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Birey/öğrenciye makine dairesi kaynak yönetimi (ERM) 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrencimiz, 

 

 

Son yıllarda denizlerde emniyetli seyir konusunda etkililiğin artırılması amacıyla 

Makine Dairesi Kaynak Yönetimi (ERM) yaklaĢımı ülkemizde hızla yaygınlaĢmaktadır. 

STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping 

for Seafarers) 2010 Manila‟da yapılan değiĢikliklerle beraber gemi adamlarının bu yaklaĢıma 

uygun eğitimler alması zorunlu hale getirilmektedir.  

 

Bu yaklaĢımın amacı makine dairesindeki operasyonların daha emniyetli, sağlıklı ve 

çevreci olmasını sağlamaktır. Kaynak yönetiminin temel ilkeleri ekip üyeleri, durum 

farkındalığı ve karar verme arasındaki sosyal etkileĢim ile iliĢkili olmayan teknik becerileri 

ile ilgilidir. Yakın gelecekte birer gemi adamı olarak gemilerde görev alacak olan sizler bu 

modülde yer alan bilgiler rehberliğinde makine simülatör sistemlerini kullanabileceksiniz. 

Ana makine, elektrik ve yardımcı makine modüllerini kullanabilecek ve olası arızaları 

yorumlayıp düzeltebileceksiniz. Kendinizi bu yeni yaklaĢım ile geliĢtirecek ve çalıĢma 

hayatınızda daha baĢarılı olacaksınız. 

  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 1 
 

 

 

 

ERM eğitim standartlarına göre geminin ve ana makinenin özelliklerini tespit 

edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan gemilere giderek geminin ve ana makinesinin teknik 

özelliklerini araĢtırınız. 

 Denizcilik mesleğinde çevreye duyarlılık, çevre temizliği, üste itaat ve zamana 

riayet konularında araĢtırma yaparak bilgi toplayınız. 

 AraĢtırmalarınızı bir doküman halinde getirerek arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. MAKĠNE DAĠRESĠ KAYNAK YÖNETĠMĠ ( ERM ) 
 

 

1.1. ERM Nedir? 
 

Ġngilizce Engine Room Resource Management sözcüklerinin baĢ harflerinden oluĢan 

kısaltmadır. Makine dairesi kaynak yönetimi anlamına gelir. ERM güvenli bir seyir 

sağlamak için makine dairesinde personel, ekipman ve bilgi kaynağını yönetmeyi ve etkili 

bir Ģekilde kullanmayı amaçlayan bir yaklaĢımdır. 

 

Güvenli seyir için ve özellikle operasyonel durumun sürekli değiĢkenlik gösterdiği 

geminin limana giriĢ/çıkıĢlarında ERM tüm ilkeleriyle uygulanmalıdır. 

 

1.2. Makine Dairesi Kaynak Yönetimi Temel Prensipleri 
 

Makine dairesi kaynak yönetiminde temel olarak incelenen 3 baĢlık bulunmaktadır. 

 

1.2.1. Personel Yönetimi 
Personel sistemi personellerin yeterliliklerine, tecrübelerine ve sertifikalarına uygun 

olarak düzenlenmelidir. 

 

Personelde tecrübe, bilgiyi kullanma, neden-sonuç iliĢkisi kurma, yorum yapma ve 

karar verme yetenekleri aranmalıdır. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 1 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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1.2.2. Ekipman Yönetimi 
 

Makinelerin bakım tutum ve iĢletme faaliyetlerinin  (çalıĢtırılması ) takibi ve 

yönetilmesi gerekmektedir. Bunun için personel arasında görev dağılımının sağlanması 

gereklidir.  

 

ĠĢletmenin ve bakım tutumların kayıtlarının tutulması gereklidir. 

 

Ekipmanlar geminin güvenli seyri için tüm gereksinimleri karĢılamalı ve sorunsuz 

çalıĢacak durumda hazır bulundurulmalıdır. 

 

1.2.3. Bilgi Yönetimi 
 

Bilgiyi anlaĢılır açık bir biçimde kaydetmek ve paylaĢmak gerekliliği vardır. 

Bilgi gemi dıĢından, personelden, iĢletme ve bakım kayıtlarından, kullanım kılavuzundan, 

çizimlerden ve ekipmanlardan olmak üzere birçok kaynaktan gelebilir. 

 

Ekipmanlardan iki tür bilgi geliĢi olur. Birincisi alarmlar ve çalıĢma verilerinin 

otomatik olarak gelmesidir. Bunlar monitör sisteminden ya da göstergelerden takip edilir. 

Ġkinci bilgi geliĢi personelin duyuları tarafından tespit edilen sesler, titreĢimler, sızıntılar vb. 

olarak gerçekleĢir. 

 

Tüm bu bilgiler geminin güvenli seyri için anlaĢılır bir biçimde paylaĢılmalı ve 

kullanılmalıdır. 

 

1.3. Makine Dairesi Kaynak Yönetimi Temel Gereksinimleri 
 

1.3.1. Kaynakların tahsis ve ataması (Allocation and assignment ) 
 

Bu gereksinim personel yönetimiyle ilgilidir. Uygun niteliklerde personellerin temini 

ve bu personellere gerekli görev atamalarının yapılması gerekliliğini belirtir. Makine 

dairesinde uyumlu ve güvenli çalıĢma için gereklidir. 

 

1.3.2. Önceliklendirme ( Prioritization ) 
 

DeğiĢken durumlarda yorum yapma ve karar verme aĢamasında öncelik verilmesi 

gereken durumları belirtir. 

 

1.3.3. ĠletiĢim ( Communication ) 
 

Makine dairesinde anlaĢılır ve açık bir iletiĢim güvenli bir seyir için gereklidir. Etkili 

bir iletiĢim için özelikle Ġngilizce bilinmelidir. Bunun yanı sıra teknik terimlere hakim 

olunmalı ve anlatılmak istenen net bir Ģekilde karĢı tarafa aktarılmalıdır. 

 

Makine dairesindeki bir olumsuz durum esnasında etkili iletiĢim zaman kaybını çok 

aza indirmektedir ve duruma müdahaleyi hızlandırmaktadır. 
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1.3.4. Kendine Güven (Assertiveness ) 
 

Personelde bulunması gereken bir özelliktir. Makine zabiti en temelinde karar verici 

ve uygulayıcıdır. Personel alacağı kararlarda Ģüphe etmemelidir. Bunun olabilmesi içinse 

personelin o konuyla ilgili tam bilgili olması gerekmektedir.  

 

Personel kendine güveni yüksek olmalı, takım arkadaĢlarıyla yapılan çalıĢmalarda 

diğer fikirlere de saygılı olmalıdır. 

 

1.3.5. Liderlik (Leadership ) 
 

Liderlik ERM uygulamaları için çok gerekli bir özelliktir. Ortak görevleri sorunsuz 

Ģekilde baĢarmak için liderlik önemlidir. Lider, ekibindeki personeli etkileyen ve motive 

edebilen kiĢidir.  

 

1.3.6. Durumsal Farkındalık (Situational awareness ) 
 

Durumsal farkındalık değiĢken durumlara göre hareket edebilme becerisidir. Risk 

faktörlerini analiz ederek oluĢabilecek arıza veya problemlere göre farklı tutum ve davranıĢ 

geliĢtirme yeteneğidir.  

 

Olası sorunlara karĢı önceden tedbir alarak sorunu önlemek ya da en az kayıpla 

atlamayı sağlamak gereklidir. 

 

1.3.7. Takım Tecrübesinin Dikkate Alınması (Consideration of team experience) 
 

Güvenli vardiya ve seyir için gereken durumlarda ekipteki tüm personelin 

tecrübelerinden faydalanmak gereklidir. Bazı durumlarda yeni iĢe baĢlayan bir personel bile 

fikirleriyle ekip liderine ve arkadaĢlarına yardımcı olabilir.  

 

O nedenle ekip liderleri tüm ekibin tecrübe ve bilgilerinden faydalanmalıdır. Çoğu 

zaman beyin fırtınası yapılarak ortaya daha verimli sonuçlar çıkabilmektedir. 

 

1.4. Simülatör Nedir? 
 

Simülatör bir olay ya da sistemin gerçekçi bir temsilini üretmek için mekanik, elektro-

mekanik veya bilgisayar sistemlerini kullanarak tanımlayan bir eğitim aracıdır. Personelleri 

eğitmek için gerçek araç gereç kullanmak hem pahalı hem de zaman mekân sorunlarına yol 

açar bu yüzden simülatörler eğitim için hem ekonomik hem de güvenlidir.  

 

Zabitin gemi makinesine adaptasyon süresini azaltmayı amaçlar. Makine zabitlerini 

sürekli bir Ģekilde gerçek makine dairesinde eğitmek pek mümkün değildir. Bu sorunu 

ortadan kaldırmak için gerçek zamanlı makine dairesi simülatörleri kullanılmaktadır. 
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ġekil:1.1 Simülatör sistemi 

1.5. Simülatörde Gemi Tipi ve Ana Makine Özellikleri   
 

Gemide çalıĢmaya baĢlamadan önce okullarda ve kurslarda alınan eğitimlerde 

genellikle gerçek zamanlı eğitim simülatörleri kullanılmaktadır.  

 

Öğrenciler farklı gemi tiplerindeki sistemlerin bile birebir aynısını simülatör üzerinden 

gözlemleyebilmekte, ayarlar yapabilmekte, oluĢan arızalar karĢısında yorum yeteneğini 

geliĢtirebilmekte ve en önemlisi arıza çözümünde karar vererek deneme yanılma yoluyla 

sorunu çözmeyi öğrenmektedirler. 

 

Günümüzde eğitim amaçlı farklı markaların simülatörleri kullanılmaktadır. Gemi 

tipleri, ana makine özellikleri ve çalıĢma prensipleri hepsinde benzerlik göstermektedir. Bu 

simülatör markalarının aralarındaki fark genellikle ekran ara yüzlerinin değiĢik olmasıdır.  

 

AĢağıda simülatörlerde genel olarak kullanılan gemi tipleri ve ana makine 

özelliklerinden bahsedilecektir. Öğrenci simülatörde hangi gemi tipinde çalıĢma yapmak 

istiyorsa onu seçerek o gemiye ait makine sistemleri üzerinde çalıĢma yapabilmektedir. 

 

1.5.1. Simülatörde Genellikle Kullanılan Gemi Tipleri 
 

Günümüzde simülatör üreticileri müĢterilerinin istekleri doğrultusunda farklı gemi 

tiplerinin ana makine donanımlarını teknik verilerini yükleyerek simülasyona 

aktarmaktadırlar. Simülatörlerde iĢleme baĢlandığında Select Ship Type Ģeklindeki 

yönlendirmeden üzerinde çalıĢılacak gemi tipi seçilir. AĢağıda simülatörlerde en çok 

kullanılan gemi tipleri belirtilmektedir. 

 

 Kuru yük gemisi / Konteyner gemisi (Dry-Cargo Vessel/Container Ship) 

 Ro-Ro gemisi (Roll on–Roll of Ship ) 

 Konteyner gemisi (Container Ship ) 
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 Genel kargo gemisi ( General Cargo ) 

 LNG tanker gemisi ( Liquid Naturel Gas Tanker ) 

 Yakıt tanker gemisi ( Oil Tanker ) 

 Balıkçı gemisi ( Fishing Vessel ) 

 

1.5.2. Simülatörde Genellikle Kullanılan Ana Makine Özellikleri 
 

Simülatörlerde çok çeĢitli gemi tiplerine ait farklı markaların ana makine özellikleri 

bulunmaktadır. Burada genel olarak karĢımıza çıkabilecek olanlar üzerinde durulacaktır ve 

ana makine özellikleri tarif edilirken karĢılaĢacağınız terimler açıklanacaktır. 

  

 Silindir çapı ( Cylinder bore, mm ) 

 Piston kursu ( Piston stroke, mm ) 

 Silindir sayısı ( No. of cylinders ) 

 Maksimum sürekli güç ( MCR, kW ) 

 Makine devri ( Engine speed, rpm ) 

 Pervane çeĢidi ( Propeller FPP, CPP ) 

 Pervane kanat sayısı (Propeller blades ) 

 Ana efektif basınç ( MEP, bar ) 

 Tam yükte hız ( Speed in full load, kn ) 
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Etkinlik: 

 

AĢağıda verilen etkinliği sınıf ortamında arkadaĢlarınızla gerçekleĢtiriniz.  

 

Denizcilik mesleğinde çevreye duyarlılık, çevre temizliği, üste itaat ve zamana riayet 

neden önemlidir? Sorusunun yanıtı postitlere yazılarak atölyenizdeki panoya asılacak ve 

değerlendirilmesi yapılacaktır. 

 

 

Değer  
Çevreye duyarlılık, çevre temizliği, üste itaat ve zamana 

riayet 

Konu 
Denizcilik mesleğinde baĢarının çevreye duyarlılık, çevre 

temizliği, üste itaat ve zamana riayet iliĢkisi 

Etkinlikler 
“Çevreye duyarlılık, çevre temizliği, üste itaat ve zamana 

riayet postitleri” 

Kavramlar 

Çevreye duyarlılık, çevre temizliği, üste itaat ve zamana 

riayet, toplum, grup, iliĢki, davranıĢ, yaĢam, baĢarı, duygu, 

duygulara saygı, kural, hiyerarĢi 

Yöntem 

Beyin fırtınası 

Grup tartıĢması 

Örnek olay incelemesi 

Soru cevap 

YaklaĢımlar 
Değer analizi 

Değer açıklama 

Kazanımlar 

1. Çevreye duyarlılık, çevre temizliği, üste itaat ve zamana 

riayet önemini fark eder. 

2. Çevreye duyarlılık, çevre temizliği, üste itaat ve zamana 

riayet getirilerini keĢfeder. 

3. Mesleki baĢarıda çevreye duyarlılık, çevre temizliği, üste 

itaat ve zamana riayet önemini kavrar. 

4. Çevreye duyarlılık, çevre temizliği, üste itaat ve zamana 

riayet kiĢinin kendisiyle baĢladığını fark eder. 

5. Ast üst iliĢkisinin gemi yaĢantısında önemini kavrar. 

7. BaĢarılı olmak için değerlere saygı göstermenin çevreye 

duyarlılık, çevre temizliği, üste itaat ve zamana riayet 

iliĢkisini kurar.  

 

Araç gereçler 
Post-it, kalem - kâğıt, kraft kâğıdı, A3 kâğıdı, boya kalemleri 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Okulunuzda bulunan makine simülatör laboratuvarına öğretmeninizle girerek sistem 

bileĢenlerini inceleyip simülatörü açınız.  Simülatörünüzde gemi ve makine seçimlerini 

yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makine simülatörü sistem bileĢenlerini 

sayınız. 
 Simülatör sistem semasını inceleyiniz. 

 Simülatör sistemini Ģematik olarak 

çiziniz. 

 Okulunuzdaki makine simülatör kurulum 

Ģemasını inceleyiniz. 

 Simülatörü açarak gemi seçimi yapınız.  Öğretmeninize danıĢınız. 

 Kayıtlı gemi tiplerini listeleyiniz.  Ekran görüntüsünden yararlanınız. 

 Seçtiğiniz geminin makine özelliklerini 

seçerek listeleyiniz. 

 Makine bilgilerini kontrol ederek gemi 

makinesi hakkında rapor hazırlayın. 

 Farklı gemi tiplerini ve makine 

özelliklerini seçerek değiĢimleri 

inceleyiniz. 

 DeğiĢik senaryolar hazırlamanın önemini 

araĢtırın. 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi güvenli bir seyir sağlamak için makine dairesinde personel, 

ekipman ve bilgi kaynağını yönetmeyi ve etkili bir Ģekilde kullanmayı amaçlayan bir 

yaklaĢımdır? 

A) BRM 

B) ERM 

C) GPS 

D) STCW 

E) MARPOL 

 

2. Makinelerin bakım tutum ve iĢletme faaliyetlerinin  (çalıĢtırılması ) takibi ve 

yönetilmesi hangi yönetim Ģekline girer? 

A) Personel yönetimi 

B) Balast yönetimi 

C) Ekipman yönetimi  

D) Bilgi yönetimi 

E) Class yönetimi 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi makine dairesi kaynak yönetimi temel gereksinimlerinden 

değildir? 

A) Durumsal Farkındalık 

B) Liderlik 

C) ĠletiĢim 

D) Duygusallık 

E) EtkileĢim 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi simülatör kullanım amaçlarından biri değildir? 

A) Ekonomik olması 

B) Adaptasyonu kısaltması 

C) Zaman kazandırması 

D) Kusursuz çalıĢması 

E) Zaman tasarrufu 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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5. AĢağıdakilerden hangisi Simülatörde genellikle kullanılan gemi tiplerinden değildir? 

A) Sismik gemisi  

B) Konteyner gemisi 

C) Genel kargo gemisi 

D) Ro-Ro gemisi 

E) LNG Tanker gemisi 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

 

 

 

Makine simülatörü sistem bileĢenlerini ve ana makine modül sistemlerini 

kullanabileceksiniz. 

 

 
 

 

 Yakınlarınızda bulunan gemilere giderek makine dairesi kontrol odalarını 

gezerek inceleyiniz. 

 Ana makine, yardımcı makineler ve elektrik sistemlerinin kumandaları 

hakkında bilgi toplayınız. 

 AraĢtırmalarınızı bir doküman haline getirerek arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. MAKĠNE SĠMÜLATÖRÜ ANA MAKĠNE 

SĠSTEMLERĠ 
 

2.1. Ana Makine Kontrol Sistemi 
 

Ana makine kontrol panelinde ana makinenin çalıĢma durumuna iliĢkin teknik veriler 

ve ana makineyi kontrol yöntemleri bulunmaktadır. AĢağıdaki temsili resimde bunları 

görebiliriz. 

 

Resim 2.1: Ana makine paneli  

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 2 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Panelin sol tarafında Load Diagram (yük diyagramı) kısmında makinenin devrine 

bağlı güç değiĢimini takip edilir. Ġdeal bir çalıĢma için diyagram üzerindeki yeĢil nokta 

kırmızıçizgiyle çevrelenmiĢ taralı alan içerisinde bulunmalıdır.  

 

Power  Deviation kısmı ise silindirlerdeki ateĢleme sırasını göstermektedir. 

 

Panelin orta kısmında bulunan Engine RPM (makine devri) göstergesinden makine 

devri ileri (AH) ve geri (AS) olmak üzere takip edilir.  

 

Orta altta bulunan kumanda paneli makineye yol verme iĢlemi için kullanılır ve 

üzerinde bulunan rak kolu yardımıyla makine devri artırılıp azaltılabilir. 

 

Panelin sağ tarafında ise Rudder Angle (dümen açısı) göstergesiyle dümen açısı 

kontrol edilir.  

 

Speed ekranı makinenin hızını Power ekranı makinenin anlık gücünü gösterir. Reverse 

ekranıysa geminin ileri geri manevrası hakkında bilgi verir. 

 

Start Air Pressure göstergesi ilk çalıĢtırma havası basıncını (ilk çalıĢtırma hava basıncı 

30 bar olmalıdır)  

 

Fuel Ġndex göstergesi ise makineye gitmesi gereken yakıtın yüzde olarak oranını 

gösterir. 

 

Power kısmında Remote control, Telegraph ve Safety system ıĢıklarının hepsinin 

yanması gerekir. Bu sayede sisteme elektrik geldiği anlaĢılır. 

 

Control kısmında makineye nereden kumanda edileceği gösterilir; 

Bridge (köprü üstünden),  

ECR ( makine dairesi kontrol odasından ),  

ELC ise ana makine lokal kontrol yani makine üzerinden kontrol anlamına gelir. 

Bunların nasıl seçildiği lokal kontrol konusunda anlatılacaktır. 

 

Ana makine ilk çalıĢtırılma esnasında Control On düğmesine basılır. Bu devreye 

elektriği verir ve güvenlik amaçlıdır.  

 

Daha sonra Slow Turn düğmesine basarak ana makineyi yavaĢ yavaĢ döndürmeye 

baĢlanır ki yağlama yağı makinenin her yerine ulaĢsın. 

 

Steering Gear pompalarından birine basılır ve çalıĢtırılır daha sonra manuel 

konumundan auto (otomatik) konumuna alınır. 

 

Main Start Valve düğmesine basarak makineye yol verme iĢlemi yapılır. Yani basınçlı 

havayla ana makine döndürülür. Bu aĢamada rak kolunu kumanda panelinde D-Slow 

konumuna alınır. Eğer her Ģey yolundaysa hiçbir alarm vermeden makine harekete geçer. 
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2.2. Makine Simülatöründe Soğutma, Yakıt ve Yağlama Sistemleri 
 

2.2.1. Soğutma Sistemi 
 

Ana makine soğutma iĢlemi için Fresh Water (tatlı su) kullanılır. Ana makinede 

kullanılan soğutma suyuna ceket suyu da denilir. AĢağıda temsili olarak verilen örnek 

simülatör ekranında tatlı su soğutma sistemini ve üzerindeki bileĢenleri göreceğiz. 

 

Resim 2.2: Tatlı su soğutma sistemi 

Burada ana makineye gidecek tatlı suyun bulunduğu tanklar, suyu sistemde dolaĢtıran 

pompalar, sistemde ısınan suyu soğutan kulerler (cooler), suyu yönlendiren valfler,  dizel 

jeneratörler ve ana makine görülmektedir.  

 

Ana makine çalıĢtırılacağı zaman önce dizel jeneratörler devreye alınarak gemiye 

elektrik temini yapılır bu sebeple tatlı su soğutma sistemini çalıĢtıracak elektrik mevcuttur.  

 

Pump Control göstergesinden pompalar çalıĢtırılır ve auto konumuna alınır. 

Sistemdeki akıĢkan basıncı kontrol edilir. Suyun soğutulması için cooler devreye alınır. 

Temperature control panelinden ana makineye giren ve çıkan soğutma suyu sıcaklıkları takip 

edilir. Ġstenilen set değerler flow Ģalterlerinden ayarlanır. 
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Ana makine ilk çalıĢtırmada soğuk olduğu için ısıtma iĢlemi gerekmektedir. Ana 

makineyi ısıtmak için çalıĢmakta olan dizel jeneratörlerin ceket suyu ana makineye 

gönderilir. 

 

2.2.2. Yakıt Sistemi 
 

Ana makinenin çalıĢması için gerekli yakıtın sağlanmasında kullanılan sistem yakıt 

sistemidir. Yakıt sistemi ikiye ayrılır. Fuel Oil Supply System (Yakıt Besleme Sistemi) ve 

Fuel Oil Transfer System (Yakıt aktarma Sistemi). 

 

AĢağıdaki temsili resimlerde bu iki sistem bileĢenleri görülmektedir. 

 

Resim 2.3 : Yakıt besleme sistemi 

 

Sitemin ana elemanları Ģunlardır: 

 

 Dizel Oil servis tankı 

 Heavy Fuel Oil servis tankı ve tank içi hiter. 

 Pompalar 

 Filtreler 

 Dreyn Muslukları 

 Prehiter 

 Valfler (by-pass valf ve üç yollu valf ) 

 

Bu sistem yakıtın ana makineye gönderildiği sistemdir. Burada sadece servis tankları 

mevcuttur. 
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Ana makine çalıĢtırmak için iki tür yakıt kullanılır. Ġlk çalıĢtırma ve manevralarda 

dizel oil kullanılır. Daha sonra seyirde HFO‟ya geçilir. Her iki yakıtın ayrı tankları vardır. 

Kontrol Ekranından Fuel Select bölümünde ME ( main engine ) ve AE 1ve AE2 (auxilary 

engine yani jeneratörler) kullanacağı yakıt tipi seçilir.  

 

Ġlk çalıĢtırmada hepsi DO konumuna alınır. Sistem üç yollu valfler aracılığıyla seçilen 

tanktan makinelere yakıtı açar. Burada pompalar (supply ve circulating) Pump 1 

düğmelerine basarak açılır ve auto moduna getirilir. 

 

HFO tank hiteri 80 ᵒC ye ayarlanır. HFO ağır yakıt olduğu için ana makineye 

göndermeden ısıtılarak viskozite ayarı yapılır ve öyle gönderilir. Bu panelde bulunan 

Viscosity Control ekranından ayar yapılır.  

 

Preheating on–bypass ekranı ise ana makineye ilk çalıĢtırmada dizel oil gönderildiği 

zaman bypass edilir. Ne zaman HFO gönderilecekse preheating on konumuna alınmalıdır. 
 

Yakıt sisteminin ikinci devresi olan transfer sistemi aĢağıdaki temsili resimde 

açıklanacaktır. 

Resim 2.4:Yakıt transfer sistemi 

Bu sistemde settling ve bunker tank (bouble bottom tank) olmak üzere iki HFO tank 

mevcuttur. Bu iki tankın hiter ayarı 80 ᵒC ye yapılır. Bu tankların ısıtma iĢlemi kazanlarda 

üretilen stimle yapılır. Ayrıca bir de dizel oil tankı bulunur. DO ve HFO transfer pompalarını 

çalıĢtırarak emme basma (suction-discharge) basınçlarını ekrandan kontrol edilebilir. 
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Burada yakıt önce bunker taka gelir sonra settling tanka gelir daha sonra seperatörden 

geçerek servis tankına gönderilir. 

 

Seperatör selection bölümünden seperatöre girecek yakıt cinsi seçilir. Yakıtın hangi 

tanktan alınıp sepere edildikten sonra nereye gönderileceğine de buradan kumanda edilebilir. 

 

2.2.3. Yağlama Sistemi 
 

Simülatörlerde yağlama sistemi Lubricating Oil System olarak isimlendirilir. Farklı 

sistemlerde yağlama yağı aynı zamanda piston soğutma görevi yaptığı için bazı 

simülatörlerde Piston Cooling System ismi de konsollara eklenir. 

 

Resim2 .5:Yağlama sistemi 

Sistemin temel elemanları; 

 Yağ tankları 

 Yağ seperatörü 

 Pompalar 

 Filtreler 

 Yön kontrol valfleri 

 Kulerler 
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Bu sistemde ana makine üzerinde 3 bölge yağlanmaktadır. 
 

 Silindirler 

 Krank mili 

 Kam mili 

 

Simülatörde Main Circulating System (ana dolaĢım) ve Camshaft L.O system (kam 

mili yağlama) ekranında pompalar ve kulerler devreye alınır. Genel olarak pompalar ve 

kulerler devreye alınınca kumanda her zaman manuel modundan auto moduna alınmalıdır. 

Göstergelerde yağ basınçları sürekli takip edilir.  

 

2.3. Makine Simülatöründe Egzoz ve Hava Kompresör Sistemleri 
 

2.3.1. Egzoz Gaz ve Turbo Ģarj Sistemi 
 

Bu sistemde egzoz gazlarından faydalanarak turbo Ģarjın çalıĢtırılması, turbonun 

çalıĢma devri takibi, turbo parçalarının temizlenmesi ve egzoz gaz sıcaklıklarının takibi 

yapılır. 

 

Ana makine çalıĢtırılma aĢamasında Blower butonuna basılarak devreye alınır ve auto 

konumuna getirilir. Makine çalıĢtığı andan itibaren bu ekrandan hem skavenç (silindire hava 

giriĢ) havası basıncı hem de çalıĢma sırasındaki egzoz gaz sıcaklıkları takip edilir. 

 

Scavqenge Air Pressure‟da basınç 0,36 barı aĢtığı durumlarda ideal yakıt hava 

karıĢımı sağlanmıĢ olur. 

 

Ana makineyi ilk çalıĢtırma anında dikkat edilecek en önemli noktalardan birisi egzoz 

gaz sıcaklıklarının takibidir. Egzoz gaz sıcaklıkları sürekli izlenmelidir.  

 

Makine yükledikçe egzoz gaz sıcaklıkları çok artarsa Main Engine Control Panelinde 

Rak kolunu geri çekerek slow down yapılmalıdır. 

 

Makine zabiti bir süre sonra makine devrinin artmasına rağmen egzoz gaz 

sıcaklıklarının belli bir değer aralığında sabitlendiğini görene kadar takibi sürdürmelidir. 
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Resim 2.6: Egzoz ve turbo sistemi 

2.3.2 Hava Kompresör Sistemi 
 

Ana makinenin ilk harekete geçirilmesi için gerekli olan en önemli etken basınçlı 

havadır. Bunun için bu sistem basınçlı ilk hareket sistemi olarak dizayn edilmiĢtir. 

 

Resim 2.7: Hava kompresör sistemi 

Basınçlı hava sisteminin parçaları Ģunlardır; 

 



 

20 

 Hava kompresörleri (+ emercensi) 

 Hava tankları (+ emercensi) 

 Dreyn muslukları 

 Basınç göstergeleri 

 Yön kontrol valfleri 

 

Compressed Air System panelinde hava tanklarının dolu olup olmadıkları ve 

basınçları kontrol edilir. Tanklar boĢ ya da yeterli basınçta değilse Receiver 1 ya da Receiver 

2 ekranında from compressor düğmesine basarak istediğimiz tankın giriĢ valfini açarak tankı 

doldurma iĢlemi yapılır.  Bu ekrandaki start air düğmesi hazır olan havayı sisteme 

göndermek içindir. 

 

Compressors Control ekranından start/stop düğmeleriyle kompresörler çalıĢtırılır. Eğer 

dizel jeneratörlerimizin her ikisi de çalıĢıyorsa her iki kompresör de açılabilir. Ancak tek 

jeneratör aktif ise iki kompresörü çalıĢtırmak jeneratöre çok yük bindirerek hata verir. 

Kompresörler çalıĢınca auto konumuna alınır. Auto konumundaki kompresör tanklar 30 bara 

ulaĢtığında hava göndermeyi keser, 30 bardan düĢünce otomatik olarak hava basar. 

 

Kompresörlerle ilgili önemli bir nokta Blow Down olayıdır. Bu olay basınçlı havanın 

içindeki nemden kaynaklı su birikmesi ve bu suyun sisteme basılmasının engellenmesi 

amacıyla boĢaltma ayrıĢtırma iĢlemidir. 

 

Kompresörlerin altında separatöre giden bir hat bulunur, kompresörler boĢtayken bu 

hat açıktır. Kompresör çalıĢınca separatöre basınçlı hava basılmasın diye kapanır. Makine 

zabitleri zaman zaman Blow Down ekranından kumanda ederek bu iĢlemi yapar. Buradaki 

receiver 1-2 düğmelerine basarak tanklardaki boĢaltma iĢlemini yapar. 

 

2.4. Lokal Ana Makine Kontrol Sistemleri 
 

Bu panelde ana makinenin nereden kumanda edileceği seçilir. 
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Resim 2.8: Lokal ana makine kontrol 

 

Resimde sol altta görülen Remote konumu uzaktan kumandayı ifade eder (köprüüstü 

veya makine kontrol odası), Engine Side ise ana makine üzerinden kumandayı ifade eder. 

 

Astern (tornistan) ve Ahead (tornayt-ileri) konumları duruma göre seçilmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Okulunuzda bulunan makine simülatör laboratuvarında simülatörü açarak sistem 

bileĢenlerini inceleyip gemi ana makine sistemlerine iliĢkin aĢağıdaki iĢlemleri yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makine simülatörünü açarak ana makine 

kontrol panelini oluĢturan sistem 

bileĢenlerini sayınız. 

 Simülatör sistem semasını inceleyiniz. 

 Ana makine devir sayısını yazınız.  ENGINE RPM göstergesini inceleyiniz. 

 Ana makine ilk hareket hava basıncını 

kontrol ederek yeterli olup olmadığı 

hakkında yorum yapınız. 

 START AIR PRESSURE Göstergesini 

inceleyiniz. 

 Makine rak kolu pozisyonunu 

yorumlayınız. 

 Ana Makine kontrol paneli ekran 

görüntüsünden yararlanınız. 

 Ana makine silindir sayısını ve yanma 

sonuçlarını açıklayınız. 
 Power Deviation göstergesini inceleyiniz. 

 Dümen açısı hakkında yorum yapınız.  Rudder angle göstergesini inceleyiniz. 

 Gemi hızı hakkında bilgi veriniz. 
 Speed göstergesinde Knt cinsinden hızı 

inceleyiniz. 

 Makinenin anlık ürettiği gücü 

açıklayınız. 

 Power göstergesinden Kw cinsinden 

üretilen gücü izleyiniz. 

 Makine kumanda yerini belirleyiniz. 

 Control panelinde seçilmiĢ olan konumu 

(ECR, BRĠDGE yada ENGĠNE LOCAL 

CONTROL)  

 Yük diyagramını inceleyerek makine 

durumunu yorumlayınız. 

 LOAD DĠYAGRAM ekranını 

inceleyiniz. 

  

 Tatlı su soğutma sistemini oluĢturan 

elemanları sayınız. 

 Pompa ve Cooler sayılarının neden ikiĢer 

adet olduğunu araĢtırınız. 

 Sistem çalıĢmasını açıklayınız. 
 Fresh Water Cooling System ekran 

görüntüsünü inceleyiniz. 

 Ana makine soğutma suyu giriĢ ve çıkıĢ 

sıcaklıklarını yorumlayınız. 

 ME INLET ve ME OUTLET 

göstergesini inceleyiniz. 

 Ana makine soğutma suyu basıncını 

yorumlayınız. 

 PUMP CONTROL göstergesini 

inceleyiniz. 

 Yakıt sistemini oluĢturan elemanları 

sayınız. 

 Fuel Oil Supply System ekranının 

inceleyiniz. 

 Sistem çalıĢmasını açıklayınız. 
 Sistem elemanlarının görevlerini 

açıklayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ana makine yakıt giriĢ basınç ve 

sıcaklıklarını yorumlayınız. 

 ME INLET ve SUPPLY PUMPS, 

CIRCULATION PUMPS ve 

VISCOSITY CONTROL göstergesini 

inceleyiniz. 

 Ana makine yakıt filtresinin iĢlevini 

yorumlayınız. 
 FĠLTER DROP göstergesini inceleyiniz. 

 Fuel Oil Transfer System elemanlarını 

sıralayınız. 

 Fuel Oil Transfer System ekran 

görüntüsünü açınız. 

 Fuel Oil Transfer System elemanlarının 

görevlerini yazınız. 

 Fuel Oil Transfer System ekran 

görüntüsünün çalıĢmasını yorumlayınız. 

 Separatörlerin çalıĢmasını açıklayınız. 
 Fuel Oil Transfer System Ģemasında 

devre takibi yapınız. 

 Yağlama sistemini açarak ekran 

görüntüsünü yorumlayınız. 

 Lubricating – Piston Cooling System 

ekran görüntüsünü inceleyiniz. 

 Sistemde yağ dolaĢımını açıklayınız. 

 Main Circulation System göstergelerini 

inceleyiniz. Yağlama yağı sıcaklık ve 

basınçları hakkında bilgi veriniz. 

 Yağlama sistemini oluĢturan elemanların 

görevlerini rapor halinde yazınız. 

 Yağlama sistemi ektan görüntüsünü 

inceleyiniz. 

 Egzoz ve turbo Ģarj sistem elemanlarını 

yazınız. 

 Exhaust Gas and Turbocharging System 

ekran görüntüsünü inceleyiniz. 

 Egzoz ve turbo Ģarj sistem elemanlarının 

çalıĢmasını açıklayınız. 

 Exhaust Gas and Turbocharging System 

ekran görüntüsünü yorumlayınız. 

 Scavenge basıncını açıklayınız  Scavenge Air göstergesine bakınız. 

 Turbo devrini, duman dedektörünü hava 

giriĢ sıcaklık değerlerini yorumlayınız. 

 Sisteme ait ekran göstergelerini 

inceleyiniz 

 Silindirler arasındaki sıcaklık 

farklılıklarını değerlendiriniz. 

 Exhaust Temperature göstergesini 

inceleyiniz. 

 Basınçlı ilk hareket sistemini oluĢturan 

elemanları tanıtınız. 

 Compressed Air System ekran 

görüntüsünü inceleyiniz. 

 Kompresörlerin görevlerini yazınız. 

  

 Compressors  controls göstergelerine 

bakınız. 

  

 Ġlk hareket havasının hazır olup 

olmadığını araĢtırın. 
 Air reziver basıncına bakınız. 

 Emercansi kompresör sisteminin görevini 

açıklayınız. 

 Compressed Air System ekran 

görüntüsünü inceleyiniz. 

 Lokal ana makine kontrol sistemini 

açıklayınız.  

 Engine Local Control panosunda bulunan 

ekran görüntüsüne bakınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerin hangisinden ana makineye kumanda edilemez? 

A) Bridge 

B) ECR 

C) ELC 

D) Rudder 

E) Ahead 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi yakıt besleme sisteminin parçalarından değildir? 

A) Dreyn Muslukları 

B) Prehiter 

C) Segman 

D) Valfler 

E) DO yakıt pompası 

 

3. HFO ısıtması kaç C de yapılır? 

A) 20 

B) 45 

C) 480 

D) 110 

E) 80 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi basınçlı hava sisteminin parçalarından değildir ? 

A) Dreyn muslukları 

B) Basınç göstergeleri 

C) Yön kontrol valfleri 

D) Prehiter 

E) Hava tankları (standoralar) 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

 

Makine simülatörü elektrik ve yardımcı makineler modül sistemlerini 

kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Yakınlarınızda bulunan gemilere giderek makine dairesi kontrol odalarını 

gezerek inceleyiniz. 

 Ana makine, yardımcı makineler ve elektrik sistemlerinin kumandaları 

hakkında bilgi toplayınız. 

 AraĢtırmalarınızı bir doküman haline getirerek arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. SĠMÜLATÖRDE ELEKTRĠK VE YARDIMCI 

MAKĠNE SĠSTEMLERĠ 
 

3.1. Simülatörde Elektrik Sistemi  
 

Simülatör üzerinde öğrencinin ana makine, yardımcı makine ve elektrik sistemlerinin 

ne durumda olduğuna bakması gerekir. Hali hazırda çalıĢan veya çalıĢmayan sistemlerin, 

switchlerin, kumandaların ve Ģalterlerin hangi konumda olduklarını tespit etmek gerekir. 

Bundan sonraki çalıĢmalar kontrollerden sonra yapmalıdır. 

 

BaĢlangıç için kilit noktası geminin elektrik sistemidir. Çünkü geminin elektrik 

sistemi devrede değilse, elektrik üretip gerekli yerlere dağıtmıyorsa o geminin ne yardımcı 

makinesini ne de ana makinesini devreye almak, çalıĢtırmak mümkün değildir.  

 

Makinelerin çalıĢması için elektrik gücü Ģarttır ve üretilmesi gereklidir. Bunun için 

öğrenci ilk önce gemide elektrik üretimini ve dağıtımını sağlamalıdır. Bu amaçla kullanılan 

sistemlere jeneratör sistemleri adı verilir. 

 

3.2. Jeneratör Sistemleri 
 

Geminin elektrik ihtiyacını karĢılamak amacıyla gemilerde biri emercensi 

(emergency) olmak üzere en az 3 adet jeneratör bulunmaktadır. 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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3.2.1. Gemide Elektrik Üretimi ve Dağıtımı 
 

Simülatörde ana makine sıfırdan çalıĢtırılmak isteniyorsa elektrik konsolu üzerinden 

dizel jeneratör 1 ekranını seçerek çalıĢıp çalıĢmadığını kontrol edilir. Daha sonra dizel 

jeneratör 2 ekranını kontrol edilerek baĢlangıçta çalıĢmadığı görülür. 

 

Bu aĢamada gemi elektriğini emercensi jeneratörden sağlamaktadır. 

 

Resim 3.1: Emercensi Ģalter panosu 

 

Eğer çalıĢmayan bir sistem varsa switch board (dağıtım panosu)‟a giderek kapalı olan 

Ģalterleri açılmalıdır. Ġlk etapta LO pump, SW pump, FW pump, FO circulating pump, FO 

supply pump Ģalterleri açılır. Gerektiğinde bu Ģalterlerin hepsi de açılabilir. Bu Ģalterleri 

açmak o sistemi çalıĢtırmak anlamına gelmez sadece sisteme çalıĢması için gerekli elektrik 

akımı gönderilir. Sistem üzerinde, start ya da on/off gibi bir iĢlemle devreye alma eylemi 

yaparsak o zaman bu sistemlerin çalıĢmasını sağlarız.  

 

Emercensi switchboardda Charging bölümünde Battery 1-2-3-4 (akü grupları) da 

devreye alınır. Akü odalarında gaz birikimi olmaması için fan “ON” konumuna alınır.  
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Emercensi switchboardda iki kısım vardır. Biri high voltage, diğeri low voltage 

distribution (dağıtım) kısmıdır. Bunlara ek olarak birde 24V DC dağıtım panosu vardır. Bu 

otomasyon için çok önemlidir. 

 

Simülatör üzerinde yapılan her kumanda iĢleminde; bir Ģalter, buton (düğme) ya da 

anahtar gibi kumanda kontrol elemanı aktif hale gelir.  Bir ıĢık yanar.  24V DC akım buradan 

iĢlem yapmak istediğimiz sistemin aktuatörüne (iĢ elemanı) etki ederek iĢ görmesini sağlar.  

 

Simülatör üzerinde valflerin ya da anahtarların konumları bazı ıĢıklı iĢaretlerle 

görülür. Bu konumlar aktuatör üzerinde bulunan position sensor (konum sensörü) tarafından 

sağlanır. 

 

Resim 3.2 : Deniz suyu soğutma sistemi 

 

Jeneratör sistemlerinin soğutması için gerekli deniz suyu giriĢi yapmak amacıyla dizel 

konsolundan yukarıda temsili gösterilen SW ekranı açılır. 

 

Kinistin valflerinden birinin açılması gerekir. Eğer gemi limandaysa upper chest (sığ 

su), açık denizdeyse lower chest (derin su) butonuna basılarak valf seçilir.  

SW ekranında FW cooler 1, LO cooler 1 ve compressor cooler butonları açılır. Daha 

sonra deniz suyu pompalarından birinin butonuna basılarak açılır.  

Pompalar çalıĢınca manuel konumundan auto konumuna alınır.  

 

Bunları iĢlemler tamamlandığında dizel jeneratör panelinde SW basıncının 

yükseldiği görülür.  
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Resim 3.3: Deniz suyu basınç göstergesi 

Jeneratörde supply ve connect düğmeleri basılı konumda olmalıdır. Ancak bu 

konumda iken devreye elektrik dağıtımı yapılabilir. Emercensi jeneratöründe her Ģey 

yolunda ise dizel jeneratör 1‟i devreye almak gerekir. 

 

Dizel jeneratörler iki kısımdan oluĢur. Birincisi dizel makine, ikincisi elektrik 

üretiminin yapıldığı jeneratör kısmıdır. Dizel jeneratörün çalıĢması için dizel makine 

kısmının ilk hareket hava basıncı kontrol edilir. Bu basınç 30 bar olmalıdır. 

 

Ön yağlama için prelubricating düğmesi run konumuna getirilmelidir. 

Makinenin FW temperature 37 C‟yi geçmesi gerekir. O yüzden preheating butonu 

“ON” konumuna getirilir.  

 

Dizelin çalıĢması için yakıt gerekmekte, bunun için dizel panelinden FOSS‟dan fuel 

selection‟a gelerek ME, DG1,DG2 tüm makineler için dizel oil seçimi yapılır. Dizel 

jeneratörün ısınması beklenir. Isınma süresi gerçek gemiyle eĢ zamanlı programlanmıĢtır. 

 

Makine zabiti makine kontrol odasında DG2 için de aynı iĢlemleri yapar ve her iki 

jeneratörün de ısınmasını bekler. Hangi jeneratör önce ısınırsa onu devreye alır. 
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Resim 3.4 : Dizel jeneratör ekranı 

 

Jeneratörlerden biri ısındığı anda START butonuna basılır. START‟a basıldığında rpm 

devrin yükseldiği görülecektir ve jeneratör ekranında dizel bölümünde RUN aktif hale 

gelecektir. 

 

Makine ısındığı için preheatingi kapatılır. Prelubricating auto moduna alınır. Dizelin 

tüm devrelerinin çalıĢtığından emin olduktan sonra jeneratör kısmına geçilir. 

 

Jeneratörden beklenen 400 volt üretmesi ve 50 hz frekans sağlaması gerekir. 

 

Frekans ayarlanabilir çünkü dizelin devriyle ilgilidir. Frekansı arttırmak için dizelin 

devrini artırmak gerekir. 

 

Bu iĢlemi gavernor control bölümünden yaparız. Genellikle dizel devri 1000 rpm 

olunca frekans 50 hz olur. Bu ekrandan takip edilebilir. Voltaj eğer 400 değilse onu da saha 

akımıyla yani reostayla oynayarak voltage düğmesinden 400 volta getirilir. 

 

Tüm bu Ģartlar sağlanınca jeneratörü devreye bağlamak amacıyla supply düğmesi 1 

konumuna alınır ve ardından connect butonuna basılarak devreye sokulur. Bu bağlantı 

yapılınca emercensi jeneratör otomatikman devreden çıkarak soğutmaya geçer. EG‟nin 

dizelinde makine soğuduğu anda tamamen devre dıĢı kalır. 

 

Bu durumda jeneratörlerden biri devrede ve tüm gemi elektrik sistemleri buradan 

beslenmektedir. 

  



 

30 

Elektrik devresinde main circuit panelde tüm switchler açılır ve geminin tamamına 

elektrik gönderilir. Distribution kısmına gelerek buradan da çalıĢması gereken sistemlerin 

Ģalterleri kaldırılır. 

 

3.2.2. Jeneratörleri Paralele Alma ( Senkronizasyon ) 
 

Gemi harekete geçeceği zaman gemi üzerindeki tüm yardımcı makineler çalıĢacağı 

için çok fazla elektrik akımı çekilecektir. Tek bir jeneratörün bu yükü kaldırması mümkün 

olmamaktadır. Bu sebeple her iki jeneratör aynı anda devreye alınmalıdır. Her iki jeneratör 

400V ve 50Hz üretimini sağladığı anda en son çalıĢtırılan ve devreye alınacak olan 

jeneratörün Circuit Breaker ekranında Supply 1 konumuna getirilir ancak Connect yapılmaz. 

Connect iĢlemi senkronizasyon aĢamasında olacaktır. Senkronizasyon iĢlemi için 

Synchronizing paneli açılır. 

 

Resim 3.5: Senkronizasyon ekranı 

Bu ekranda hali hazırda devrede olan jeneratör seçilir ve ekranın orta kısmında 

bulunan synshroscope‟daki kırmızı noktanın en tepede olduğu ya da herhangi bir noktada 

sabit durduğu görülür. 

 

Sonra devreye alınacak olan yani paralellenecek jeneratör seçilir. O anda 

synshroscope‟daki kırmızı noktanın dairesel olarak döndüğü görülür. Burada iki jeneratör 

arasında voltaj ve frekans farkı yani devir farkı fazlaysa kırmızı nokta çok hızlı döner. 

 

Amaç voltaj ve frekansı eĢitlemek,  kırmızı noktalar aynı konuma geldiğinde Connect 

butonuna basarak ikinci jeneratörü de devreye almaktır. 

 

Jeneratörlerin devreye alınmasıyla geminin tüm elektrik ihtiyacı karĢılanabilir. 

Elektrik konsolunda distribution (dağıtım) panosundan tüm switchler açılabilir. Burada 

dikkat edilecek nokta switchi açılan sistemin kontrol noktasındaki switchlerin „off „ 
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konumunda olmasıdır. Eğer sistemde switchler on konumunda ve biz ana panodan elektrik 

gönderirsek istem dıĢı çalıĢma olacak ve istenmeyen durumlar oluĢabilecektir. 

 

3.2.3. Elektrik Ana Devre Panosu 
 

Genel olarak sistemi inceleyecek olursak sistemde elektrik üretim kaynağı olan 

jeneratörler (Emergency Generator E.G, Diesel Generators G1-G2 ve Shaft Generator SG) 

ve üretilen elektriğin gönderildiği ana panolar  (main bus bar) görülmektedir. 

 

Resim 3.6 : Ana elektrik dağıtım panosu 

 

Devrenin en üst sağ kısmında bulunan yüksek gerilim dağıtım (Main Bus Bar, MBB1, 

MBB2, MBB3, MBB4) panosudur.  

 

Devrenin üst sol tarafında bulunan pano ise alçak gerilim dağıtım panosudur. (Main 

Bus Bar, Low Voltage, MBB-LV ). Buraya elektrik yüksek gerilim hattından trafolardan  ( 

T1,T2,T3,T4 ) geçirildikten sonra düĢürülerek gelir. 
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Bunlara ilaveten birde Emercensi Bus Bar  ( EmBB ) panosu vardır. Sistemdeki 

enerjiyi kesip açmaya yarayan anahtarlara Circuit Breaker ( CB ) denilir. 

 

3.2.4. Buhar Kazan Sistemi 
 

Gemilerde kazan sistemleri ısıtma amaçlı su buharı (steam) üretmek amacıyla 

kullanılan sistemlerdir. Simülatörlerde de bu sistemler mevcuttur. Ana makinenin çalıĢması 

için gerekli olan HFO ağır yakıt olduğundan ısıtılarak viskozitesinin düĢürülmesi gerekir.  

 

Bu ısıtma iĢlemi için kullanılan hiterlerde sitim kullanılır. ĠĢte bu sitim kazanlarda 

üretilir. Kazanlarda buhar temini için yüksek ısıya ihtiyaç vardır ve bu ısı genellikle iki yolla 

sağlanır.  

 

Birincisinde ana makine çalıĢmazken yakıt kullanarak elde edilir. Ġkincisi ise ana 

makine çalıĢtıktan sonra oluĢan egzoz gazlarının sıcaklığından yararlanan ekonomayzer adı 

verilen ünite ile elde edilir. Simülatörde kazan sisteminin devreye alınma iĢlemleri dikkatli 

yapılması gereken iĢlemlerdir. 

 

Resim 3.7: Kazan sistemi 

Sistemin genel elemanları; 

 

 Buhar kazanı 

 Fid suyu pompaları 

 Fid suyu tankı 

 EkspenĢın tank ( sistem geri dönüĢüm ) 

 Egzoz gaz giriĢi 

 Yön kontrol valfleri 
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Kazana su, fid tanktan pompalar aracılığıyla basılır. Önce su kazanda ısıtılır ve kazan 

içinde sitim tutulur. (Isıtma iĢleminin nasıl olduğu boiler systemde anlatılacak) Bunun için 

ilk önce feed water ekranındaki pump1 devreye alınarak auto konumuna getirilir. Eğer feed 

tankta yeterli su yoksa Tank make up butonuna basılarak tanka dolum yapılır. 

 

Steam Pressure Control ekranında kazan basınçları takip edilir. Fan devreye alınır. 

Yakıt kullanılacaksa hiterde gerekli ısı için burnerlar ateĢlenir. 

 

Boiler valves bölümünde Main Steam butonuna basarak geminin güverte dâhil tüm 

bölgelerinde sitim ihtiyacı olan yerlere sitim gönderilir. Bu noktalar consumersta görülür 

butonlara basarak dağıtım yapılır. Eğer ana makine çalıĢıyorsa burnerları ateĢlenmez o 

durumda egzoz gaz akıĢ (exhaust gas-flow) kumandasına etki ederek ısıyı egzozdan alırız. 

 

Kazan iĢletimi sırasında öncelikle kazandaki su seviyesine dikkat edilmeli ve sürekli 

kontrol altında tutulmalıdır. Kazanda çok su varsa hata verir ve manuel olarak Drum Blow 

butonuyla dreyn yapılır. Kazanda çok su olması buhar haznesini daraltır ve buhar basıncı çok 

yükselerek tehlikeli olabilir. Su eksikse kazan donanımında ısıl gerilmeler artacağından 

arızalara neden olabilir. 

 

Resim 3.8: Kazan ateĢleme sistemi 

Sistemde iĢini bitiren buhar ekspenĢın tanktan fid tanka geri döner. 

 

Boiler fuel systemdeyse kazanda suyu ısıtacak yakıt yakılır. Burada iki adet yakıt 

tankı mevcuttur. DO ve HFO tankları. Hangisini kullanacaksak anahtarı ona göre ayarlanır. 

Ana makine ilk çalıĢtırmada HFO daha ısınmadığı için DO ile çalıĢtırılır. HFO için 

kullanılan preheating by pass edilir. Pump 1 butonuna basılıp autoya alınır ve burner 1 On 

konumuna getirilerek burnerların ateĢlendiği görülür.  
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3.2.5. Dümen Sistemleri ( Steering Gear ) 

 
Dümen mekanizması hidrolik sistemler olup geminin yön tayini için kullanılan 

sistemlerdir. Simülatörde aĢağıdaki gibi gösterilir. 

 

Resim 3.9: Dümen sistemi 

Burada ilk önce dümenin nereden kumanda edileceği seçmekle iĢe baĢlanır. Ekran 

üzerinde anahtarda Local ve Remote seçenekleri vardır. Local, kumandanın yeke dairesinden 

olacağını belirtir. Remote ise kumandanın köprü üstünden olacağını belirtir.  

 

Pump1 ve 2 devreye alınır. 

 

Kumanda kolundan PS ve SB seçilebilir.  

 

PS: Portside ( iskele )  SB: starboard  ( sancak ) anlamına gelir. 

 

Seçim yapılınca ekranın üstündeki rudder angle hareket ederek yeke açısını gösterir. 

 

Hidrolik tankında hidrolik miktarı sürekli kontrol edilmelidir. Eğer hidrolikte azalma 

var ise Oil Tank kısmında Make Up butonuna basarak tank doldurulur. 

  



 

35 

3.2.6 Yangın Sistemleri 
 

Gemilerin makine dairelerinde genellikle foam ya da karbondioksit sistemleri 

kullanılır. 

 

3.2.6.1. Ana Yangın ve Foam Sistemleri 

 

Yangınla mücadele sistemleri gemilerde en önemli güvenlik sistemleridir. Bu yüzden 

bakım tutumları çok iyi takip edilmeli sistem elemanlarının kondisyonları her zaman  hazır 

olmalıdır.  

 

AĢağıdaki temsili simülatör resminde ana yangın hattı ve köpük hattı incelendiğinde 

Ana yangın ve foam hattının geminin tüm mahallerine dağıtıldığı görülecektir. 

 

Resim 3.10:Yangın önleme sistemi 

Burada deniz suyunu devreye basacak Pump 1 ve 2 devreye alınır. Gerekli görüldüğü 

anlarda emercensi pumpta devreye alınabilir. Priming butonu sistemin havasını almak 

içindir. 

 

Akaryakıt kaynaklı yangınlarda genel olarak kullanılan köpük (foam) eğer devreye 

alınacaksa Foam System Open butonuna basılarak aktif hale gelir ve basınçlı deniz suyu 

köpük üreticiden geçerek sisteme verilir.  

 

Foam Line ekranından köpüğün hangi gemi bölümüne gönderileceği seçilir. 
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3.2.6.2 Karbondioksit Yangın Sistemleri 

 

Gemilerin makine dairelerinde genellikle karbondioksit sistemleri kullanılır 

 

Resim 3.11: Karbondioksit yangın önleme sistemi 

Gemilerde ayrıca kapalı alan yangınlarında kullanılmak üzere karbondioksit 

istasyonları da vardır.  

 

Kullanımı tehlikeli olduğu için baĢmühendis ya da ikinci zabit tarafından start 

butonuna basılmalıdır. Start verilince yangın tehlikesi bulunan (makine dairesi gibi) kapalı 

alanlara döĢenmiĢ bir hattan gaz giriĢi gerçekleĢir.  

 

Sistemi kullanmadan önce gazın gönderileceği alanda kimsenin bulunmadığından 

emin olunmalıdır. Karbondioksit gazı havadan ağır bir gazdır. Bu nedenle boğma etkisiyle 

yangın söndürülür. 

 

Aynı zamanda bu gazın sıvı halden gaz hale geçiĢi sırasında yani kapalı alana 

püskürtülürken çevreden ısı aldığı yani bölgeyi soğuttuğu da unutulmamalıdır. 

 

Sistem kullanıldığında sesli bir ikaz verir. Fanlar stop eder havalandırma durur. Gazın 

basıldığı alanda kalan olursa boğularak ölmesine neden olunabileceği için sistem alanda 

kimse kalmadığından emin olunduktan sonra çalıĢtırılmalıdır. 
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3.2.7. Klima Sistemleri 
 

Gemi air condition systeminin görevi sıcak havalarda ve soğuk havalarda gemi içi 

sıcaklığını termal konfor Ģartlarına göre gerektiğinde soğutmak, ısıtmak, gerektiğinde de 

yeterli oranda nemlendirmektir. 

 

Sistemde bulunan soğutucu gaz kompresör tarafından sıkıĢtırılarak basıncı arttırılır. 

Yüksek basınçlı gaz halindeki soğutucu, yoğuĢturucu (condenser) içerisine gönderilerek 

soğutulur. (YoğuĢturucu gemiye göre deniz suyu veya tatlı su ile soğutulur) Yüksek basınçlı 

soğutucu gaz, yoğuĢturucuda soğuduğu zaman, gaz halinden sıvı hale geçer.  

 

Sıvı halde iklimlendirme sistemindeki expansion (geniĢleme valfi) valfe kadar gelir. 

Expansion valfi, soğutulacak odadaki bir termostat (termostatik swıtc) aracılığı ile sinyal 

alarak açılır. Yüksek basınçlı sıvı artık expansion valfinden geçerken hacmi artar, basıncı 

düĢmeye baĢlar ve sıvı halden gaz haline geçer. Soğutulacak oda içerisindeki serpantinlerden 

(kangal borular - evaporatör) geçerken bulunduğu ortamın ısısını üzerine daha rahat alıp 

sirkülasyonu sağlamak amacı ile bir fan kullanılır.  

 

Basıncını ve sıvı formunu kaybetmiĢ, üzerine de geçtiği ortamın ısısını alan soğutucu 

gaz tekrar kompresör emiĢ tarafına gelerek çevrimini tamamlar. 

 

Resim 3.12: Klima sistemi 

En üstte power ıĢığı yanıyorsa elektrik geliyor ana panodan Ģalter açılmıĢ demektir. 

Yaz ya da kıĢ seçimi yapılır ve sistem çalıĢtırılır. 

 

Compressor kısmındaki ON butonuna basılarak auto moduna alınır. Sisteme gaz 

basılır. SW pump da ON konumuna alınarak konderserdeki sıcak gaz deniz suyuyla 

soğutulur.   
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Okulunuzda bulunan makine simülatör laboratuvarına öğretmeninizle girerek 

simülatörü açıp elektrik ve yardımcı sistemlerde aĢağıdaki iĢlemleri yapınız.   

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makine simülatörünü açarak elektrik 

sistemi kontrol panelini oluĢturan sistem 

bileĢenlerini sayınız. 

 Simülatör elektrik sistem semasını 

inceleyiniz. 

 Emercensi Ģalter panosunu oluĢturan 

elemanların görevlerini yazınız. 

 EMERGENCY SWITCBOARD 

panosunu inceleyiniz. 

 Emercensi Ģalter panosunu kontrol 

ederek göstergeleri kaydedip hakkında 

yorum yapınız. 

 EMERGENCY SWITCBOARD panosu 

göstergelerini inceleyiniz. 

 Emercensi Ģalter panosunu kontrol 

ederek göstergelerden nerelere kumanda 

edildiğini söyleyiniz.  

 EMERGENCY SWITCBOARD paneli 

ekran görüntüsünden yararlanınız. 

 Deniz suyu soğutma sistemine iliĢkin 

devre elemanlarını sayınız. 

 Sea Water Cooling System paneli ekran 

görüntüsünden yararlanınız. 

 Jeneratör sistemlerinin soğutması için 

gerekli deniz suyu giriĢ sonuçlarını 

açıklayınız. 

 Sea Water Cooling System paneli ekran 

görüntüsünden yararlanınız. 

 Sea Water Cooling System pompaları 

hakkında bilgi veriniz. 

 Sea Water Cooling System paneli ekran 

görüntüsünden yararlanınız. 

 Sea Water Cooling Sisteminin soğutma 

yaptığı bölümleri açıklayınız. 

 Sea Water Cooling System paneli ekran 

görüntüsünden yararlanınız. 

 Sea Water Cooling System sıcaklık 

göstergelerini açıklayınız. 

 Sea Water Cooling System paneli ekran 

görüntüsünden yararlanınız. 

 Deniz suyu basınç göstergesinin önemini 

açıklayınız. 
 SW PRESSURE ekranını inceleyiniz. 

 Dizel jeneratörleri sayısını ve yerlerini 

açıklayınız. 

 DIESEL GENERATOR ekran görüntüsü 

ile soğutma suyu devrelerinden 

yararlanınız. 

 Jeneratörlerin çalıĢma prensibini 

açıklayınız. 
 Öğretmeninize danıĢınız. 

 Ġki jeneratörün aynı anda çalıĢtırılması 

için hangi iĢlemler yapılmalıdır. 
 Senkronizasyon iĢlemini inceleyiniz. 

 Senkronizasyon iĢlem sırasını sayınız. 
 SYNCHRONIZIG panelinden 

yararlanınız. 

 Senkroscop nedir? ÇalıĢmasını 

açıklayınız. 

 SYNCHRONIZIG panelinden 

yararlanınız. 

 Elektrik Ana Devre Panosunu tanıtınız. 
 MAIN CIRCUIT panelinden 

yararlanınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

39 

 Kazan sistemini açıklayınız. 
 Steam Plant ekran görüntüsünden 

yararlanınız. 

 Buhar basınç ve sıcaklıklarını 

kaydediniz. 

 Steam Plant ekran görüntüsünden 

yararlanınız. 

 Evaparatöre gönderilen egzoz gaz 

sıcaklığını yazarak açıklayınız.  

 Steam Plant ekran görüntüsünden 

yararlanınız. 

 Kazan ateĢleme sistemini tanıtınız. 
 Boiler Fuel System ekran görüntüsünden 

yararlanınız. 

 Dümen sisteminin çalıĢmasını açıklayın. 
 Steering Gear ekran görüntüsünü 

kullanınız. 

 Dümen hidroliği eksilirse simülatörde 

nasıl tamamlanır anlatınız. 
 Make Up tuĢunun görevini araĢtırınız. 

  

 Gemi ana yangın sisteminin bileĢenlerini 

yazınız.  

  

 Fire Main & Foam System ile CO2 

Station Ekran görüntülerinden 

yararlanınız. 

 Foam sistemi ile söndürme iĢlemini 

açıklayınız. 

 Fire Main & Foam System ekran 

görüntülerinden yararlanınız. 

 CO2 sistemi ile söndürme iĢlemini 

açıklayınız. 

 CO2 Station ekran görüntülerinden 

yararlanınız. 

 Makine dairesinin yangın sırasında 

boĢaltılmasının önemini açıklayınız. 
 Öğretmeninize danıĢınız. 

 Klima iklimlendirme sistemlerinin 

çalıĢmasını açıklayınız. 

 Air Condition System ekran görüntüsünü 

inceleyiniz. 

 Klima iklimlendirme sisteminin ekran 

görüntüsünden yararlanarak basınç ve 

sıcaklık değerlerini tablo halinde yazınız. 

 Air Condition System ekran 

görüntüsünden yararlanınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Gemide ana makine çalıĢtırmak için ilk önce hangi sistemin aktif olması gerekir? 

A) Elektrik  

B) Soğutma 

C) Yağlama 

D) Yakıt 

E) Hava 

 

2. Dizel jeneratörlerin paralele alınabilmesi için gerilim ve frekans hangi değerde 

olmalıdır? 

A) 400 V 75 Hz 

B) 300 V 50 Hz 

C) 220 V 100 HZ 

D) 400 V 50Hz 

E) 380 V 60 Hz  

 

3. Ana makine ilk çalıĢtırma hava basıncı kaç bar olmalıdır? 

A) 45 

B) 60 

C) 30 

D) 80 

E) 200 

 

4. Gemide kazanlar buhar temini için yakıt haricinde hangi sistemle birlikte çalıĢır? 

A) Dümen sistemi 

B) Irgat sistemi 

C) Egzoz sistemi 

D) Soğutma sistemi 

E) Klima sistemi 

 

5. Jeneratörde frekans ayarı nereden yapılır? 

A) Valflerden 

B) Gavernörden 

C) Ġndikatörden 

D) Burnerden 

E) ExpenĢın valften 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

 

 

ERM hatalarını gösterge ve alarmların anlamlarını yorumlayıp düzeltebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Yakınlarınızda bulunan gemilere giderek makine dairesi kontrol odalarını 

gezerek inceleyiniz. 

 Ana makine, yardımcı makineler ve elektrik sistemlerinin gösterge ve alarmları 

hakkında bilgi toplayınız. 

 AraĢtırmalarınızı bir doküman haline getirerek arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

 

4. MAKĠNE SĠMÜLATÖRÜNDE HATALAR VE 

ALARMLARA MÜDAHALE 
 

4.1. Gemilerde Genellikle Görülen Arıza Durumları 
 

Makinede herhangi bir arıza oluĢtuğunda, arıza daha henüz küçük iken saptanması ve 

giderilmesi gerekir. Ancak, sadece arızayı gidermek, yeterli ve mantıklı değildir. Meydana 

gelen arızayı doğuran neden saptanarak, arızanın meydana geliĢ nedeni de giderilmelidir. 

Ancak arızanın kaynağına inebilmek için veya arıza kaynağını kesin olarak saptayabilmek için, 

makineyi kullanan ya da çalıĢtıran gemi makine iĢletmecisinin makine hakkında da yeterli ön 

bilgiye sahip olması gerekir. 

 

Makinenin yaĢayabileceği herhangi bir basit arıza bile önceden kestirilip önlem 

alınmadığında bir baĢka arızaya yol açabilir. BirleĢen arızalar silsile gibi birbirini izleyerek çok 

kısa zamanda büyür ve tamiri mümkün olmayan hasarlara yol açabilir. Maddi kayıpların 

yanında can kaybı yaĢanması olasılığı da hiç arzu edilmemesine rağmen gerçekleĢebilir. Asıl 

önemli olan makinelerdeki arıza silsilesini daha doğmadan kestirmek ve önlemektir. 

 

Arızayı daha gerçekleĢmeden önce baĢarıyla tahmin edebilmek için, gemi makine 

iĢletmecilerinin sahip olması gereken bazı nitelikler vardır. Arızayı önceden kestirebilmek 

için; öncelikle makinede yaĢanabilecek her türlü arıza belirtisini kolayca görmek ve ayırt 

edebilmek, arıza belirtisine ait sesi çalıĢma ortamındaki diğer seslerden ayırt ederek 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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duyabilmek ve anlamak, bunlara ek olarak ayrıca ellerini de kullanıp dokunarak arızayı 

hissedebilmek çok önemlidir.  

 

Anılan niteliklere sahip baĢarılı bir gemi makine iĢletmecisi, makinede bir aksaklık ya 

da anormallik olduğuna karar verir vermez, belirtiyi analiz ederek yaĢanacak arızanın da kısa 

zamanda ve kolayca nasıl giderilebileceği hakkında da anında planlama yapabilmelidir. 

 

YaĢanabilecek her türlü arızanın önceden ve olabildiğince erken fark edilmesi için; 

yapılması gerekenlerin baĢında, düzenli makine iĢletme defteri tutmak gelir. Makine jurnali 

olarak da bilinen iĢletme kayıt defteri makinenin çalıĢmasına ait değerlerin periyodik 

aralıklarla topluca ve düzenli olarak kaydedildiği bir bilgi deposudur.  

 

Makine iĢletme kayıt defterine, makinenin çalıĢtırılma zamanları, çalıĢma devirleri, 

yanma basınç ve sıcaklıkları, yanma odasına gönderilen emme havası basınç ve sıcaklıkları, 

egzoz sıcaklıkları, egzoz karĢı basıncı, yağlama yağı basınç ve sıcaklıkları, soğutma suyunun 

basınç ve sıcaklıkları, türbo devri, geminin seyir hızı, makinenin ürettiği güç gibi değerlerin 

düzenli olarak yazılması gerekir. 

 

Gemi dizel motorlarında yaĢanılan arızalar genel ve geniĢ bir çerçevede 7 baĢlık 

altında toplanabilir. Bunlar: 

 

 Ġlk harekete geçmemek, çalıĢmamak 

 ÇalıĢmaya baĢladıktan kısa bir süre sonra durmak 

 Düzgün bir çalıĢma rejimi izlememek 

 DüĢük güç üretmek, yük kaldırmamak 

 ÇalıĢırken anormal sesler çıkarmak, vuruntu yapmak 

 Yoğun egzoz dumanı çıkarmak 

 AĢırı ısınmak ( egzoz gaz sıcaklıklarının aĢırı yükselmesi vb.) 

 

Tüm bu oluĢabilecek arızaların önüne geçebilmek amacıyla gemilerde sınır teknik 

verilerin ölçülüp iĢlenmesi ve bazı durumlarda otomatik olarak müdahale edebilmesi için 

otomasyon sistemleri geliĢtirilmiĢtir. Sensörler aracılığıyla teknik veriler ölçülür yorumlanır 

eğer üretici tarafından belirtilen katalog değerler sınırları içinde değilse alarm vererek 

makine kontrol odasındaki vardiya zabitini uyarır. Hatta bazı sistemler uyarır, sistemi 

yavaĢlatır ve emniyet amaçlı sistemi durdurabilir. Bu durum bize arızaya çok çabuk 

müdahale etme imkânı vermektedir. 

 

Simülatör ve otomasyon sisteminde bir butona bastığımızda ilk önce o butonun aktif 

hale geldiğini gösterir bir ıĢık yanar. 24 V DC gerilim, kablolar üzerinden etki etmek 

istediğimiz sistemin aktuatörüne ulaĢarak ona iĢlem yaptırır (genellikle selenoid valfler 

kullanır) ve bu iĢlemin gerçekleĢip gerçekleĢmediğini yine göstergelerdeki değerlerden takip 

ederiz. 
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4.1.1. Dizel Makinelerde Bulunan Sensörler ve Alarmlar 
 

Dizel makinelerin kontrolleri sensörlerle sağlanır. 

 

4.1.1.1. Ana Makinalarının Sensörleri (Yağlama yağı, soğutucu madde, yakıt) 

 

Bu tablolarda sistemlerde bulunan sensörler ve bu sensörlerin elde ettiği verilerin 

sistemin özelliğine göre iĢlenme biçimini göstermektedir. Örneğin U: Alt sınır, yani o 

sistemin çalıĢma değeri belirlenen en alt değere indiğinde alarm verilecektir. O: üst sınır, 

yani o sistemin çalıĢma değeri belirlenen en üst değere yükseldiğinde alarm verilecektir. 

Bunlar sistemi kontroller için B ile gösterilen stand-by konumuna geçirir. Emniyet içinse 

sadece alarm vermekle kalmaz kendisi otomatik olarak devreyi durdurur. 

 

Sembollerin Anlamı 

I = Alarm nedeni 

U =Alt sınır 

O = Üst sınır 

R =YavaĢlatma 

S =Durdurma 

B = Stand-by düzeninin çalıĢması A
la

rm
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k
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A
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Yağlama yağı     

Makine giriĢindeki  yağlama yağı basıncı U U/B U/S  

Yağlama yağı filtresi basınç farkı O    

Makine giriĢindeki  yağlama yağı  sıcaklığı O/R    

Yağ buharı yoğunluğu veya makine yatakları sıcaklığı (2250kw veya 

300mm silindir çapı üzerinde (3) (4) 

 

O/R 
  

 

Silindir yağlama arızası R    

Yağlama yağı toplama tankları seviyesi(1) U    

Otomatik yağlama yağı filtresinde arıza  I    

Soğutucu madde     

Silindir soğutma suyu basıncı U  U/S  

Her silindir çıkıĢındaki silindir soğutma suyu sıcaklığı (5) O/R    

Silindir soğutucu genleĢme tankı seviyesi U    

Silindir soğutma suyu sistemindeki yağ kaçağı (6) I    

Deniz soğutma suyu basıncı U U/B   

LT (low temperature- düĢük sıcaklık) tatlı su soğutma devresi basıncı U    

LT (low temperature- düĢük sıcaklık) tatlı su soğutma devresi 

sıcaklığı 
O   

 

Yakıt     

Yakıt püskürtme pompalarından önce yakıt basıncı  U    

Ağır yakıt viskozitesi veya sıcaklığı  U+O    

Yakıt püskürtme borusu sızıntısı  I    

Kapalı değiĢim borusundaki yakıt seviyesi (gaz yastığı) (7) I    

Otomatik yakıt filtresi  arızası I    

Yakıt servis tankı seviyesi U    

Tablo 4.1: Ana sevk dizel makinelerinin (orta ve yüksek Devirli) sensörleri 
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4.1.2. Sevk Motorları, Motor Uyarıcıları 
 

Sembollerin Anlamı 

 

I= Alarm nedeni 

U=Alt sınır 

O= Üst sınır 

R= YavaĢlatma 

S= Durdurma 

B= Stand-by düzeninin çalıĢması A
la
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Sevk motoru     

AĢırı akım O    

Kısa devre I/S    

AĢırı devir O    

DüĢük gerilim U    

DüĢük frekans  U    

Stator / rotor sargısında toprak hatası  I    

Diferansiyel röle koruması I    

Stator sargı sıcaklığı O    

Yatak sıcaklığı O    

Yağlama yağı sıcaklığı  O    

GiriĢteki soğutucu sıcaklığı  O    

ÇıkıĢtaki soğutucu sıcaklığı  O    

Harici havalandırma arızası  I    

Uyarıcı arızası I    

Motor uyarıcısı     

Güç devresindeki akım O    

Güç devresindeki gerilim O    

Güç devresinde kısa devre  I    

Besleme arızası I    

Kontrol gerilimi arızası I    

Havalandırma arızası I    

Uyarıcı tayristor sıcaklığı  0    

Uyarıcı transformatör sıcaklığı 0    

Sigorta arızası I    

Regülatör arızası I    

Topraklama hatası I    

Tablo 4.2: Sevk motorları, motor uyarıcıları sensörleri 
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4.1.3. Sevk ġaftları ve Dümen Makinesi Sensörleri 
 

Sembollerin Anlamı 

 

I= Alarm nedeni 

U=Alt sınır 

O= Üst sınır 

R= YavaĢlatma 

S= Durdurma 

B= Stand-by düzeninin çalıĢması A
la
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Sevk Ģaftı 
    

DiĢliden önce yağlama yağı basıncı U/R  U/S  

DiĢlideki yağlama yağı basıncı(1) O/R    

Yağlama yağı filtresi basınç farkı O    

DiĢlideki yağlama yağı seviyesi U    

Stern tüp yağı tank seviyesi U    

Kıç stern tüp yatağı sıcaklığı(2) O    

Her radyal yatağın sıcaklığı(3) O    

Kıç Ģaft yatağı sıcaklığı O    

Stras yatağı sıcaklığı veya strast yatağı yağlama yağı sıcaklığı O/R    

Kumanda edilebilir piçli pervane hidrolik yağı basıncı U   X 

Kumanda edilebilir piçli pervane hidrolik yağı seviyesi U    

Dümen makinası     

Güç ünitesi arızası(4) I   X 

Elektrik tahrikinin bir fazının aĢırı yüklenmesi / arızası I   X 

Hidrolik yağ tankı düĢük seviyesi U   X 

Dümen kontrolü gerilim arızası(4) I   X 

Hidrolik sistemin iĢlev arızası (Hidrolik kayıp alarmı) I   X 

(1) Sürtünmesiz yataklar için 1500kW „ın üzeri 

(2) Çapı 400mm den küçük Ģaftlar için, kıça yakın stern tüp için yağlama yağı sıcaklığı  

(3) Sürtünmesiz yataklar için uygulanmaz. 

(4) Eğer kontrol sistemi ile güç ünitesi arasında sabit bir iliĢki varsa, kaptan köĢkündeki alarmlar devam 

edebilir. 

Tablo 4.3: Sevk Ģaftları ve dümen makinesi  sensörleri 
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4.1.4. Yardımcı Dizel Makine Sensörleri 
 

Sembollerin Anlamı 

 

I= Alarm nedeni 

U=Alt sınır 

O= Üst sınır 

R= YavaĢlatma 

S= Durdurma 

B= Stand-by düzeninin çalıĢması A
la
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Yardımcı dizel makineler     

Yağlama yağı basıncı (1) U  U/S  

Yağlama yağı indikatör filtresi basınç farkı O    

Soğutucu basıncı veya akıĢı U    

Soğutma suyu veya soğutma havası sıcaklığı  O    

Soğutma suyu eĢitleme tankı seviyesi (eğer aynı devre ise)  U    

Ġlk hareket havası basıncı   U    

Yakıt basıncı  U    

Ağır yakıt viskozitesi veya sıcaklığı  U+O    

Otomatik yakıt filtresi arızası I    

Yakıt indikatör filtresi basınç farkı  O    

Yakıt püskürtme devresinde sızıntı  I    

AĢırı devir (1) O  O/S  

Yakıt servis tank (ları) seviyesi U    

Yağ buharı yoğunluğu veya makine yatakları sıcaklığı (2250kW veya 

300mm silindir çapı üstünde) 
  O/S  

Tablo 4.4: Yardımcı dizel makine sensörleri 
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4.1.5. Isı Üretim ve Kullanımı Sensörleri 
 

Sembollerin Anlamı 

 

I = Alarm nedeni 

U =Alt sınır 

O = Üst sınır 

R =YavaĢlatma 

S =Durdurma 

B = Stand-by düzeni nin çalıĢması A
la

rm
la

r 
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in
 

se
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sö
r 
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ll
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r 
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ö
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n
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i 
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k
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Seperatör sistemleri     

Separe edilecek dram açılması U+O    

Ġstenmeyen dram açılması  I    

Su valfinin kaçağı I    

Çamur tankı seviyesi O    

Akaryakıtla çalıĢan ısıtıcılar     

Isıtıcı sıcaklığı O    

DolaĢım U    

Duman gazı sıcaklığı O    

Sızıntı I    

Egzoz gazı ile çalıĢan ısıtıcılar     

Isıtıcı sıcaklığı O    

DolaĢım U/R    

Isıtıcı çıkıĢında egzoz gazı sıcaklığı O    

Isıtıcıda alev I    

Sızıntı R    

Yardımcı buhar tesisi     

YoğuĢum besleme suyu ve buhar sistemleri     

     

YoğuĢum tankı seviyesi U    

Tuzluluk O    

Yağ karıĢımı I    

Akaryakıtla çalıĢan kazanlar      

Su seviyesi U+O    

Buhar basıncı O    

DolaĢım U    

Egzoz gazı kazanları     

Su seviyesi U+O    

Buhar basıncı  O    

Egzoz gazı kazanında (kanatlı borulu tip) alev I    

Evaporatör tesisi     

Damıtık ürünün tuzluluğu O    

Tablo 4.5:  Isı üretim ve kullanımı sensörleri 
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4.1.6 Yangın Alarm Sistemleri, Elektrik Tesisleri ve Diğer Sistemlere Ait 

Sensörler 
 

Sembollerin Anlamı 

 
I = Alarm nedeni 

U =Alt sınır 

O = Üst sınır 

R =YavaĢlatma 

S =Durdurma 

B = Stand-by düzeni nin çalıĢması A
la

rm
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Yangın Alarm Sistemleri     

Yangın alarmı (1) I   X 

Arıza  I    

Elektrik tesisi     

Gemi besleme devresi arızası  I    

Önemli olmayan tüketicilerin durdurulması I    

Jeneratör Ģalter aktivasyonu I    

DüĢük frekans U    

AĢırı gerilim O    

24 V ana Ģarj ünitesi arızası I    

Enerji besleme otomasyonda hata  I    

Soğuk Su Sistemi     

Buzlanma kontrolü (Sıcaklık) U    

DolaĢım akıĢı U    

Soğutucu emme basıncına göre yağ basıncı farkı U    

Kompresör tahrik motoru akımı O    

Emme basıncı U    

ÇıkıĢ basıncı U    

Hidrolik Tesisi     

Rezerv hacmi U    

ÇalıĢma basıncı U    

ĠĢletme sıcaklığı U/O    

Diğerleri     

Bara sistemi arızası I    

Uzaktan kumanda arızası I   X 

Alarm sistemi arızası I   X 

Bir alarmın alınamaması I    

Emniyet sistemi arızası I    

Emniyet sisteminin harekete geçmesi I    

Tablo 4.6: Yangın alarm sistemleri, elektrik tesisleri ve diğer sistemlere ait sensörler 
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4.1.7 Simülatörde Alarm Panoları ( Main Engine-Electric ) 

  

Resim 4.1: Ana makine alarm ekranı 

Resim 4.1 de Ana makine sistemlerinin alarm panosu görülmektedir. Sistemlerde bir 

arıza ya da kontrol ünitesine tanımlı değerlerin dıĢında bir sensör ölçümü gerçekleĢtiğinde 

buradaki alarmlar yanıp sönerek ve sesli ikaz vererek kontrol odasındaki makine zabitini 

uyarmaktadır. Arıza veren sistemde sorunun kaynağı aranırken en baĢlangıç noktası olan 

elektrik sisteminden baĢlayıp tüm devre hattı incelenerek kontroller yapılır. 

 

Resim 4.2: Elektrik sistemi alarm ekranı  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Okulunuzda bulunan makine simülatör laboratuvarına öğretmeninizle girerek 

simülatörü açıp alarm sistemlerine iliĢkin aĢağıdaki iĢlemleri yapınız.   

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makine simülatörünü açarak alarm 

sistemi kontrol panelini oluĢturan sistem 

bileĢenlerini sayınız. 

 Simülatör alarm sistem semasını 

inceleyiniz. 

 Makinelerin temel arızalarını sıralayınız.  Öğretmeninize danıĢınız. 

 Alarm sisteminde kullanılan sensörlerin 

görevlerini sayınız. 

 Ana makine sensörleri konu 

anlatımındaki tablolardan yararlanınız. 

 Alarm station panosunu kontrol ederek 

göstergelerden nerelere kumanda 

edildiğini söyleyiniz.  

 ALARM STATION paneli ekran 

görüntüsünden yararlanınız. 

 
  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Simülatörde ve otomasyonda kumanda sisteminde kullanılan gerilim kaç Volt ‟tur? 

A) 220 

B) 24 

C) 110 

D) 80 

E) 380 

 

2. Otomasyon sisteminde elektrik sinyaliyle iĢ üreten parça hangisidir? 

A) Aktuatör 

B) Sensör 

C) Kablo 

D) Buton 

E) Pens  

 

3. Otomasyonda çalıĢma verilerini ölçerek iĢlemciye gönderen eleman hangisidir? 

A) Kablo 

B) Anahtar 

C) Sensör 

D) Hiter 

E) Kuler 

 

4. Makineyle ilgili tüm teknik verilerin yazıldığı deftere ne denir? 

A) Yağ kayıt defteri 

B) Seyir defteri 

C) Gemi jurnali 

D) Balast defteri 

E) Makine kayıt defteri ( log book ) 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Cevaplayamadığınız veya yanlıĢ cevapladığınız soru var ise ilgili 

konuyu tekrar ediniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

 

 

 

Makine dairesinin yönetimi ve görev dağılımını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Yakınlarınızda bulunan gemilere giderek makine dairesi kontrol odalarını 

gezerek inceleyiniz. 

 Makine personelinden yönetim görevler hakkında bilgi toplayınız. 

 AraĢtırmalarınızı bir doküman halinde getirerek arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

5. MAKĠNE DAĠRESĠ VARDĠYA ĠġLEMLERĠ 
 

Ġnsan faktörü terimi, insan kapasitesinin özelliklerini ve sınırlarını anlamayı, bu 

anlayıĢın sistem ve hizmetlerin tasarımının geliĢtirilmesi ve uygulamaya aktarılmasını içerir. 

Ġnsan hatalarının önlenmesi, tespit edilmesi ve olumsuz sonuçlarının en aza indirgenmesi 

için sistemlerin insan ile uyumlu olarak tasarlanması gerekir. 

 

Ġnsanların doğuĢtan hata yapmaya eğilimli özellikleri, dikkat dağınıklığı, zaman 

baskısı, zayıf iletiĢim, yorgunluk, hatalı liderlik ve yönetim uygulamaları, kötü tasarım ve 

prosedürler olumsuz koĢullarla birleĢince hata yapması kaçınılmazdır. 

 

ÇalıĢanların etkin, verimli, baĢarılı olabilmeleri için daha farklı bilgi, beceri ve 

yeteneklere sahip olmaları gerekmektedir. Mesleki anlamda olması gereken teknik bilginin 

yanı sıra teknik olmayan beceriler de önem kazanmıĢtır. 

 

Örneğin bir baĢmühendiste bulunması gereken bazı özellikler Ģunlardır; 

 

 EleĢtirel düĢünme 

 Aktif dinleme 

 Etkili ĠletiĢim 

 Sosyal ĠletiĢim 

 Liderlik 

 Ġzleme-Takip 

 Arıza bulma 

 Operasyon ve kontrol 

 Muhakeme ve Karar Verme 

 Koordinasyon  

 Personel yönetimi   

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
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BaĢmühendis geminin çalıĢtırılması ve bakım-onarımdan sorumlu gemi adamıdır. 

Ancak artık baĢmühendislerden bu görevleri dıĢında aktif lider olması da beklenmektedir. 

Liderlik; bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu amaçları 

gerçekleĢtirmek için harekete geçirme yeteneğidir. 

 

5.1 Kaza ve Hatalarda Ġnsan Faktörü 
 

Günümüzde insanın fiziksel ve ruhsal kapasitesini zorlamak pek çok hata ve kazanın 

temelini oluĢturur. AĢırı yorgunluk, uykusuzluk, stres pek çok deniz kazasının temel 

nedenidir. 

 

Ġnsan denizcilik sektörünün en önemli parçası olmasına rağmen emniyet açısından en 

zayıf halkasını oluĢturmaktadır. 

 

5.1.1 Deniz Kazalarında En Önemli Ġnsan Faktörleri 
 

 Psikomotor algılamalarda eksiklikler, 

 Gündelik yaĢam açmazları, (bireyin tek baĢına çözemediği bireysel veya ailevi 

sorunlar) 

 Yorgunluk, uykusuzluk, bedensel stres, 

 Ekonomik yetersizlikler, ekonomik kısırdöngü (maaĢ yetersizliği, bütçe 

dengesizliği) 

 ĠĢyerinde görev dağılım ya da organizasyon yetersizliği, 

 Kullanılan ekipman, sarf malzemeler, yedek parça stokunda eksiklik ya da 

yetersizlikler, 

 ÇalıĢılan alanda genel anlamda mevcut yetersizlikler, ıĢıklandırma, ısı, soğutma 

(klima) ya da genel ergonomik yetersizlikler, 

 Aynı posta, vardiya ya da görev zamanı içerisinde mevcut ekip arasındaki 

uygunsuzluk ya da davranıĢ farklarının belirginleĢmesi, 

 DeğiĢen posta, vardiya ya da görev zamanı içerisinde önceki ve sonraki ekip 

arasında gerekli bilgi alıĢveriĢinin yapılmamıĢ ya da eksik kalmıĢ olması. 

 

5.2 Ġnsan Gücünü Verimli Kullanma 
 

Denizcilik sektörünün en önemli unsuru ve gücü insan olduğuna göre bu gücü çok 

verimli, organize ve amaca uygun kullanmak gerekmektedir. Bunun için hem köprü üstünde 

hem de makine dairesinde kaynakların yönetimi (BRM / ERM) eğitimleri verilerek bu amaca 

ulaĢmak hedeflenmektedir. Personelin yönetilmesi ve organizasyonu çok önemlidir. 

 

Makine dairesinde iyi bir ekip çalıĢması, etkili iletiĢim, açık görev dağılımı gibi 

kavramlar çalıĢma sürecini olumlu yönde etkileyen kavramlardır. 

 

Makine dairesi ve gemide bireysel çalıĢmadan ziyade ekip çalıĢması esastır. 
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5.2.1. Ġyi Ekipte Bulunması Gereken Özellikler 
 

 Eğitimli, 

 ĠĢinin gerektirdiği teknolojiyi kullanabilme donanımına sahip, 

 ĠĢine sadık, 

 Kendi önceliklerini iĢine tercih etmeyecek Ģekilde  yetiĢmiĢ, 

 ĠĢinin önemini idrak edebilecek ciddiyette olan, 

 Görevinin getirdiği ya da gerektirdiği sorun analizini kısa sürede yapabilecek, 

 Kurallar çerçevesinde, gereken inisiyatif ya da sorumluluğu üstlenebilecek, 

 Mantıksal düĢünce sistematiğine sahip, 

 Mesleki zekâsını geliĢtirmiĢ ya da geliĢime ve ilgili eğitime müsait olan, 

 Ekibin diğer üyeleri ile gerekli iletiĢimi rahat kurabilen, empatiye açık, motive 

edebilen, 

 Birlikte çalıĢmaya uygun davranıĢ bütünlüğüne sahip, 

 Mesleki vizyonu açık, 

 Sinerji yaratabilen bir ekip denizciliğin en önemli ayağıdır. 

 

5.3. Vardiya Devrinde Bilgi Aktarımının Önemi 
 

 Vardiya devir teslimlerinde temel faktör vardiyayla ilgili bilgiyi yeni 

vardiyacıya vermektir. 

 Vardiyasını teslim edecek vardiya zabiti 15 dakika önceden bir sonraki 

vardiyacıya vardiyaya hazır olmasını bildirir. Yeni vardiyacı gelince, vardiya 

hakkında bilgi verilir. 

 Sonraki vardiya zabiti gelene kadar vardiya terk edilmemelidir.  

 Vardiya zabiti vardiyada, önceki vardiya üyelerinin görevlerini tam olarak 

yerine getirdiğini denetlemelidir.  

 Vardiya değiĢiminde vardiya zabitleri aĢağıdaki iĢlemleri uygulamalıdır;  

 BaĢmühendisin gemi ve makine sistemleri ile ilgili özel talimatları ve daimi 

emirleri,  

 Makineler ve sistemler üzerinde personelin karĢı karĢıya bulunduğu potansiyel 

tehlikelerin fakına varılması, 

 Sintinenin, balast tanklarının, slop tanklarının, tatlı su tanklarının, sewage 

tanklarının seviyesinin kontrolü, 

 Sağlıkla ilgili atıkların özel durum kontrolü, 

  Yardımcı sistemlerin, elektrik dağıtım sisteminin durum kontrolü ve çeĢitli 

operasyonları, 

 Varsa kontrol konsol ekipmanlarının ve görüntüleme Ģartlarının manuel 

kontrolü, 

 Varsa otomatik kazan kontrollerinin, limit kontrol sistemlerini, yanma kontrol 

sistemlerinin buhar kazanı operasyonları dâhilinde kontrolü, 

 Kötü hava, buzlanma sığ su gibi potansiyel tehlikelere karĢı önlemler, 

 Yakıtın rezerv tanklarında, settling tanklarında, servis tankındaki durumunun ve 

seviyesinin kontrolü, 

 Ekipman arızası ya da kötü gemi Ģartları dolayısıyla oluĢan özel durumlarda 

operasyon, 
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 Makine dairesindeki ölçüm raporları, 

 Yangınla mücadele ekipmanlarının durumu, 

 Makine dairesi loguna ( resim 5.1 ) durumlarının kaydedilmesi, 

 

Resim 5.1: Makine dairesi kayıt defteri 

Vardiya sonunda log book eksiksiz doldurulmasına özen gösterilmelidir. Log book 

vardiyaya gelecek zabite vardiya sırasında da ne olup bittiği hakkında detaylı bilgi verir. Log 

book vardiya geçiĢlerinde etkili iletiĢim için çok önemlidir. 

 

AĢağıda gösterilen vardiya değiĢim kontrol listesinde (Resim 5.2) bulunan kontrol 

noktaları eksiksiz kontrol edilmeli ve iĢaretlenerek kayıt altına alınmalıdır. Vardiyayı teslim 

eden ve teslim alan vardiya mühendisi vardiya saati belirtilen yerleri imzalamalıdırlar. 
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Resim 5.2 Makine dairesi vardiya değiĢim kontrol listesi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Okulunuzda bulunan makine simülatör laboratuvarına öğretmeninizle girerek 

simülatörü açıp makine jurnalini doldurma ve vardiya iĢlemlerine iliĢkin aĢağıdaki iĢlemleri 

yapınız.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makine simülatörünü açarak ana makine 

kontrol panelini oluĢturan sistem 

bileĢenlerini sayınız. 

 Simülatör ekran görüntülerinden 

yararlanınız. 

 Makine zabitinde bulunması gereken 

özellikleri sayınız. 
 Öğretmeninize danıĢınız. 

 Kazalarda insan faktörünün etkenlerini 

sayınız. 
 Deniz kazalarını inceleyiniz. 

 Ekip çalıĢmasının önemini açıklayınız.  Gemi personel listesini inceleyiniz. 

 Vardiya saatlerini yazınız.  Vardiya cetveline bakınız. 

 Vardiya sırasında yapılacak iĢlemleri 

yazınız. 
 Vardiya devri konusunu inceleyiniz. 

 Makine jurnalini inceleyerek 

doldurulması gereken yerler hakkında 

bilgi toplayınız. 

 Makine jurnalini inceleyiniz. 

 Log book doldurarak arkadaĢlarınıza 

sunun. 

 Makine jurnalini doldururken 

öğretmeninizden yardım isteyin. 

 Laboratuvarda bir vardiya düzeni kurarak 

değiĢimlerde yapılan iĢlemleri sırasıyla 

yapınız. 

 Makine simülatöründe vardiya 

simülasyonu yapılması konusunda 

öğretmeninizden yardım alınız. 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi baĢmühendiste bulunması gereken bazı özelliklerden 

değildir? 

A) Aktif dinleme 

B) Heyecanlılık 

C) Etkili ĠletiĢim 

D) Sosyal ĠletiĢim 

E) Liderlik 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi deniz kazalarının temel nedenlerinden değildir? 

A) AĢırı yorgunluk  

B) Uykusuzluk 

C) Stres 

D) Liderlik 

E) Yeterli önlem almama 

 

3. Makine dairesi vardiya değiĢim kontrol listesinde aĢağıdakilerden hangisi bulunmaz? 

A) Ölçüm raporu  

B) Vardiya teslim eden imzası 

C) Tarih 

D) Vardiya zamanı 

E) Vardiya teslim alan imzası 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi iyi bir ekipte bulunması gereken özelliklerden değildir? 

A) Eğitimli 

B) ĠĢinin gerektirdiği teknolojiyi kullanabilme donanımına sahip, 

C) ĠĢine sadık 

D) Spor yapabilen 

E) Ekip çalıĢmasına yatkın 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 6 
 

 

 

 

Makine dairesi arızalarında ve acil durumlarda müdahale yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Yakınlarınızda bulunan gemilere giderek makine dairesi kontrol odalarını 

gezerek inceleyiniz. 

 Makine personelinden acil durumlar ve arızalar hakkında bilgi toplayınız. 

 AraĢtırmalarınızı bir doküman halinde getirerek arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

6. MAKĠNE SINIFI PERSONELĠNĠN GÖREV VE 

SORUMLULUK ALANLARI 
 

6.1. Makine Sınıfı 
 

Makine sınıfı gemide güverte sınıfı ve yardımcı sınıfla beraber geminin emniyetli 

seyri için görev yapan personel topluluğudur. 

 

6.2. Makine Personelinin Genel Sorumlulukları 
 

Makine personelinin iĢleri arasında aĢağıdakiler yer alır; 

 

 Makine operasyonu ile ilgili iĢler 

 Makineye takılmıĢ ve makine bölümünün sorumluluğu altındaki teçhizatlarına 

bakım ve onarımlarıyla ilgili iĢler 

 Makine ve güverte makinelerinin bakım ve tutumu 

 Yağ, yakıt ve besleme suyu ile ilgili iĢler 

 Gemi mağazasıyla ilgili iĢler 

 Makine bölümüne ait plan ve sertifikaların gözetimiyle ilgili iĢler 

 Makine bölümünün rapor ve kayıtlarını tutmak 

 Makine dairesinin ve makine bölümünün sorumluluğu altındaki yerlerin 

temizliğini sağlamak 

 Kaptan tarafından verilen diğer görevlerin ifası 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 6 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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6.3. Makine Dairesi Görev Dağılımı 
 

6.3.1. BaĢmühendis / BaĢ makinist (Chief Engineer) 
 

Kaptana karĢı geminin teknik olarak her Ģeyinden sorumlu en büyük amirdir. 

Türkçe „de dört yıllık lisans eğitimi alan makine bölümü zabitlerine "mühendis" denir. 

BaĢmühendisin baĢlıca görevi, ana makine, jeneratörler ve yardımcı makinelerin planlı 

bakımlarını yaptırmak, daima üst performansta tutmaktır. Yağ yakıt sarfiyatlarını kitap 

değerlerinde tutarak geminin en ekonomik seyrüseferini sağlar. Haftalık, aylık, üç aylık torna 

çarkları yaptırır. Makine bölümü ile ilgili iĢ, görev bölümünü yapar ve bunları takip 

ederek Bölümünü liman, klas sörveylerine, port state kontrollerine daima hazır 

bulundurur. 

 

6.3.2. I Mühendis ( l
st
 Engineer) 

 

BaĢmühendise karĢı sorumludur ve 04-08/16-20 vardiyalarını tutar. Alt kadroya gerekli 

iĢ dağıtımını yaparak baĢmühendisin talimatları çerçevesinde ana makina ve jeneratörlerin 

daima üst performansta çalıĢmasını sağlar. Yedek parça ve müstehlik ( sarf , çabuk 

tüketilen ) malzeme isteklerini düzenler. Balast operasyonu, yağ-yakıt transferleri ve 

alımından sorumludur, bu konuda 1. zabitle koordineli çalıĢır. Güvertede gerekli tamirat 

iĢlerini yaptırır. Dümen makinesi ve telemotoru kontrol eder. 

 

6.3.3. Vardiya Mühendisleri (2
nd

-3
rd

 Engineer) 
 

Mühendisin verdiği iĢ takibini yapar. Kazan ve yardımcı makinalardan sorumludur. 

Makine bölümüyle ilgili yazı-çizi iĢlerini yapar. Sintinelerin devamlı kuru 

bulundurulmasından sorumludur. Yağ, yakıt, su iskandillerini kaydeder. 

 

6.3.4. Stajyerler (Cadets) 
 

Stajyerlerin sorumluluğu yoktur. ÇalıĢmasını baĢmühendis koordine eder. Genelde 2. 

ve 3. mühendislerle beraber çalıĢır. 

 

6.3.5. Elektrik Zabiti (Electrician) 
 

Makine dairesinde ve güvertede elektrikle çalıĢan bütün motor, tablo ve aydınlatma 

devrelerinin tamiratını yapar. Elektrikle ilgili yedek ve müstehlik malzeme listesini 

hazırlar. 1. Mühendis ve gerektiği durumlarda vardiya mühendisinden emir alır. Günlük 

çalıĢmalarında 1. mühendise karĢı sorumludur. 

 

Gemideki diğer elektrik iĢleri, emniyet sistemleri ve kreynlerin elektrik 

aksamlarından sorumludur. Manevra sırasında kontrol odasında bulunur. BaĢmühendis / 

BaĢ makinist tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir. 
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6.3.6. Makine Lostromosu (Donkeyman) 
 

Makine tayfasının baĢıdır. 1. Mühendis ve gerekli hallerde vardiya mühendisinden 

emir alarak yapılacak bütün iĢleri, tamiratı ve bakım tutumları tamamlar. Makine 

atölyesindeki bütün makinelerin ve takımların düzenli çalıĢmasından, makine dairesinin iyi 

durumda olmasından sorumludur. 

 

6.3.7. Fiter (Fitter) 
 

Makine lostromosunun en yakın yardımcısıdır, birlikte gemideki tüm iĢlerin tamir, 

bakım-tutumunda çalıĢırlar. Makine atölyesindeki torna, matkap, kaynak, testere ve diğer 

cihazların çalıĢır ve iyi durumda olmasından sorumludur. Yedek ve müstehlik malzemelerin 

ve tankların koruyucusudur. Günlük çalıĢmasında lostromo ve 1. Mühendise karĢı 

sorumludur. Fiter, aynı zamanda gemideki torna tesviye, kaynak, boru iĢlerini de yapar. 

 

6.3.8. Yağcı (Oiler, Motorman) 
 

Vardiya zabitinden emir alarak gerekli iĢleri yaparlar. Yağ, yakıt balast, sintine, stim, 

hava devrelerini bilmek zorundadırlar. ÇalıĢan makinelerdeki bir anormalliği derhal 

amirlerine bildirirler. Yağcılar makine dairesinin temizliğinden ve katlardaki motorlardan 

sorumludurlar. Tamirat, bakım-tutum iĢlerine yardımcı olurlar. Separatörleri temizlerler. 

Vardiyasında ana ve yardımcı makine yağ seviyelerini ve sıcaklık, basınç değerlerini 

devamlı kontrol ederler. 

 

6.3.9. AteĢçi 
 

Kazanların dikkatli bir Ģekilde fayrapından sorumludur. Kazan su seviyelerini, 

basınçlarını her an kontrol altında bulundururlar. Özellikle kazanlar yanarken börnerlann 

damlama yapmamasına dikkat etmek, kazandaki olası yangınlara karĢı dikkatli olmak 

zorundadırlar. AteĢçilikte en önemli sorun, ocak infilaklarıdır. Ocakta çiğ yakıt buharı 

hissettiklerinde kazanı söndürüp ocağı havalandırırlar. 

 

6.3.10. Silici (Wiper) 
 

Makine lostromosundan emir alırlar. Ana görevleri makine dairesini silmek, 

temizlemektir. Makine lostromosunun gerekli gördüğü iĢlere yardım eder. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makine personelinin genel 

sorumluluklarını sıralayınız. 
 Öğretmeninize danıĢınız. 

 BaĢ makinistin yetkilerini sıralayınız.  Öğretmeninize danıĢınız. 

 First engineer üst ve astlarını sıralayınız.  Öğretmeninize danıĢınız. 

 Stajer makine personelini çalıĢmasını 

denetleyen yetkiliyi söyleyiniz. 
 Öğretmeninize danıĢınız. 

 Elektrik zabiti hangi iĢleri yapmakla 

yükümlüdür.? 
 Öğretmeninize danıĢınız. 

 Makine lostromosunun görevlerini 

sıralayınız. 
 Öğretmeninize danıĢınız. 

 Fiter kimlere karĢı sorumluğunu 

açıklayınız. 
 Öğretmeninize danıĢınız. 

 Yağcının görevlerini sayınız.  Öğretmeninize danıĢınız. 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi makine sınıfından değildir? 

A) BaĢmühendis 

B) Yağcı 

C) Fiter 

D) Serdümen 

E) BaĢ makinist 

 

2. Kazan ve yardımcı makinalardan sorumlu olan personel kimdir? 

A) 1.mühendis 

B) 2. veya 3. Mühendis 

C) Yağcı 

D) Fiter 

E) Serdümen 

 

3. Kaptana karĢı geminin teknik olarak her Ģeyinden sorumlu personel kimdir?  

A) BaĢmühendis  

B) 1.makine zabiti 

C) Makine lostromosu 

D) 2.makine zabiti 

E)  Makine stajyeri 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

Okulunuzun simülatör laboratuvarına öğretmeninizle birlikte giderek makine 

vardiya tutma ile ilgili senaryo oluĢturup bu modül kapsamında aĢağıda listelenen 

davranıĢlardan kazandığınız becerileri evet, kazanamadığınız becerileri hayır kutucuğuna  

(x) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

 Makine simülatöründe güvenlik önlemlerini aldınız mı? 
  

 Makine simülatörü sistem bileĢenlerini saydınız mı?   

 Simülatör sistemini Ģematik olarak çizdiniz mi?   

 Simülatörü açarak gemi seçimi yaptınız mı?   

 Kayıtlı gemi tiplerini listelediniz mi?   

 Seçtiğiniz geminin makine özelliklerini seçerek listelediniz mi?   

 Farklı gemi tiplerini ve makine özelliklerini seçerek değiĢimleri 

incelediniz mi? 
  

 Makine simülatörünü açarak ana makine kontrol panelini oluĢturan 

sistem bileĢenlerini saydınız mı? 
  

 Ana makine devir sayısını yazdınız mı?   

 Ana makine ilk hareket hava basıncını kontrol ederek yeterli olup 

olmadığı hakkında yorum yaptınız mı? 
  

 Makine rak kolu pozisyonunu yorumladınız mı?   

 Ana makine silindir sayısını ve yanma sonuçlarını açıkladınız mı?   

 Dümen açısı hakkında yorum yaptınız mı?   

 Gemi hızı hakkında bilgi verdiniz mi?   

 Makinenin anlık ürettiği gücü açıkladınız mı?   

 Makine kumanda yerini belirlediniz mi?   

 Yük diyagramını inceleyerek makine durumunu yorumladınız mı?   

 Tatlı su soğutma sistemini oluĢturan elemanları saydınız mı?   

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

 Sistem çalıĢmasını açıkladınız mı?   

 Ana makine soğutma suyu giriĢ ve çıkıĢ sıcaklıklarını yorumladınız 

mı? 
  

 Ana makine soğutma suyu basıncını yorumladınız mı?   

 Yakıt sistemini oluĢturan elemanları saydınız mı?   

 Sistem çalıĢmasını açıkladınız mı?   

 Ana makine yakıt giriĢ basınç ve sıcaklıklarını yorumladınız mı?   

 Ana makine yakıt filtresinin iĢlevini yorumladınız mı?   

 Fuel Oil Transfer System elemanlarını sıraladınız mı?   

 Fuel Oil Transfer System elemanlarının görevlerini yazdınız mı?   

 Separatörlerin çalıĢmasını açıkladınız mı?   

 Yağlama sistemini açarak ekran görüntüsünü yorumladınız mı?   

 Sistemde yağ dolaĢımını açıkladınız mı?   

 Yağlama sistemini oluĢturan elemanların görevlerini rapor halinde 

yazdınız mı? 
  

 Egzoz ve turbo Ģarj sistem elemanlarını yazdınız mı?   

 Egzoz ve turbo Ģarj sistem elemanlarının çalıĢmasını açıkladınız mı?   

 Scavenge basıncını açıkladınız mı?   

 Turbo devrini, duman dedektörünü hava giriĢ sıcaklık değerlerini 

yorumladınız mı? 
  

 Silindirler arasındaki sıcaklık farklılıklarını değerlendirdiniz mi?   

 Basınçlı ilk hareket sistemini oluĢturan elemanlarını tanıttınız mı?   

 Kompresörlerin görevlerini yazdınız mı?   

 Ġlk hareket havasının hazır olup olmadığını araĢtırdınız mı?   

 Emergency kompresör sisteminin görevini açıkladınız mı?   

 Lokal ana makine kontrol sistemini açıkladınız mı?   

 Makine simülatörünü açarak elektrik sistemi kontrol panelini 

oluĢturan sistem bileĢenlerini saydınız mı? 
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Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

 Emergency Ģalter panosunu oluĢturan elemanların görevlerini 

yazdınız mı? 
  

 Emergency Ģalter panosunu kontrol ederek göstergeleri kaydedip 

hakkında yorum yaptınız mı? 
  

 Emergency Ģalter panosunu kontrol ederek göstergelerden nerelere 

kumanda edildiğini söylediniz mi? 
  

 Deniz suyu soğutma sistemine iliĢkin devre elemanlarını saydınız 

mı? 
  

 Jeneratör sistemlerinin soğutması için gerekli deniz suyu giriĢ 

sonuçlarını açıkladınız mı? 
  

 Sea Water Cooling System pompaları hakkında bilgi verdiniz mi?   

 Sea Water Cooling Sisteminin soğutma yaptığı bölümleri açıkladınız 

mı? 
  

 Sea Water Cooling System sıcaklık göstergelerini açıkladınız mı?   

 Deniz suyu basınç göstergesinin önemini açıkladınız mı?   

 Dizel jeneratörleri sayısını ve yerlerini açıkladınız mı?   

 Jeneratörlerin çalıĢma prensibini açıkladınız mı?   

 Senkronizasyon iĢlem sırasını saydınız mı?   

 Senkroscopun çalıĢmasını açıkladınız mı?   

 Elektrik Ana Devre Panosunu tanıttınız mı?   

 Kazan sistemini açıkladınız mı?   

 Buhar basınç ve sıcaklıklarını kaydettiniz mi?   

 Evaparatöre gönderilen egzoz gaz sıcaklığını yazarak açıkladınız mı?   

 Kazan ateĢleme sistemini tanıttınız mı?   

 Dümen sisteminin çalıĢmasını açıkladınız mı?   

 Dümen hidroliğini simülatörde tamamladınız mı?   

 Gemi ana yangın sisteminin bileĢenlerini yazdınız mı?    

 Foam sistemi ile söndürme iĢlemini açıkladınız mı?   

 CO2 sistemi ile söndürme iĢlemini açıkladınız mı?   
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Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

 Makine dairesinin yangın sırasında boĢaltılmasının önemini 

açıkladınız mı? 
  

 Klima iklimlendirme sistemlerinin çalıĢmasını açıkladınız mı?   

 Klima iklimlendirme sisteminin ekran görüntüsünden yararlanarak 

basınç ve sıcaklık değerlerini tablo halinde yazdınız mı? 
  

 Makine simülatörünü açarak alarm sistemi kontrol panelini oluĢturan 

sistem bileĢenlerini saydınız mı? 
  

 Makinelerin temel arızalarını sıraladınız mı?   

 Alarm sisteminde kullanılan sensörlerin görevlerini saydınız mı?   

 Alarm station panosunu kontrol ederek göstergelerden nerelere 

kumanda edildiğini söylediniz mi? 
  

 Makine simülatörünü açarak ana makine kontrol panelini oluĢturan 

sistem bileĢenlerini saydınız mı? 
  

 Makine zabitinde bulunması gereken özellikleri saydınız mı?   

 Kazalarda insan faktörünün etkenlerini saydınız mı?   

 Ekip çalıĢmasının önemini açıkladınız mı?   

 Vardiya saatlerini yazdınız mı?   

 Vardiya sırasında yapılacak iĢlemleri yazdınız mı?   

 Makine jurnalini inceleyerek doldurulması gereken yerler hakkında 

bilgi topladınız mı? 
  

 Log book doldurarak arkadaĢlarınıza sundunuz mu?   

 Laboratuvarda bir vardiya düzeni kurarak değiĢimlerde yapılan 

iĢlemleri sırasıyla yaptınız mı? 
  

 Makine personelinin genel sorumluluklarını sıraladınız mı?   

 BaĢ makinistin yetkilerini sıraladınız mı?   

 First engineer üst ve astlarını sıraladınız mı?   

 Stajyer makine personelini çalıĢmasını denetleyen yetkiliyi 

söylediniz mi? 
  

 Elektrik zabiti görevlerini saydınız mı?   

 Makine lostromosunun görevlerini saydınız mı?   

 
 

 



 

69 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

1 B 

2 C 

3 D 

4 D 

5 A 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

1 D 

2 C 

3 E 

4 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 A 

2 D 

3 C 

4 C 

5 B 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 B 

2 A 

3 C 

4 E 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5’ĠN CEVAP ANAHTARI 

1 B 

2 D 

3 A 

4 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-6’NIN CEVAP ANAHTARI 

1 D 

2 B 

3 A 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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