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EĞĠTĠMĠN AMACI 

 

GEMĠDE MEYDANA GELEBĠLECEK 

HERHANGĠ BĠR SINIF YANGINA, GEMĠ 

PERSONELĠNĠN, “ĠLK MÜDAHALE” 

KAPSAMINDA YAPMASI GEREKEN 

ĠġLEMLERĠ VERMEKTĠR. 
 



EĞĠTĠMĠN AMACI 

GEMĠDE OLABĠLECEK EN BÜYÜK 

FELAKETLERDEN BĠRĠ DE YANGINDIR. 

HER YIL BĠNLERCE GEMĠ YANGINI 

MEYDANA GELMEKTE VE BU 

YANGINLARDA BĠRÇOK CAN 

KAYBEDĠLMEKTE, MAL YĠTĠRĠLĠP YOK 

OLMAKTADIR. 

BU NEDENLE YANGININ ĠYĠ TANINMASI, 

OLUġMAMASI ĠÇĠN ÖNLEM ALINMASI, 

OLUġTUĞUNDA ĠSE BĠLĠNÇLĠ VE ÇABUK 

SAVUNULMASI GEREKĠR. 



EĞĠTĠMĠN AMACI 

DENĠZĠN ORTASINDA ĠTFAĠYE 

TEġTĠLATINDAN YARDIM ALMA ĠMKANININ 

OLMAMASI, GEMĠDEKĠLERĠN BELKĠDE 

OLUġAN YANGIN SONUNDA CANLARINI 

KURTARAMAYACAK OLMALARI, YANGININ 

GEMĠ VE DENĠZCĠ ĠÇĠN NE DENLĠ ÖNEMLĠ 

BĠR FELAKET OLDUĞUNU AÇIKÇA 

GÖSTERMEKTEDĠR. 



YANGIN TEORĠSĠ 



YANMA 

YANMA, KĠMYASAL BĠR OLAYDIR. BELĠRLĠ 

BĠR DERECEYE KADAR ISI ALMIġ BĠR 

MADDENĠN OKSĠJENLE BĠRLEġEREK 

KĠMYASAL DEĞĠġĠKLĠĞE UĞRAMASINA 

YANMA DENĠR. 
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YANICI 

 MADDE 

OKSĠJEN 

YANGIN ÜÇGENİ 

ISI 

YANMANIN KOġULLARI 
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YANMANIN KOġULLARI 

 

YANGIN ÜÇGENĠNĠN HERHANGĠ BĠR 

KENARININ OLMAYIġI YANGINI 

BAġLATMAZ!!! 

 

YANGIN ÜÇGENĠNĠN HERHANGĠ BĠR 

KENARININ KALDIRILMASI YANGININ 

SÖNDÜRÜLMESĠNĠ SAĞLAR!!! 
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YANICI 

 MADDE 

OKSĠJEN 

YANMA 

YOK 

ISI 

YANMANIN KOġULLARI 



YANICI MADDE 

Yanma derecesine kadar ısıtıldığında oksijenle 

birleĢmesi sonucunda yanan ve yandığında etrafa 

ısı yayan maddelere yanıcı maddeler denir. 

 

Yanıcı maddeler doğada 3 (üç) halde bulunurlar, 

bunlar; 

    1- KATI 

    2- SIVI 

    3- GAZ 



1-KATI YANICI MADDELER 

Moleküller arasındaki büyük bir çekim kuvveti ile 

birbirlerine sıkıca bağlı olan, belli bir hacim ve 

biçime sahip olan maddelere katı maddeler denir. 

 

Katı Yanıcı Maddeler 
 

  Kömür   Ağaç   Kağıt 

 KumaĢ   Mum   Deri 

  Hububat   ġeker   Plastik 

 



1-KATI YANICI MADDELER 



2-SIVI YANICI MADDELER 

  Sıvı maddelerin yanan kısmı, sıcaklık etkisi ile gaz 

haline geçen sıvı buharlarıdır. 

  Yanma yüzeydedir, korlaĢma ve yüzey altında 

yanma olmaz. 

   Yüzeydeki yanmanın etkisi ile ısı artar ve yanmanın 

devam edebilmesi için gerekli ortam hazırlanmıĢ 

olur.  



2-SIVI YANICI MADDELER 

 Sıvı yanıcı maddelerin parlama noktası düĢtükçe 

yangın yönünden tehlike riskleri yükselir. 

 

Sıvı Yanıcı Maddeler 
 

  Benzin   Marine Diesel   Fuel Oil 

  Boya   Tiner    Alkol 

 Yağlar   Ham Petrol   Gaz yağı  



2-SIVI YANICI MADDELER 

SIVI MADDE YANGINLARINDA GELĠġME 

Zemine yayılmıĢ olan akaryakıttan petrol buharları 

çıkmaya baĢlar ve bütün yönlere yayılır. Ufak bir alev 

veya kıvılcım gördüğünde tutuĢur ve her yöne ısı 

yayılmaya baĢlar. Yayılan bu ısının bir kısmı aĢağıya 

inerek daha çok akaryakıtın buharlaĢmasını sağlar ve 

oluĢan bu buharlar da alevleri arttırır, yani yangını 

büyütür. Akaryakıtın parlama sıcaklığı buharlaĢmanın 

baĢladığı en düĢük sıcaklıktır.  

 



2-SIVI YANICI MADDELER 

SIVI MADDE YANGINLARINDA GELĠġME 

Yanma kapalı bir ortamda baĢlamıĢsa yangından önce 

içeride bulunan oksijen nedeniyle oluĢan yangın, yakıt 

buharlarını anında genleĢtirerek gazın sıkıĢmasına ve 

patlama yapmasına neden olur. 

Akaryakıt buharları alev veya kıvılcım görmeden de 

tutuĢabilir. Bu akaryakıtın kendi parlama ısısına 

yükselmesi ile olur, motor ekzosunun üstüne dökülen 

yağın tutuĢması buna bir örnektir. 



3-GAZ YANICI MADDELER 

 Moleküller arası çekim kuvveti çok zayıf olup diğer 

yanıcı maddelere nazaran çok daha kolay ve hızlı 

yanarlar. 

 Genellikle hidrokarbon bileĢikleri (petrol ve 

türevleri) ve bu bileĢiklerin karıĢımlarından olurlar. 

 Ġçinde bulundukları kabın veya tankın dayanma 

gücüne bağlı olarak sıkıĢtırılıp basınç altında 

sıvılaĢtırılabilirler. Basınç kaldırıldığında da gaz haline 

dönerler. 



3-GAZ YANICI MADDELER 

Gaz Yanıcı Maddeler 

  Doğal gaz   LPG   Propan, Bütan, 

Hidrojen, Asetilen ve diğerleri 



3-GAZ YANICI MADDELER 
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OKSĠJEN 

Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz olup canlıların 
temel yaĢam kaynağıdır. 

 
-1830C ’de sıvılaĢır ve genellikle sıvı olarak depolanır. 
 
Normal havada % 21 oranında oksijen bulunur. 
 
Alevli yanmayı desteklemek için hava içindeki 

oksijen konsantrasyonu minimum % 11 oranında 
olmalıdır 

 
Ġçin için yanma ise hava içindeki % 3 oranındaki 

oksijen ile meydana gelir.  
 



ISI 

 
Bir cismin sıcaklığının artmasına neden olan fiziksel 

bir etkidir. 
 
Isı bir enerji biçimi, sıcaklık ise bir cisimde bulunan 

ısı enerji miktarının ölçüsüdür. 
 

ISI KAYNAKLARI  
Açık ateĢler  
GüneĢ 
Kızgın Satıhlar 
Arklar 
Kıvılcımlar 

 
Sürtünme 
Kimyasal değiĢim 
Elektrik Enerjisi 
Gazların sıkıĢtırılması 



YANGININ YAYILMA YOLLARI 

Yangın aĢağıda sıralanan faktörler dolayısıyla yayılır; 
 
 
Ġletim (Conduction) 

 
Hava akımı (Convection) 

 
Direkt temas 

 
Radyasyon 



ĠLETĠM (Conduction) 

GEMĠDEKĠ YANGINLAR, GEMĠ BÜNYESĠNDEKĠ 

ÇELĠK SAÇLAR BOYUNCA, SAÇLARIN ISINMASI 

SONUCU YAYILIRLAR. 



HAVA AKIMI (Convection) 

ISINAN HAVANIN GEMĠDEKĠ BOġLUKLARDA 

YER DEĞĠġTĠRMESĠ YANGININ YAYILMASINA 

NEDEN OLUR. 



DĠREKT TEMAS (Direct Contact) 

ISI KAYNAĞINA TEMAS EDEN MADDENĠN 

ISINARAK ENERJĠYĠ TAġIMASI YANGININ 

YAYILMASINA NEDEN OLUR.  



RADYASYON (Radiation) 

RADYASYON YANĠ IġINIM YOLU ĠLE DE 

YANGIN YAYILIR. 



TUTUġMA TÜRLERĠ VE KAYNAKLARI 

Kimyasal enerji yoluyla 

Mekanik enerji yoluyla 

Elektrik enerjisi yoluyla 

Nükleer enerji yoluyla 

Statik elektrik yoluyla 

SıkıĢma yoluyla 

Tabiat olayları yoluyla 

Ġnsanlardan kaynaklanan hatalar yoluyla 



TUTUġMA TÜRLERĠ VE KAYNAKLARI 

KĠMYASAL ENERJĠ YOLUYLA 

Maddeler içlerinde bulundukları gaz ve sıvılar ile veya 

kendi içlerinde bulunan gaz ve sıvılarla kimyasal 

reaksiyona girerek ısı oluĢtururlar, oluĢan bu ısı ise 

maddeyi yanma sıcaklığına kadar ısıtır. (Ör; Yağlı bez 

veya kağıtlar, yağlı tohumlar...)  



TUTUġMA TÜRLERĠ VE KAYNAKLARI 

MEKANĠK ENERJĠ YOLUYLA 

Ġki katı maddenin birbirine sürtünmesi nedeniyle 

meydana gelen sıcaklıkla maddelerin ısınması, ısınan 

maddelerin kendilerinin veya bunlarla temasta olan 

maddelerin yanması olayıdır. (Ör; SararmıĢ bir piston 

kolu ile krank arasında meydana gelen sürtünme, 

sürtünme sonunda oluĢan ısı ve ısının makine yağlama 

yağını tutuĢturması...) 



TUTUġMA TÜRLERĠ VE KAYNAKLARI 

ELEKTRĠK ENERJĠSĠ YOLUYLA 

Elektrik akımı bir dirençle karĢılaĢtığında veya 

gerekenden ince kablo ve benzeri bir yol üzerinden 

aktığında sıcaklık oluĢturur ve etrafındaki maddeleri 

ısıtarak yanmasına neden olur.(Ör; Ġnce kablolarla 

güçlü elektrikli cihazların çalıĢtırılması ve ısınan 

kablonun yanması...) 



TUTUġMA TÜRLERĠ VE KAYNAKLARI 

NÜKLEER ENERJĠ YOLUYLA 

Nükleer maddelerin yapısının bozulması neticesinde 

ortaya çok yüksek ısı meydana gelir ve bu kontrol 

altına alınamazsa yangınlar oluĢur. 



TUTUġMA TÜRLERĠ VE KAYNAKLARI 

STATĠK ELEKTRĠK YOLUYLA 

Maddelerin birbirlerine sürtmesi neticesinde oluĢur. 

Ġletken olmayan maddeler elektriği üzerlerinde 

toplarlar ve bir maddeyle temasa geçtiklerinde 

üzerlerinde bulunan elektriği ona aktarırlarken bir 

kıvılcım meydana getirirler. Meydana gelen bu 

kıvılcım, ısı ürettiğinden çevrede bulunan mesela petrol 

buharlarını tutuĢturabilir.  



TUTUġMA TÜRLERĠ VE KAYNAKLARI 

SIKIġMA YOLUYLA 

Gazlar sıkıĢtırıldığında ısı neĢrederler; oluĢan bu ısı 

yanmaya ve patlamaya neden olur. Diesel motorlar bu 

prensiple çalıĢırlar. 



TUTUġMA TÜRLERĠ VE KAYNAKLARI 

TABĠAT OLAYLARI YOLUYLA 

Yıldırım düĢmesi, kızgın lavlar ve bunlar nedeniyle 

oluĢan yangınlar bu olaya örnek oluĢturabilirler. 



TUTUġMA TÜRLERĠ VE KAYNAKLARI 

ĠNSANLARDAN KAYNAKLANAN HATALAR 

Ġnsanların hataları ve ihmalleri neticesinde yanıcı 

maddeyle ısının bir araya getirilmesi olayıdır.(Ör; 

Unutulan bir ütü, ocakta bırakılan tencere, zil 

kablosuyla elektrik motoru çalıĢtırmak, akaryakıt 

bulunan bir zeminde oksijen kaynağıyla bir demir 

parçasını kesmek, yanıcı gazların bulunduğu bir tanka 

reflektör sarkıtmak...)  



GEMĠLERDE YANGININ ÇIKIġ 

NEDENLERĠ 

Güvenlik kurallarına uymadan çalıĢma 

ĠĢte gereken titizliği göstermeme 

Unutkanlık 

Bilgisizlik 

Elektrik devrelerinin yetersizliği ve eksikliği 

YanlıĢ yükleme yapılması 

YanlıĢ taĢıma 



GEMĠLERDE YANGININ ÇIKIġ 

NEDENLERĠ 

Yetersiz kontrol 

Elektrik devrelerinin ıslanması veya yağlanması 

Fareler 

Bacalarda kurum, is ve yağ birikmesi 

Kazan cehennemliğindeki yakıtın buharlaĢması 

IsınmıĢ metallerinin üzerine yağ dökülmesi 

Kasti hareketler 



GEMĠLERDE YANGININ ÇIKIġ 

NEDENLERĠ 

Makinelerin bakımsızlığı 

Yıldırım düĢmesi 

Pislik ve düzensizlik 

Kül tablasına yanan sigara bırakılması ve bu tablanın 

çöp sepetine atılması 

Kamaralarda yatarak sigara içilmesi 

Sıcak su, yağ, yakıt, stim ve kalorifer devrelerinin 

izolasyon eksikliği 

 



GEMĠLERDE YANGININ ÇIKIġ 

NEDENLERĠ 

Ġmalat ve yapım kusurları (Örn; porselen duy veya 

priz kullanılmaması) 

Yanıcı gazların bulunabileceği ortamlarda sigara 

içilmesi 

Bacalarda kıvılcım önleyici tel kafeslerin 

bulunmaması 

Tankerlerde uygunsuz raspa yapılması veya çivili 

ayakkabıyla gezilmesi 

 



YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASI 

 

YANGINLARIN  

SINIFLANDIRILMASI 



YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASI 

“E” SINIFI YANGIN 
Elektrik Yangınları 

“A” SINIFI YANGIN 
Katı Yangınları “B” SINIFI YANGIN 

Sıvı Yangınları 

“C” SINIFI YANGIN 
Gaz Yangınları 

“D” SINIFI YANGIN 
Metal Yangınları 

YANGIN 

SINIFLARI 



“A” SINIFI YANGINLAR (Katı Yangınlar - 

Adi Yangınlar) 

 

 

Odun, kömür, kağıt, ot, tekstil ürünleri, lastik ve 

plastik gibi katı yanıcı maddelerinin çıkarttığı 

yangınlardır. 

 

Genelde  “SOLĠD SU” veya “PULVARĠZE SU”  ile 

söndürülür.  



“A” SINIFI YANGINLAR (Katı Yangınlar - 

Adi Yangınlar) 

Su, yangınlarda solid(kesintisiz) ve pulvarize (sprey) 

olarak kullanılmaktadır. Solid su uzak mesafelere 

ulaĢabilme, soğutma, parçalayarak katı maddelerin 

içine çok rahat bir biçimde sızarak ısıyı düĢürüp 

söndürmeyi gerçekleĢtirir. 

Pulvarize olarak kullanıldığında su damlacıkları ile 

ortaya çıkan büyük yüzey, ısı alma kapasitesini arttırır. 

Bir de yoğun bir sprey bulutu oluĢturarak yanma 

bölgeside sınırlandırılabilirse girmesi muhtemel olan 

oksijeni azaltarak yanmayı azaltacak veya tamamen 

söndürecektir.  



“A” SINIFI YANGINLAR (Katı Yangınlar - 

Adi Yangınlar) 

Pulvarize suyun bir üçüncü özelliği,yanan yüzeylerde 

buhar bulutu oluĢturarak kaplama/boğma özelliğini 

göstermesidir. Tabii ki bunları yapabilmek için, 

kullanılan ekipmanların uygun ve yeterli, kullanıcının 

bu konuda eğitim görmüĢ uzman bir kiĢi olması 

gerekir. Örneğin, akaryakıt yangınında zorunlu olarak 

su ile müdahele gerektiği; ancak, eğer solid su ile 

müdahale edilirse yangın alanının geniĢleyeceği, 

pulvarize su kullanıldığında ise, söndürülemese bile 

yangının belirli bir sahada kontrol altında tutacağı 

uygulayıcılar tarafından bilinmelidir. 



“B” SINIFI YANGINLAR (Sıvı Yangınları) 

Petrol, petrol ürünleri, makine yağları, boyalar, 

katran, parafin, eter, alkol gibi sıvı yanıcıların 

çıkarttığı yangınlardır. 

Bu sınıf yanıcı maddelerde yanma yüzeyde olur.       

 Bu sınıf yangınların 
söndürülmesinde en 
etkili yol yanıcının hava 
ile temasının 
kesilmesidir, bunu da en 
iyi köpük söndürücüler  
sağlar. 



“C” SINIFI YANGINLAR (Gaz yangınları) 

Bütan, metan, propan, hidrojen, asetilen, hava gazı 

gibi yanıcı gazların çıkardığı yangınlardır. 

 

Gaz maddeler havadan hafif oldukları takdirde 

atmosfere yayılırlar. Havadan ağır ise zemin üzerinde 

bir tabaka oluĢtururlar. Bu gaz tabakası her an alev 

almaya hazır haldedir. Herhangi bir kıvılcım görür 

görmez yanmaya baĢlar ve alevler bir anda her yöne 

doğru yayılır. Bu durum kapalı bir mahalde meydana 

gelirse bu takdirde gaz geniĢlemesi nedeniyle 

PATLAMA olur.  



“C” SINIFI YANGINLAR (Gaz yangınları) 

 



“D” SINIFI YANGINLAR (Metal Yangınları) 

 Alüminyum, magnezyum, titanyum, uranyum, fosfor, 

sülfür ve zilkenyum gibi metallerin yanmasından 

meydana gelen yangınlardır. 

 Bu sınıf yangınların en etkili söndürücüsü 

“Trimotoksinboraksin” olup ayrıca “Kum, Toprak, 

Grafit Tozu” da tavsiye edilen söndürme 

maddelerindendir.  



“E” SINIFI YANGINLAR (Elektrik Yangınları) 

 Elektrik enerjisi taĢıyan kablo, Ģalter, trafo, elektrik 

motorları, elektrikli/elektronik cihazlarda meydana 

gelen yangınlardır. 

 

 “E” Sınıfı olarak baĢlayan yangınlar, ilerleyen 

safhada “A” , “B” veya “C” sınıfı yangınlara 

dönüĢebilirler. 

 

  “E” Sınıfı Yangınların en ideal ve ekonomik 

söndürücüsü “Karbondioksit” (CO2) gazıdır.  



“E” SINIFI YANGINLAR (Elektrik Yangınları) 

 



YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASI 

SINIFI YANICI MADDELER 
SÖNDÜRÜCÜ 

TÜRLERİ 

A ADİ YANGINLAR 
KAGIT, ODUN, KUMAŞ GİBİ 

KATI MADDELER 

SU, KÖPÜK, 
KARBONDİOKSİT  

B 
AKARYAKIT 

YANGINLARI 
YAĞ, BOYA, PETROL VE PETROL 

ÜRÜNLERİ GİBİ SIVILAR 

KÖPÜK, 
KARBONDİOKSİT 

C GAZ YANGINLARI 
METAN, BÜTAN, PROPAN GİBİ 
GAZ HALİNDEKİ MADDELER 

KÖPÜK, 
KARBONDİOKSİT, 

KURU KİMYASAL TOZ 



YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASI 



YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASI 
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YANGIN SÖNDÜRME 

TEKNĠKLERĠ 
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   Yanıcı maddenin cinsi, yangının sınıfı ne olursa 

olsun söndürme metodu ve prensipleri aynıdır.    

   Bu prensip yanmayı oluĢturan ve “Yangın Üçgeni” 

olarak bilinen yapıyı bozmaktan ibarettir. 

YANGIN SÖNDÜRME TEKNĠKLERĠ 
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YANICI MADDEYĠ ORTADAN KALDIRMAK 

   Katı yanıcı maddelerde; bu 

yöntem pek mümkün değildir, ancak 

küçük çaptaki katı yanıcı maddeler 

emniyetli bir sahaya alınabilir. 

   Sıvı ve gaz yanıcı maddelerde; devre üzerindeki 

valfın kapatılmasıyla, sızan yakıt veya gaz ortadan 

kaldırılarak yangın kontrol altına alınabilir. 

   Elektrik yangınlarında ise; enerjinin kesilmesi, eğer 

yangın “A” veya “B” Sınıfı yangına dönüĢmemiĢ  ise 

yanmayı durdurur. 

YANICI 

 MADDE 
ISI 

OKSĠJEN 

YANMA 

YOK 



57 

ISIYI YOK ETMEK (SOĞUTMA) 

 Bu iĢlem genelde “Su” kullanılarak yapılır. Yanan 

maddenin sıcaklığı tutuĢma sıcaklığının altına 

düĢürülür. Bu iĢleme de “Soğutma” adı verilir 

ISI 

YANICI 

 MADDE 

OKSĠJEN 

YANMA 

YOK 
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YANICI 

 MADDE 

ISI 

OKSĠJEN 

YANMA 

YOK 

1.  ÖRTME : 

Katı maddeler (kum, toprak, halı, 

kilim, vb.) ve kimyasal bileĢkeler 

(köpük, kimyasal kuru toz vb.) 

kullanılarak yanan maddenin 

oksijen ile temasının kesilmesiyle 

yapılan söndürmedir. 

2.  BOĞMA : 

Yangının, oksijen ile temasının kesilmesi veya 

azaltılması amacıyla yapılan söndürme yöntemidir. 

Bu yönteme en iyi örnek “CO2 GAZI”’dır.    

OKSĠJEN ĠLE TEMASINI  KESMEK 

(BOĞMA) 
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   Yanma sırasında; yanıcı madde, oksijen ve ısı 

arasındaki alıĢveriĢin, kimyasal bir iĢlem ile kesilmesi 

suretiyle uygulanan söndürme tekniğidir. 

   Bu söndürme tekniğinde, genellikle “Halojenli” 

söndürücüler kullanılır, örnek; 

   Halon 1301      FM 200 TM 

NAF Serisi Gazlar  

ZĠNCĠRLEME REAKSĠYONU KIRMAK 



Sonuç olarak;  
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  Yanıcı Maddeyi Ortadan Kaldırmak. 

  Oksijen ile temasını kesmek. 

  Isıyı Yok Etmek (Soğutarak Söndürmek) 

  Zincirleme Reaksiyonunu Kırmak 

Yangının söndürülmesi aĢağıda belirtilen tekniklere 

göre yapılmalıdır; 
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YANGIN SAVUNMA GEREÇLERĠ VE 

DONANIMLARI 

YANGIN HORTUMU: 

Yangın hortumlarının iç kısımları lastik veya kauçuk 

ile kaplıdır. 

DıĢ kısmı ise tabii ve/veya yapay elyaftan yapılmıĢ 

kumaĢla kaplıdır. 

Ġç lastik veya kauçuk kısmın görevi su geçirgenliğini 

önlemektir. 

DıĢ bez kısmın görevi ise hortumun basınç altında 

ĢiĢip deforme olmasını önlemek ve lastik kısmın 

hasarlanmamasını sağlamaktır. 
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YANGIN HORTUMU 

Ticaret gemilerinde genellikle 1.5 veya 2.5 pus 

çapında hortumlar kullanılır. 

Hortumların çapı bulundukları yerdeki yangın vanası 

çapına uygun olur. 

Hortumların minimum uzunlukları ise hortumun 

kullanılacağı yerin yangın vanasına olan mesafesi 

kadar olmalıdır. 
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YANGIN HORTUMU 

Hortumun uzunluğu hesaplanırken hortumun 

bölmeler içinde dolaĢtırılacağı unutulmamalıdır. 

(Çünkü hortum kullanılacağı yere döĢenirken birçok 

kaporta, kapı, koridor veya menfezden geçecektir.) 

Hortumların bir ucunda diĢi, diğer ucunda erkek 

kaplin bulunur ve her hortumun bir nozulu olur. 

Hortum ve nozul yangın vanalarının yanında ve gözle 

görülebilir yerlerde muhafaza edilir. 
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YANGIN HORTUMU 

36’dan fazla yolcu taĢıyan gemilerde, iç kısımdaki 

hortumlar devamlı olarak vanalara bağlı olmalıdır. 

Sarılma sisteminde hortum erkek kaplin tarafı 120 

cm kısa olacak Ģekilde ikiye katlanır ve orta kısmından 

sıkıca sarılır. Açılacağı zaman hortum rodası dik 

olarak yere konur, diĢi kaplinden tutularak yuvarlanır. 
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YANGIN HORTUMU 

Her yangın vanası için bir yangın hortumu olmalıdır. 

Ayrıca her müstakil bölmenin en uç noktasına iki 

hortumla müdahale edilebilecek durum bulunmalıdır.  

Bir bölme için iki vana yok ise yakındaki bir vanadan 

faydalanmak üzere ya uzun bir hortum kullanılacak 

yada hortumlar birbirine eklenecektir. 
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HORTUMLARIN BAKIM-TUTUM VE 

KONTROLLERĠ 

Kullanımdan sonraki bakım-tutum: 

Hortumlar yangın olayı dıĢında günlük 

iĢlerde kullanılmamalıdırlar. 

Hortumlar kullanıldıktan sonra içindeki su 

boĢaltılmalı, kurutulmalı ve temizlenmelidir. 

YağlanmıĢ iseler yağlar temizlenmelidir. 

Hortumlar rutubetli, asitli ve petrol türevli 

ortamlarda muhafaza edilmemelidir. 
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HORTUMLARIN BAKIM-TUTUM VE 

KONTROLLERĠ 

Haftalık bakım-tutum ve kontroller: 

Hortumların kuru olup olmadıkları, doğru katlanıp 

katlanmadıkları, yerlerinde bulunup bulunmadıkları 

kontrol edilir. 

Yedek hortumların bulunduğu portuçlar 

havalandırılır. 
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HORTUMLARIN BAKIM-TUTUM VE 

KONTROLLERĠ 

Aylık bakım-tutum ve kontroller: 

Hortumlar açılır, göz kontrolünden geçirilerek delik 

ve yırtık kontrolü yapılır. 

Kat yerleri değiĢtirilir. 

1 ay süresince kullanılmamıĢ hortumların içinden 

tatlı su geçirilir.  



69 

HORTUMLARIN BAKIM-TUTUM VE 

KONTROLLERĠ 

6 Aylık bakım-tutum ve kontroller: 

Hortumlar yangın devresine bağlanır, 5 dakika 

basınca tabii tutularak suyu kaçırıp kaçırmadıkları 

kontrol edilir 

Üstlerinde hava kabarcığı oluĢup oluĢmadığına 

bakılır. 
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YANGIN HORTUMU KAPLĠNLERĠ 

Kaplinler, hortumları birbirlerine veya vanalara 

bağlamak üzere kullanılan aparatlardır. 

DiĢi ve erkek üzere iki, diĢli veya tırnaklı olmak üzere 

iki, indirici veya artırıcı olmak üzere iki çeĢit olurlar. 

Ayrıca çaplarına göre de ayrılırlar. 

110 'LUK B TİPİ 
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YANGIN HORTUMU KAPLĠNLERĠ 

DiĢi kaplinler, hortumların vanalara bağlanmasında, 

diĢi ve erkek kaplinler hortumların birbirine 

bağlanmasında, indirici veya artırıcı kaplinler hortum 

çapı değiĢtirilmesinde kullanılırlar. 

Gemilerde en az hortum sayısı kadar ve hortumlara 

uygun çapta diĢi ve erkek kaplin bulunur ve bunlar 

hortumlara bağlı tutulur. 

Ayrıca yedek kaplin bulundurulmasında yarar 

vardır. Kaplin çapları vana çaplarına uygun olmalıdır. 
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KAPLĠNLERĠN BAKIM-TUTUM VE  

KONTROLLERĠ 

Kullanımdan sonraki bakım-tutum: 

DiĢler veya tırnaklar kontrol edilir, gerekiyorsa 

temizlenir, hasar var ise değiĢtirilir. 

Contaları kontrol edilir, sağlam değilse değiĢtirilir, 

eksikleri tamamlanır. 

Yağlanmazlar, yağ yerine grafit tozu kullanılır.  
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KAPLĠNLERĠN BAKIM-TUTUM VE  

KONTROLLERĠ 

6 Aylık bakım-tutum ve kontroller: 

Hortumlarla birlikte basınç testine tabii tutulurlar. 

Kaçıranların contası ve kelepçeleri kontrol edilir, 

gerekiyorsa yenilenir. 

Kelepçeler, contalar ve kaplinler gözle kontrol 

edilerek, çürümüĢ kelepçeler, contalar değiĢtirilir. 

Kaplinlerde bir bozukluk varsa yenilenir. 
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YANGIN HORTUMU NOZULLARI 

Nozullar, pulvarize, solid, huzme-solid çift maksatlı ve 

aplikatör olmak üzere türlere ayrılır. 

Nozulların çapları ile kaplin çapları aynı olmalıdır. 

Gemilerde nozullar 12 mm (1/2 pus), 16 mm (5/8 pus), 

19 mm (3/4 pus) çaplarında veya bunlara yakın 

olmalıdır. 
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YANGIN HORTUMU NOZULLARI 

YaĢam mahalindeki nozullar, 12 mm çapına, 

güvertelerde ve makine dairesindeki nozullar 19 mm 

çapında olmalıdır. 

Makine dairesi ve içine yağ dökülüp saçılabilecek 

yerlerde çift maksatlı nozul bulunmalıdır. 

A kategorisindeki makine dairesinde ek olarak iki su 

aplikatörü olmalıdır. 

ġaft tünelinde, makine dairesine açılan sahanlıkta iki 

çok maksatlı nozul bulunmalıdır.  
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YANGIN HORTUMU NOZULLARI 

Makine dairesindeki hortumlar hariç diğer 

hortumların ¼’ü kadar huzmeli veya çok maksatlı 

nozul bulunmalıdır. 

Her çift nefes alma cihazı (kiĢisel teçhizat takımı) için 

bir aplikatör olacak ve bu nefes alma cihazının yanında 

bulunacaktır. 
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YANGIN HORTUMU NOZULLARI 

Nozul ÇeĢitlerinin Kullanım Alanları 

Yağmurlama yaparak yangına müdahale etmek 

isteniyorsa huzme nozullar kullanılmalıdır. Huzme 

nozullar yüksek süratle yağmurlama yaparlar.  

Alçak surette yağmurlama yaparak su perdesi 

oluĢturulmak isteniyorsa bu taktirde aplikatör 

kullanmamız gerekir. Aplikatörden çıkan suyun tesir 

mesafesi 2.5 m’den fazla değildir. 
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YANGIN HORTUMU NOZULLARI 

Nozul ÇeĢitlerinin Kullanım Alanları 

Aplikatörle müdahale, geniĢ su perdesi 

oluĢturduğundan insanlar yangına daha rahat 

yaklaĢabilirler, küçük su zerrecikleri çabuk soğumayı 

sağlar ve ayrıca çabuk buharlaĢarak yangının 

boğulmasını sağlar. 

Az miktarda su sarfiyatı olur veya söndürülen yere 

daha az su birikir. 

Tazyikli su kullanılarak yangını söndürmek istiyorsak 

bu takdirde solid su nozulları kullanılmalıdır.  
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YANGIN HORTUMU NOZULLARI 

Nozul ÇeĢitlerinin Kullanım Alanları 

Solid nozullarla yangın söndürülmesinde çok su 

harcanır veya söndürülen yere çok su birikir. Biriken 

çok miktardaki su ise serbest satıh oluĢturacağından 

gemi dengesini olumsuz etkiler. 

100 lb/cm² basınçtaki su 1.5 pus’luk bir solid su 

nozulu ile 30 m mesafeye ulaĢır ve dakikada 360 lt su 

akar. 

100 lb/cm² basınçtaki su 1.5 pus’luk huzme nozulu ile 

5 m mesafede 3 m çapında bir su perdesi oluĢturur ve 

dakikada 235 lt su akar. 
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YANGIN HORTUMU NOZULLARI 

Nozul ÇeĢitlerinin Kullanım Alanları 

100 lb/cm² basınçtaki su 1.5 pus’luk bir aplikatörle 

2.5 m mesafede 5 m çapında bir su perdesi oluĢturur  

ve dakikada 165 lt su akar. 

Bu nedenlerle yangın cinsine ve içinde bulunan 

ortama göre nozul seçimi önemlidir. Örneğin bir 

ambar yangınında içerden aplikatör kullanarak 

yangını söndürmek, bordadan veya güverteden solid su 

tutarak borda veya güverte saçlarını soğutmak uygun 

bir yöntemdir. 
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NOZULLARIN BAKIM-TUTUM VE 

KONTROLLERĠ 

Nozulların bakım-tutum ve kontrolleri 

kaplinlerinkiyle aynıdır. 
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YANGIN VANALARI 

Gemilerde 1.5 ve 2.5 pusluk yangın vanaları 

kullanılır. Bunlar diĢli veya tırnaklı tiplerde olurlar. 

Gemilerde her müstakil bölme için iki yangın vanası 

bulunur. 

Yangın vanalarının ağızları, kullanılmadıkları zaman 

kendilerine zincirle bağlı bir kapakla kapatılırlar. 
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VANALARIN BAKIM-TUTUM VE 

KONTROLLERĠ 

Haftalık bakım-tutum ve kontroller: 

Vanalar sonuna kadar açılıp kapatılarak çalıĢırlılığı 

kontrol edilir, gerekiyorsa valf rotu yağlanır ve 

alıĢtırılır. 

Valf kapakları kontrol edilir, eksikleri tamamlanır. 

Valf diĢ veya tırnakları kontrol edilerek temizlenir, 

bozuksa değiĢtirilir. 
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VANALARIN BAKIM-TUTUM VE 

KONTROLLERĠ 

6 aylık bakım-tutum ve kontroller: 

Valfler tamamen sökülüp dağıtılır, sistemi kontrol 

edilir, temizlenir ve alıĢtırmaları yapılır. 
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VALF SÜZGEÇLERĠ 

Valf süzgeçlerinin gemilerde bulunması isteğe 

bağlıdır. 

Bunlar muhtelif pisliklerin nozulları tıkamalarını 

önlerler. 

Filtrelerini temizlemek çok basittir. 

Bakım-tutum ve kontrolleri vanaların  

aynıdır. 
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Y GEYTLER 

Y geytler 2.5 pusluk bir valfa veya hortuma 2 adet 1.5 

pusluk hortum donatmak için kullanılır. 

Gemilerde bulundurulması isteğe bağlıdır. 

Bakım-tutum ve kontrolleri vanalar gibidir. 
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ULUSLAR ARASI SAHĠL BAĞLANTISI 

(INTERNATIONAL SHORE CONNECTION) 

Gemi yangın devresine gemi dıĢından su alabilmek 

için kullanılan bir aparattır. 

Bağlantı 10.5 kg/cm² veya 150 lb/pus² basınca 

mukavim olacaktır. 

Filencin bir tarafı düz olacak, diğer tarafında ise gemi 

hortumuna veya vanasına bağlanabilecek bir kaplin 

bulunacaktır.  

Bu bağlantı, contası, cıvata ve somunlarıyla birlikte 

bulundurulacaktır. 



88 

ULUSLARARSI SAHĠL BAĞLANTI FĠLENCĠNĠN 

ÖLÇÜLERĠ 

 DıĢ çap    :178 mm 

 Ġç çap    :  64 mm 

 Saplama dairesi çapı  :132 mm 

 Filenç delikleri çapı  :  19 mm 

 Filenç delikleri sayısı  :    4 adet 

 Filenç kalınlığı   :  14.5 mm(En az)  

 Saplama ve somun  :4 adet 16 mm  

       çapında, 50 mm  

       uzunluğunda 
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BAĞLANTININ BAKIM-TUTUM VE 

KONTROLLERĠ 

Haftalık bakım-tutum ve kontroller: 

Bağlantı ve teferruatının yerinde olup olmadığı 

kontrol edilir. 

Gerekiyorsa cıvata ve somunları yağlanır. 

 

6 aylık bakım-tutum ve kontroller: 

Devreye bağlanarak 10.5 kg/cm² basınçta test edilir. 

Gerekiyorsa contası değiĢtirilir. 
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YANGIN SÖNDÜRME MADDELERĠ 

. 




