİR. 
BAĞLANTILARIN DOĞRU VOLTAJ VE FREKANS İÇİN YAPILIP 
YAPILMADIĞI, KULLANACAK OLAN KİŞİNİN GÜÇ KAYNAĞI İLE İLGİLİ 
OPERATÖR TALİMATLARINDAN HABERDAR OLUP OLMADIĞI GİBİ. 
It must be sure that the power resources are suitable to the relevant 
regulations. It should be checked if the connections are made for the right 
voltage and frequency or if the person who will use the power resource is 
aware of the instructions given by the relevant operator. 

 
11. HORTUMLARDA HERHANGİ BİR DELİK OLMAMASINA VE GAZLARI 

AYIRT ETMEK İÇİN DEĞİŞİK RENKLERDE MARKALANMASINA 
(BOYANMASINA) DİKKAT EDİLMELİDİR. ASETİLEN İÇİN KIRMIZI, 
OKSİJEN İÇİN MAVİ, KORUYUCU GAZLAR İÇİN (SHIELDING GASSES) 
SİYAH RENK KULLANILMALIDIR. BAĞLANTILARDA DOĞRU REKOR VE 
KELEPÇE KULLANILMALIDIR. BÜTÜN HORTUM BAĞLANTILARINDA 
KAÇAK OLUP OLMADIĞI HER KULLANIMDAN ÖNCE KONTROL 
EDİLMELİDİR. BAĞLANTILARDA KESİNLİKLE YAĞ VE GRES 
KULLANILMAMALIDIR. BAĞLANTILARIN ALAŞIMLARINDA %65’DEN 
FAZLA BAKIR VE %45’DEN FAZLA GÜMÜŞ OLMAMALIDIR. 
 
It should be ensured that there shouldn’t be any damage or holes on the 
hoses and they should be painted in different colors in order to distinquish 
the type of the gasses. The color that should be chosen is red for Acetylene, 
blue for Oxygen and black for shielding gasses. The appropriate clamps 
should be used for the connections. All connections should be checked in 
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order to prevent escape of the gasses. No lubricants should be used on 
connections. It shouldn’t be used more than 65% of copper and 45% of silver 
in the alloys of the metals used for the connections. 

 
12. KABLOLAR YAĞA DİRENÇLİ TİPTE (OIL RESISTANT) VE HASARA KARŞI 

İZOLASYONLU OLMALIDIR. KABLO BAĞLANTILARINA, KAZA ESERİ 
TEMASLARDAN DOĞABİLECEK HASARLARA KARŞI ÖZEL GEREÇLER 
KULLANILMALIDIR. 
Cables should be oil resistant type and isolated to prevent oxidation. Special 
equipment should be used on the connections of the cables in order to 
prevent damages caused by accidents. 

 
13. ELEKTROD PENSELERİNİN İYİ DURUMDA VE İZOLASYONLU OLUP 

OLMADIĞINI KONTROL EDİN. AYRICA NOZULLARIN ELEKTROD 
İZOLASYONLARINI KULLANIMDAN ÖNCE KONTROL EDİN. 
Check if the holders of the electrodes are in good condition and isolated. 
Also check the isolations of the electrodes on the nozzles before use. 

 
14. HORTUMLAR VE KABLOLAR, HER ZAMAN GEÇİŞ YERLERİNDEN UZAK 

TUTULMALI. KIVILCIMLAR, SICAK METAL TEMASLARI VEYA KAPI VE 
KAPAKLARA SIKIŞMA SONUCU MEYDANA GELEBİLECEK HASARLARA 
İZİN VERİLMEMELİDİR. 
Hoses and cables should always located away from the ways that people pass 
and the damages that could be caused by sparks, hot metals or pressing by 
doors or covers should be  prevented. 
 

15. TOPRAKLAMA VE KAYNAK KABLOLARININ HER İKİSİNİN BİRDEN 
ÇALIŞMA YERİNE ÇEKİLMESİ VE ÇALIŞILACAK PARÇANIN ÇOK İYİ BİR 
ELEKTRİK BAĞLANTISI KULLANARAK TOPRAKLANMASI GEREKLİDİR. 
Both grounding and welding cables should be connected to the working place 
and the part which is worked on should be grounded by a perfect electrical 
connection. 

 
OPERATÖRÜN / YARDIMCININ KORUNMASI  (OPERATOR / ASSISTANT 

PROTECTION) 
 
16. ÇALIŞIRKEN KESİNLİKLE KORUYUCU AYAKKABILAR (SAFETY SHOES) 

VE KIVILCIMLARDAN KORUNMAK AMCIYLA UZUN KOLLU KORUMA 
ELBİSESİ (BOILER SUIT) GİYİLMELİDİR. ISLAK VEYA YANMAYA 
MEYİLLİ MADDELERDEN YAPILMIŞ ELBİSELER GİYİLMEMELİDİR. 
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ÇALIŞIRKEN KESİNLİKLE YAĞLI BEZ VEYA KİBRİT GİBİ EŞYALARIN 
ÜZERİNİZDE BULUNMAMASINA DİKKAT EDİLMELİDİR. 
Safety shoes and boiler suit must always be worn while working in order to be 
protected from sparks. The clothes which are wet or made from flammable 
materials must not be worn. Objects like oily cloth or matches must not 
carried while working. 

 
17. İZOLE EDİLMEMİŞ ELEKTRODLARA VE ELEKTRİK AKSAMLARINA 

DOKUNULMAMALIDIR. KAYNAK ELDİVENLERİ VE İLAVETEN 
KIVILCIMLARDAN, SICAKTAN VE ELEKTRİK ŞOKLARINDAN KORUNMAK 
AMACIYLA KURU DERİ ELBİSELER KULLANILMALIDIR. 
Electrodes or other electrical parts must not be touched if they are not 
isolated. Welding gloves and dry leather clothes should be worn in order to 
be protected from sparks, heat and electric shocks. 

 
18. YAPILAN İŞE GÖRE, BAŞI VE YÜZÜ KORUYUCU TEÇHİZAT 

KULLANILMALIDIR. GÖZ KORUYUCU CAMLARIN KIRIK OLMAMASINA 
VE DOĞRU RENK TONUNA SAHİP CAMLAR KULLANILMASINA DİKKAT 
EDİLMELİDİR. 
Protecting apparatus for head or face should be chosen for the elevant 
works. Glasses of the eye protector must not be broken and should have the 
right tone of color. 

 
19. EĞER GEREKİRSE, DUMANA KARŞI TOZ FİLTRELİ MASKE VEYA SOLUMA 

CİHAZI KULLANILMALIDIR. 
If necessary, filtered masks or breathing apparatus should be used in order 
to be protected from smoke. 

 
20. ÇALIŞMA YERİNDE BULUNAN TOZU TEMİZLEMEK İÇİN KESİNLİKLE 

OKSİJEN VE ASETİLEN KULLANILMAMALIDIR. HER ZAMAN VE 
ÖZELLİKLEDE ARC KAYNAĞINDA ÇALIŞMA YAPILAN YERİN VE 
ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPILAN MADDENİN KURU VE TEMİZ OLMASI 
GEREKLİDİR. 
Oxygen or Acetylen must not be used for leaning the dust on the working 
place. Always and especially for Arc welding, working place and the material 
that is worked on should be clean and dry. 
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ÇALIŞMAYA MÜDAHALE EDİLMESİ ESNASINDA VE ÇALIŞMA 
TAMAMLANDIĞINDA 

While İnterfering the Work and After the Compilation of Work 
 
21. İŞ BİTTİĞİNDE VEYA KISA ARALARDA, HER ZAMAN KAYNAK 

MAKİNESİ VEYA GAZ BESLEME ÜNİTESİNDEKİ GAZ ÇIKIŞININ VEYA 
TÜPLERİN ÜZERİNDEKİ VALFLERİN KAPATILMASI GEREKLİDİR. 
AYRICA ELEKTRODLAR HİÇBİR ZAMAN PENSENİN ÜZERİNDE 
BIRAKILMAMALIDIR. 
After the compilation of work or in short brakes, welding machine or opening 
on gas feeding unit or valves on the cylinders should be turned off. Also 
electrodes should not be left on the holder. 

 
22. ÇALIŞMA YERİ BAŞKASINA TESLİM EDİLMEDEN AYRILMAMAK 

GEREKLİDİR. ÇALIŞMA BİTTİKTEN SONRA BİLE BU BÖLGEDE YANGIN 
ÇIKMA İHTİMALİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK BELİRLİ 
ARALIKLARLA KONTROL EDİLMELİDİR. YANGIN ÇIKMA İHTİMALİNİN 
OLMADIĞINDAN EMİN OLUNDUKTAN SONRA YANGIN MALZEMELERİ 
YERİNE GÖTÜRÜLEBİLİR. 
Working place should not be left before the arrival of another worker. By 
taking into consideration of fire even after the compilation of work, working 
place should be controlled at short intervals. After being sure that the 
possibility of fire is canceled, the fire fighting apparatus can be carried away 
from the working place. 
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