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ÖNS ÖZ 

Bugünün dünyası nda deni z t aĢı macılı ğı,  nakli ye sekt örü i çi nde en çok paya sahi ptir. 

Yoğun bir  Ģekil de t aĢı macılı ğı n %75- 80’i  ge mil erle sağl anmakt adır.  Böyl esine yoğun 

bir  sekt örde  hat aları n olma ması  düĢünül e mez.  AraĢtır mal arı n sonucunda bu hat al arı n 

% 65 ila 70‘i ni n insan kaynaklı ol duğu saptanmı Ģtır. 

Teknol oji k geliĢ mel er  ıĢığı nda,  veri mli  ve doğr u eğiti ml erle bu oranl ar  indiril meye 

çalıĢıl makt adır.  Ġnsan hat ası ndan kaynakl anan kazal ar  yi ne yetiĢ miĢ  insanl arl a 

mi ni mi ze edilecektir.  Bu çalıĢ mada,  bu hat al arın maki ne dairesi  kaynaklı  i nsan 

hat al arı  kı s mı nı n analizi  yapıl maya çalıĢılacaktır.  Gerekli  alternatifler  ortaya koyup, 

sorunun kaynağı na i nilecek ve çı karılan sonuçlardan si mül at ör  eğiti mi ni n Ge mi 

Ma ki nel eri  ĠĢlet me Mühendisli ği  eğiti mi ndeki  faydaları nı n nel er  ol acağı  si zl ere 

sunul acaktır. 

Al t ernatif  ol arak sunulacak  konu,  si mül atör de Ge mi  Maki nel eri ĠĢl et me 

Mühendisli ği  eğiti m müfredatı nı n geliĢtiril mesi  ve mesl eği n i capl arını  yeri ne 

getirebilecek i Ģlet mecilerin yetiĢtiril mesi dir.  Si mül at ör  üzeri nde yapılan deneyl erle 

insan fakt örünün bir  gemi  i çi n ne  denli  öne mli  bir  husus  ol duğu ort aya konul maya 

çalıĢılacaktır.  Deneyl er  yapılarak,  eğiti m ve t ecrübeni n özelli kle deni z sektöründeki 

öne mi ne deği nilecektir. Böyl e ko mpl eks  bir  siste m kı saca açı kl anarak,  siste mde 

ol uĢabilecek hat al arı n kıs men de olsa i nsan  kaynaklı  ol duğu sonucuna varıl maya 

çalıĢılacaktır. 

Sonuç ol arak,  maki ne dairesi  si mül at örü gi bi  t eknol oji  hari kası  bir  siste mde,  bir 

ge mi de ol abilecek büt ün si ste ml eri  görerek deni z ort a mı nda çalıĢacak yeni  nesillere 

birebir  deni z ol ayları nı  yaĢat ma i mkanı  ol duğu gör ül müĢt ür.  Deneyl er  sonucunda, 

eğiti m ve t ecrübeni n i nsan fakt örü üzeri ndeki  en öne mli  i ki  fakt ör  ol duğu gör ül müĢ  

ve Ge mi  Maki nel eri  ĠĢlet me Mühendisli ği  eğiti mi ne ekl en mesi  gereken bazı 

hususl arı n bul unduğu kanısı na varıl mı Ģtır. 
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GE MĠ LERDE MAKĠ NE DAĠ RESĠ OPERASYONLARI NDA Ġ NSAN 

FAKTÖRÜNÜN ÖNEMĠ VE UYGULAMALAR 

ÖZET 

Günü müzde i nsan fakt örü ge mi  maki ne dairesi  iĢleti mi nde öne mli  bir  fonksi yona 

sahi ptir.  Gör ünen o ki  i Ģleti m esnası nda karĢılaĢılan birçok pr obl e m ve hat a hal a 

insan kaynaklı dır.  Deni zde çalıĢacak personel   doğr u el e alı nı p alı nma ması na bağlı 

ol arak i Ģlet meye zarar  yada kar  getirir.  Zararı n  çoğunl ukl a i nsan hat al arı  sonucu 

gerçekl eĢtiği  gör ül mekt edir.  Zarar  kendi ni  i nsan hat al arı  ve bunun sonucunda za man 

kaybı  ve hasar  Ģekli nde göst erir.  Kar  i se veri mlilik artıĢı,  t eçhi zatı n i yi  kullanıl ması 

sonucu ömürl eri ni n uza ması ve bakı m onarı m gi derleri ni n azal ması Ģekli nde göst erir. 

Ġnsan fakt örü doğr u el e alı nmalı  ve bundan kaynakl anan i nsan hat al arını n önüne 

geçil mesi  i çi n önl e ml er  alı nmalı dır.  Hat a unsurları nı n belirlenebil mesi  i çi n 

si mül asyonl ar  üzeri nde gerekli  deneyl eri n yapılı p i Ģlet mecileri n dur uml ar 

karĢısı ndaki tepkileri iyi analiz edil meli dir. 

Bu çalıĢ mada,  i nsan hatal arı nı  mi ni mu ma  i ndirmeye yöneli k bir  eğitim pr ogra mı 

hazırlayabil mek i çi n önceli kl e,  i nsan hat aları nın nedenl eri  ve nasıl  gerçekleĢti ği 

analiz edil mi Ģtir.  Buna bağlı  ol arak da yor um getiril miĢtir.  Ġ. T. Ü.  Deni zcili k 

Fakültesi,  Ge mi  Makinel eri  ĠĢlet me Mühendisli ği  eğiti mi nde,  makine dairesi 

si mül at örü yardı mı yl a olayl ara karĢı  i nsan hat al arını n ve i nsan davranıĢlarını n analizi 

yapıl mı Ģtır.  Deneyi mli  mühendislerle ve Ge mi  Maki nel eri  ĠĢlet me Mühendi sli ği  son 

sı nıf  öğrencileri yl e deneyl er  yapıl mı Ģ  ve bu deneyl eri n sonuçl arı  irdel enmi Ģtir. 

Deneyl erde ekranı n karĢısına geçen kiĢi ni n göz hareketleri  bir  vi deo kaydedi cisi yl e 

kaydedil mi Ģ  ve kayıtlar  i ncel enmi Ģtir.  Ġncel emel er  sonucunda denekl eri n göz 

hareketleri ne bağlı  ol arak ol ayl ar  karĢısı ndaki  davranıĢ  modelleri  i ncel enmi Ģ,  sonuçt a 

da tecrübe ve eğiti mi n gerekliliği ortaya çı karıl mı Ģtır.   

 

 

 



 
xi  

I NVESTI GATI ON OF HUMAN FACTOR I N ENGI NE ROOM OF SHĠ PS 

AND   EXPERI MENTS 

SUMMARY 

No wadays,  hu man fact or has  i ncreased as  an i mportant  pr obl e m f or  t he operati ons  i n 

the engi ne r oo m.  It  has  been seen t hat,  many of t he pr obl e ms  and mi st akes  i n t he 

operati on ti me i n t he engine r oom causes  by hu man fact or.  And al so hu man mi st akes 

causes  l oosi ng ti me and da mages  f or  t he co mpanies.  They may l oose much money 

and prestige i n t he sect or.  But,  if  t he personal  has been educat ed and experienced,  It 

woul d have  ret urned  back t o company as money and i nvest ment.  

Hu man fact or  can be shown more i mport ance by t he mariti me i ndustry.  After  enough 

i mportance,  we  can prevent  more hu man mi st akes.  In t he mariti me education f or  t he 

mari ne engi neers,  si mul ations  are necessary f or  anal yzi ng t he reacti ons  of  a  mari ne 

engi neer. 

In t his st udy,  for  preparing t o mi ni mi ze t he huma n mi st akes,  happeni ng ways  of 

these mi st akes  are anal yzed and i nt erprefered.  Hu man behavi ours  and mi stakes  are 

anal yzed by usi ng Engine Roo m Si mul at or( ERS).  Experi ments  were done f or  t he 

most  experienced chi ef  engi neers  and al so wit h t he unexperienced faculty st udents. 

The results of  t hese experi ments  were co mpared wit h each ot her. I n t hese 

experi ments,  eye movement s  of  t he engi neer  are recorded by usi ng an equi pment 

na med Eye Mar k Recor der.  Al so t hese records  are observed.  Di fferent  behavi ours  of 

the operat ors  accordi ng to t he eye move ments  are st udi ed.  Fi nall y,  t he i mportance of 

experience and educati on is shown i n mari ne engineeri ng.  
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1. GĠ RĠ ġ    
Günü müzde deni z kazaları nı n %75- %80‟  i  i nsan hat aları ndan kaynakl an makt adır. 

Ge mil erde meydana gelen hat aları n birçoğunu personeli n perfor mans  yet ersizli ği, 

eğiti msi zli ği,  bili nçsizliği veya meydana gel en ol ayl ara kayıtsızlı ğı  konu baĢlıkl arı yl a 

özetleyebiliriz.  Ġleri de de maki nel eri n t asarı mı  ve i Ģletil mesi  i nsanl ar  t arafı ndan 

yapılacağı içi n bu hat aların deva m edeceği ni kabul et mek gerekir [1].  

Amacı mı z,  ge mi  operasyonl arı nda i nsan fakt örü sonucu ort aya çı kan maddi  ve 

manevi  hasarları n en aza i ndiril mesi,  çevreye verilen zararları n önüne geçil mesi, 

deni z sekt öründe i Ģvereni n ve personeli n bili nçl endiril mesi,  güverte ve maki ne 

dairesi  personeli ni n eği ti mi nde öne m arz eden birçok hususun gözler  önüne 

serilebil mesi dir. 

Burada ge mi  operasyonları ndan,  maki ne dairesi böl ümündeki  i nsan hatal arı nı  ve 

personel  fakt örünü i nceleyeceği z.  Çözü ml er  üret meye çalıĢı p alternatifler  ort aya 

koyacağı z. 

Konu i çerisi nde önceli k, ge mi  maki ne dairesi  operasyonl arı nı n ve gerekleri ni n çok 

kısa ol arak açı kl anması  i le bu görevi  yeri ne getirecek ol an,  baĢt a vardi ya mühendi si 

ol mak üzere t üm maki ne  dairesi  personeli ni n görev,  soruml ul uk ve yet erlilikl eri ni n 

tanı ml anması na veril mi Ģtir.  Daha sonra konunun t e meli ni  ol uĢt uran,  makine dairesi 

personeli ni n görevi ni  hangi  öl çül erde yeri ne getirebil di ği,  perfor mansı na et ki  eden 

fakt örler,  bu perfor mansın nasıl  arttırılabileceği  ve i nsan fakt öründen kaynakl anan 

kaza ve zararları n nasıl önüne geçilebileceği konuları na deği nil mi Ģtir. 

Ġnsan fakt örünün öne mi ni bir çok açı dan ele alabiliriz. Bunl ardan baĢlıcal arı; 

- Eğiti m 

- Tecrübe 

- Pani k durumu 

- Psi kol oji k durum 

- ÇalıĢ ma orta mı  
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      -    Kullanılan teçhizat 

- Tasarı m [2]. 

Ġnsan gücünün ve zekasını n kullanıl dı ğı  Ge mi  Maki ne Dairesi nde i nsan hat al arı nı n 

tama men ort adan kal dırıl ması  di ye bir  kavram kesi nli kl e düĢünül emez.  Ancak 

mi ni mu ma  i ndiril mesi  i çin çalıĢ mal ar  yapılabilir  ve bu çalıĢ mal arda yukarıdaki  her 

bir  kriter  ayrı  ayrı  irdel enmeli dir.  Günü müzde Ul usl ararası  ÇalıĢ ma Ör güt ü ve 

benzeri  kur ul uĢl ar  öncelikl e i Ģçi  sağlı ğı  ve i Ģ  güvenli ği  konul arı nda bir  çok çalıĢ ma 

yaparak çeĢitli yayı nl ar çıkar mı Ģtır [2, 3]. 

Ġnsan hat aları ndan kaynakl anan kazal ar  i ki  t ürlü sonuç doğur makt adır.  Ki Ģi ni n 

kendisi ne vereceği  zarar  ve ki Ģi ni n Ģirket e vereceği  zarar.  Ki Ģi ni n kendisi ne vereceği 

zarar  öl üm,  ağır  yaral anma  ve  hafif  yaral anma  Ģekli nde meydana gel ebilir.  Ve  bazı 

hafif  yaral anmal ar  dı Ģı ndaki  dur uml ar  direkt  Ģirket e veril mi Ģ  zarar  ol arak ort aya 

çı kmakt adır.  Ayrıca ki Ģi  açısı ndan t el afisi  mümkün ol mayabilir. KiĢi nin Ģirket e 

vereceği  zarar  i se bir  maki neni n yanlıĢ  t a mi r  edilmesi,  yanlıĢ çalıĢtırıl ması  sonucu o 

maki neni n t a ma men veya kıs men çalıĢa maz hal e gel mesi dir.  Maddi  bir  kayı p ol duğu 

içi n t el afisi  Ģirket  veya kiĢi  t arafı ndan mü mkündür.  Ġnsan hat aları nı  mi ni mize et mek 

içi n daha önceden meydana gel en kazal arı n bir analizi ni n yapıl ması  ve bu analiz 

sonucunu ge mi  ada ml arına akt arıl ması  sonucunda yeni  bir  hat aya sebebi yet  ol asılı ğı 

azaltıl mı Ģ  ol acaktır.  Bu Ģu met odl ar  kullanılarak mü mkündür.  Daha önceden 

meydana gel mi Ģ kazal arın;  

      -    analizi ni n yapılarak kaza büt ün yönl eri yl e ortaya kon malı, 

- hat anı n nerede ol uĢt uğu ol uĢ ma ması  i çi n nel er  yapıl ması  gerektiği 

incel enmeli, 

- Ģe mal ar hali nde kazal arı n nasıl ol uĢt uğu i ncel enmeli, 

- daha önceden buna benzer  meydana gel en kazal arı n zarar  t abl ol arına 

bakıl malı, 

- ve bu veriler t oplanarak personele göst eril meli dir [1, 3, 4].  

Kazal arı n mi ni mu ma  i ndiril mesi  i çi n ayrı ca hat aların araĢtırıl ması na deva m edil meli,  

araĢtır mal arda özelli kle kazanı n ol uĢum nedenl eri  i ncel enmeli dir.  Ġyi  eğitil mi Ģ 

personel  maki nel eri n yanlıĢ çalıĢtırıl ması na i zi n ver meyerek maki neyi  ve özelli kl e 

kendi ne zarar verecek olayl ardan  koruyacaktır [3]. 
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Bu bil giler  ıĢı ğı nda,  te mel  mühendisli k dalları nı n ent egrasyonu ol an Ge mi 

Ma ki nel eri  ĠĢlet me Mühendisli ği nde eğiti m,  i nsan hat ası nı  en aza i ndir me a macı na 

yöneli k yapıl malı  ve buna göre eğiti m- öğreti m pr ogra mı  ve ders  eğiti m si ste ml eri 

hazırlanmalı dır.  Her  sekt örde ol duğu gi bi  deni zcili k sekt öründe de belirli 

geliĢ mel eri n ol ması nı  sağl ayabilecek asıl  kaynak,  personel  yani  i nsan kaynağı dır. 

Eğiti mli  personel  çalıĢtırmayan Ģirketler  her  za man i çi n he m maddi  he m de manevi 

zarara uğra maya mahkumdurl ar [1].  

Ar aĢtır macılar,  res mi  kurul uĢl ar  ve deni zcili k Ģirketleri  i nsan hat ası ndan kaynakl anan 

kazal arı  en aza i ndirge mek ve t e mel  nedenleri ni  anl ayabil mek i çi n yukarı da 

bahsetti ği mi z yönt e ml er benzeri  yeni  met otlar geliĢtir me yol una gittiler.  Ge mi 

kazaları  da tı pkı,  i nsan fakt örünün zayıflı ğı ndan veya düĢük sevi yede t ekni k bil gi  ve 

beceri  sahi bi  i nsanl ardan kaynakl anan di ğer kazal ar  il e aynı  görünüyor du.  

Or gani zasyon,  t akı m çal ıĢ ması,  iletiĢi m,  e mni yet,  li derli k gi bi  biri ml er  i çeren ge mi 

orta mı nda görev al acak personeli n güvenli  ve uyu ml u Ģekil de çalıĢabil mesi  i çi n 

verilecek eğiti mi n gerektirdi kl eri  mutl ak suretle yeri ne getiril meli dir  il kesi ni  deni z 

çalıĢanl arı na yay maya çalıĢ mıĢl ardır.  Bu konul ar  üzeri ne STCW 95‟  t e ve  I MO,  

DNV( Det  Norske Veritas)  gi bi  kur ul uĢl arı n belirlemi Ģ  ol duğu st andartlar  ve kursl ar 

uygul a ma alanı bul muĢt ur [5]. 

Ör neği n;  DNV„  ni n Kayı p Kontrol  Yöneti mi ne GiriĢ ve Kaza- Ol ay Ar aĢtır ma 

kursunun a macı,  Ģirketleri n ol uĢt urduğu e mni yetli  yöneti m si ste ml eri nin,  Ģirketi n 

yada ge mil eri n önl enebilir  kayı pl arı nı n ortadan kal dırıl ması  a macı yla yeni den 

yapılandırıl ması,  e mni yet,  kayı p kontrol  ve risk değerlendir me  kavra ml arıyl a,  I S M 

kuralları nı n zorunl u hale getirdi ği  "Emni yetli  Yöneti m Uygul a mal arı na"  ent egre 

edilerek geliĢtiril mesi ne kat kı da bul unmakt adır. 

Bu kurs  il e,  I SM denetlemel eri nde ve uygul a mal arı nda karĢılaĢılan pr obl e ml eri n 

üst esi nden gel ebil mek için geniĢ bir bakıĢ açısı ortaya konul makt adır.  

Kursun hedef  kitlesi;  Ģirket  yöneticileri,  operasyon,  t ekni k ve e mni yet  depart manl arı 

yöneticileri,  Ģirketleri n " Emni yetli  Yöneti m Si st e mi  "  koor di natörl eri,  ge mi 

enspekt örleri,  üst  düzey ge mi  zabitanı  ve e mni yet  ve kalite kült ürünü " Emni yet  ve 

Kayı p Kontrol  Yöneti mi  "  il kel eri yl e geliĢtir mek i steyen t üm Ģirket  mensupl arı dır 

[6]. 
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Bu kursun a maçl arı;  

 " Kayı p Kontrol Yöneti mi" siste mi ni n te melleri ni öğrenmek.  

 Günl ük çalıĢ ma orta mı nda Risk Değerlendir me Tekni kl eri ni öğrenmek.  

 Kaza- Ol maya yakı n kaza araĢtır ma ve analizleri nasıl yapılır, öğrenmek.  

 Gerçekt en Ģirket  ve gemi  yararı na,  gerekli  i Ģ pr osedürleri ni n neye göre 

saptanacağı ve nasıl ol uĢtur ul acağı nı öğrenmek.  

 ġirketi n Emni yet Kült ürünün nasıl geliĢtirilip takip edileceği ni öğrenmek [6]. 

Sonuçt a;  DNV‟  ni n böyl e bir  çalıĢ ma yap masını  a macı  personeli n kazal ara ol an 

et kisi ni azaltı p yekün bir kayı p kontrol e git mektir. 

STCW 95 konvansi yonunda i se Ge mi  Maki ne ĠĢlet me Mühendisi  "Engi neer  Offi cer" 

yani Vardi ya Mühendisi ol arak tanı ml anmı Ģ ve görevi Ģu Ģekil de belirtil mi Ģtir: 

1.  güvenli ve veri mli iĢlerden soruml u ol ması,  

2.  çevre korumaya uyu ml u iĢleti m yapması. 

Bu sebepl e,  Var di ya Mühendisleri ni n görevi,  vardi ya t ut makt an baĢl ayarak maki ne 

ve maki ne personeli ni n idare ve yöneti mi ne kadar  geniĢ  kapsa mlı dır.  Buna  il ave 

ol arak Ge mi  Maki ne Mühendisleri ni n öne mli  ve doğal  bir  görevi  kaza ve  acil  dur um 

içeren dur uml arda karar verebil mel eri  ve verdikl eri  bu kararı n doğr u bir  seçi m 

ol duğunu i spatlayan mühendisli k t e melleri ne dayalı  mantı ksal  açı kl a mal arını n ol ması 

gerekli dir.  STCW 95 bu yet erlilikleri n sağl anması  i çi n belirli  kurallar  ve eğiti m 

esasl arı  öngör müĢt ür.  Di ğer  t araftan acil  bir  duru m i çeren mühendisli k ol ayl arı nda 

verilen kararı n mühendislik t e melleri  açısı ndan mantı klı  bir  açı kl a ması nı  verebil mek 

kol ay ol mayı p ancak ol ayı n mühendisli k veya fi zi ksel  prensi bi ni  bil mekl e 

mü mkündür [1, 7]. 

Mühendisli k bil gisi  gerektiren ol ayları n vuku bul ması  dur umunda t ecrübe olsa bil e 

teori k bil gi  eksi kli ği ni n de ol ma ması  gerekir.  Mesel a o ana kadar  t ecrübe edil e meyen 

bir  dur uml a karĢılaĢıl dığı nda bu ol ayl a il gili  o ki Ģi ni n yet erli  kadar  t eori k bil gisi 

yoksa o za man o ki Ģi ( yukarı da belirtilen para metrelerden),  pani k hali  di ye 

adl andırdı ğı mı z dur uma düĢer  ve bu dur umda yanlıĢ karal arı n veril mesi ne sebep 

ol ur. Bu da karĢı mı za i nsan hat ası olarak çı kar.  
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Ul usl ararası  ÇalıĢ ma Örgüt ü t arafı ndan yayı nl anan ĠĢçi  Sağlı ğı  ve ĠĢ  Güvenl i ği 

Ansi kl opedisi nde i Ģ  kazası  "belirli  bir  zarar yada yaral anmaya neden ol an 

bekl enmeyen veya önceden pl anl anma mı Ģ  ol ay" ol arak t anı ml anmı Ģtır.  Yukarı da 

belirttiği mi z insan hat alarını n mi ni mi ze edil mesi ne et ki yen fakt örleri açarsak;  

- Kaliteli  Personel  Seçimi :  Bil gi  ve becerisi i Ģe uygun ol an personel 

doğabilecek hat aları azaltır. 

- Eğiti m:  Hat al ar  eğiti m sayesi nde azaltılabilir. Fakat  i nsanl ar  her  zaman 

eğitil di kl eri  gi bi  çalıĢ mazlar.  Veya önceki  alıĢkanlıkl arı nı  deva m ettirebilirler. 

Ayrı ca eğiti m sürekli  bir  ol aydır.  Za manl a ol uĢan bekl enmedi k ol ayl arda 

eğiti m gerektirebilir. 

- Tasarı m:  ÇalıĢan al etlerin ve çalıĢ ma ort a ml arı nın t asarı mı nı n i yi  yapılmı Ģ 

ol ması  hat aları  azaltıcı  bir  fakt ördür.  Ayrıca güvenli  al et  ve çalıĢ ma ort a ml arı, 

insanları  hayati  t ehli keden kor ur  ve i Ģgücü kaybı nı  önl er.  Tasarı m dı Ģ 

kor umalı, az korumalı ya da, tam korumalı tasarım ol arak karĢı mı za çı kar [1] 

Ör neği n,  bir  el ektri kçi  üç fazlı  bir  mot orun çalıĢma  kabl ol arı nı  bağl arken kabl oyu 

doğr u bağl arsa mot or  doğr u yönde döner.  Ters  bağl arsa mot or  t ers  yönde dön meye 

baĢl ar  ve kendisi ne ve siste me  zarar  verebilir.  Az kor umalı  t asarı mda,  el ektri kçi ni n 

önünde i ki  kabl o vardır.  Kor umalı  t asarı mda,  kabl ol ar  t ers  bağl anırsa mot or 

çalıĢ maz.  Ta m kor umalı t asarı mda i se mot orun kullanma kl avuzu değiĢi k renkt e 

mont e edilen kabl ol arı n nasıl  bağl anması  gerektiği ni  göst erir  veya t ers  bağl andı ğı nda 

al ar m verir. 

Ge mi  maki nel eri  t asarı mında i nsan hat al arı nı  mi ni mu ma  i ndir meye yönelik t asarı m 

yapıl malı dır.  Bu yüzdendir  ki  Ge mi  maki nel eri  t asarı m safhası nda i Ģl et me 

esnası ndaki  ol uĢan pr obl e ml erle sı klı kla karĢılaĢan Ge mi  Maki nel eri ĠĢl et me 

Mühendisleri ni n de dahil edil mesi gerekli dir. 

Ge mi yi  bir  yaĢa m mahali  ol arak düĢünürsek bütünüyl e hayatı n deva m edebil mesi 

içi n operasyonl ara i hti yaç vardır.  Bu operasyonl ar  ge mi de BaĢ mühendisten silicisi ne 

kadar  i Ģ  böl ümü hali nde deva m eder.  Ort ak nokt a operasyonl arı n deva m edebil mesi 

içi n ge mi ada ml arı nı n düĢünsel duruml arı dır [1]. 

Ġnsan davranıĢları nı n veri,  organi zasyon ve reaksiyon ( S- O- R)  Ģekli nde bi çi ml en mesi 

artı k kl asi k bir  model  ol muĢt ur.  Çevreden algılanan veriler  i nsan hareketi ni 

belirle mekt edir.  
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Hareket  daha önceden bili nen ve sonradan el de edilen verileri n birleĢtiril mesi yl e 

baĢl ar.  Hareketi n deva mında kiĢi ni n çevreyl e ol an iliĢkisi  ön pl ana çı kar ve  ki Ģi ye 

yeni  bil giler  yükl enir.  Ġnsanı n hareketi  de buna benzer  çevri ml erle karakt eri ze 

edil mi Ģ ol ur [10]. 

Operasyonun deva mı  esnası nda,  ge mi  ada ml arı nın çalıĢ ma Ģekilleri  ve maki nel eri n 

çalıĢ mal arı  veriler  hali nde t opl anır.  Belirli  bir  arada pr obl e ml er  gözl enir.  Mü mkünse 

gi derilir.  Bu i Ģle mde en çok za man verileri n t opl an ması na ayrıl makt adır.  Ma ki nel eri n 

incel e mesi ni  yapan ge mi  ada mı  belirli  bir  süre i çerisinde öl çt üğü sı caklı k,  bası nç gi bi 

para metri k değerleri  önceki  değerlerle veya maki neni n dur umuna göre o anda 

kafası nda ol uĢt urduğu değerlerle karĢılaĢtırır.  O akti viteler  verileri n t opl anması  veya 

önceki  verileri n hatırlanabil mesi yl e ortaya konulur  buna gözl e m görevi  denir.  Eğer 

bu döne mde bir  hat a ile karĢılaĢılırsa pr obl e mi m çözül mesi  döne mi ne girilir.  Bu 

döne mde ge mi  ada ml arı  bu dur umu t artıĢır  stratejileri  for mül e ederler  ve son ol arak 

hat ayı  bitir mek veya azalt mak i çi n uygun strat eji yi  vardi ya zabiti nin e mri yl e 

uygul a maya koyarl ar.  En sonunda t a mir  edil mi Ģ maki ne siste me  sokul ur.  Si st e mi n 

iĢleyiĢi nde kontrol  odasında ki  vardi ya mühendisi ni n soruna vakıf  olması  çok 

öne mli dir.  Siste mi  ko mple görebil meli  ve çözü mü pani k yap madan soğukkanlılı kl a 

çözebil meli dir.  Burada Ge mi  Maki ne Mühendi si ni n görsel  fonksi yonl arı  çok 

öne mli dir.  Ġnsan- maki ne iliĢkisi nde gözün karar ver mede r ol ü ve davranıĢl arı nı n 

irdel enmesi,  i nsan gözünün ol ayl ar  karĢısı ndaki  davranıĢları nı n analizi  ve neticesi nde 

maki ne dairesi  uygul anmal arı n da daha i yi  vardi ya mühendisleri  yetiĢtir mede gözl e m 

ol ayı nı n atlanma ması gerekti ği görül mekt edir [4]. 

Sonuçt a;  i nsan hat al arı nı  mi ni mu ma  i ndir meye yöneli k pr ogra m hazırlayabil mek i çi n 

önceli kl e i nsan hat al arı nın nedenl eri ni  ve nasıl  olduğunu analiz et mek ve buna bağlı 

ol arak yor um getir mek gerekli dir.  Bu çalıĢ mada Ġ TÜ Deni zcili k Fakül tesi  Ge mi 

Ma ki nel eri  ĠĢlet me Mühendisli ği  eğiti mi nde Maki ne Dairesi  Si mül at örünün ( MDS) 

insan hat al arı nı n davranıĢları nı n analiz edil mesinde kullanı mı  el e alı nmıĢtır.  Ġ TÜ 

Deni zcili k Fakültesi nde Maki ne Dairesi  Si mül at örü kullanılarak " Gemi  Maki ne 

Dai resi  ĠĢleti mi nde Ġ nsan Fakt örü"  konusunda yapılan araĢtır ma çalıĢ mal arı 

sunul arak çalıĢ ma sonuçları nı n ne Ģekil de faydalı  ol abileceği  ve il eri de yapıl ması 

gereken çalıĢ mal arı n neler  ol duğu değerlendirilmi Ģtir.  Maki ne dairesi  si mül at örü 

kullanılarak farklı  eğitim,  yaĢ,  t ecrübe ve yet erli kteki  denekl er  üzeri nde  yapıl an 

testler  ve bu t estleri n farklı  açılardan değerlendiril mesi  sonucunda,  i nsan fakt örünün 
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ne kadar  öne mli  ol duğu ve  ki Ģi den kiĢi ye ne kadar  farklılı k göst erdi ği sonucuna 

varıl mı Ģtır.  

Bu t estler  esnası nda EMR ( Eye Mar k Recor der)  adı  verilen bir  ci haz kullanıl mı Ģtır 

ve farklı  yet erlilikteki  denekl eri n önceden hazırlan mı Ģ  senaryol ar  karĢısı nda t epkileri, 

tepkileri ndeki  baĢarı  oranl arı  ve t epki  göst er me  sürel eri  i ncel enmi Ģtir.  Bu çalıĢ ma 

içi n gözün yapısı  ve Maki ne Dairesi  Si mül at örü ile il gili  gerekli  bil giler  veril mi Ģ  ve 

uygul anacak test içi n bazı arıza senaryol arı kullanıl mı Ģtır. 

Tü m bu çalıĢ ma ve araĢtır mal arı n sonucunda,  Ma ki ne Dairesi  Operasyonl arı nda 

insan fakt örünün ne denli  öne mli  ol duğu ve perfor mansı  arttır mak ve kazal arı 

mi ni mu ma i ndir mek hususunda öne m arz eden konul ar açı kça ortaya kon muĢt ur. 
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2. GEMĠ LERDE MAKĠ NE DAĠ RESĠ, OPERASYONLAR VE ĠġLETMECĠ NĠ N 

GÖREVLERĠ  

2. 1 Ge mil erde Maki ne Dai resi Düzeni  

Ge mi ni n hareketi ni  ve i Ģlevi ni  sağl ayan maki ne dairesi  birçok siste mi n birleĢi mi nden 

ol uĢan bir  yaĢa m mahali  konu mundadır.  Maki ne dairesi  maki ne sınıfı  ge mi 

ada ml arı nı n operasyonel  ol arak görevl eri ni  yaptı kları  mekandır.  Gemi ni n ve 

personeli n hayatları nı  ida mesi  i çi n birçok siste m ve düzenekt en ol uĢan maki ne 

dairesi nde çalıĢ ma orta mı beraberi nde belli standartlar dahili nde ol malı dır.    

 Burada,  Ġ TÜ Maki ne Dairesi  Si mül at öründe bul unan siste ml er,  bir  ge mi de 

bul unması  gereken büt ün si ste ml eri  i çer mekt edir.  Ma ki ne dairesi ni  canl andır mak i çi n 

bu siste ml erden yararlanacağı z.  Si ste ml er  il k bakıĢta çok ko mpl eks  gör ünse  de belli 

bir  çalıĢ ma ile çözü me  git mek ol dukça rahat  olmakt adır.  Bul unan sisteml eri n nasıl 

çalıĢır  dur uma  getirileceği  bir  vardi ya mühendisini n kontrol ünde ol malı dır.  Var di ya 

mühendisi ni n bu kadar  siste me  haki m ol ması  eğiti m,  t ecrübe ve di kkat 

gerektir mekt edir.  Özellikl e bu siste ml erle yapılan ge mi  operasyonl arı da  di ğer 

maki ne sı nıfı  ge mi  ada ml arı nda eğiti mli,  dikkatli  ve t ecrübeli  olması nı  da 

gerektir mekt edir. 

   Bu siste ml eri kısaca aĢağı da belirtildi ği gi bi tanıt mak mü mkündür;  
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2. 1. 1 Deni z Suyu Siste mi 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. 1 Si mül at ör ekranında Deni z Suyu Siste mi ni n görünt üsü [8]. 

Bu si ste mde deni z suyu i ki  adet  el ektri k mot oru t ahri kli  po mpa sayesi nde 

ki nisti nlerden e mil erek filtreden geçirilir  ve devreye verilir.  Deni z suyu burada beĢ 

adet kul erden geçirilir. Bu kul erler birbirine paralel olarak bağlı dır. 

Si ste mde kullanılan pompal ar ve kulerler:  

Kul erler:                                                          Pompal ar: 

- 1 no‟l u tatlı su kuleri                             - 1 no‟l u deni z suyu pompası  

- 2 no‟l u tatlı su kuleri                             - 2 no‟l u deni z suyu pompası  

- Buhar kondenseri                                  - Yardı mcı deniz suyu pompası  

- Evoparat ör kul eri                                  -  1 no‟l u yangı n pompası  

- Hava soğut ma kul eri                             -  2 no‟l u yangı n pompası  

                                                                 - Acil duru m yangı n pompası [9]. 
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2. 1. 2  Tatlı Su Siste mi  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. 2 Si mül at ör ekranında Tatlı Su Siste mi ni n gör ünt üsü [8]. 

Tatlı su siste mi iki böl ümden ol uĢur; 

- DüĢük sı caklı k t atlı  su siste mi: Yardı mcı  ekip manl arı n soğut ul ması nda 

kullanılır.  (il k hareket  havası  ko mpresörleri,  servis  havası  ko mpr esör ü,  t urbo 

jenerat ör,  kargo po mpasını n yağl a ma yağı  sistemi ,  st ern t üp ve  ser vo yağ 

siste mi,  ana maki ne hava soğut ma  siste mi,  ana maki ne ka mĢaft  yağl a ma  yağı 

siste mi). 

- Yüksek sı caklı k t atlı  su siste mi:  Ana maki neni n soğut ul ması  i çi n kullanılır. 

Ana  maki ne çı kıĢı ndan sonra t atlı  suyun bir  kıs mı  evaporat örün ı sı 

eĢanj öründen geçirilerek burada kullanılır. 

Yar dı mcı  düĢük sı caklı k t atlı  su po mpası  genellikl e li manl arda ve siste m il k ol arak 

devreye alı ndı ğı  za man  kullanılır.  Tatlı  su sistemi nde kullanılan kontrollerde PI D 

kontrollerdir. Bu kontroller üç yoll u valfe et ki eder [9]. 

2. 1. 3 Yakıt Transfer Siste mi  

Yakıt  transfer  siste mi nde dört  adet  yakıt  t ankı mı z bir  adet  kirli  yakıt  t ankımı z ve  i ki 

adet  yakıt  transfer  po mpası  bul unur.  Bu po mpalar  yakıt  t ankl arı ndan aldı ğı  yakıtı 

settling t anka,  kirli  yağ t ankı na veya t ekrar  bu t ankl ara transfer  yapabilir.  Si st e mdeki 

dört  adet  yakıt  t ankı nı n ı sıtıl ma i Ģle mi  buhar  il e sağl anır  ve bu sı caklı ğı n ayarlanması 

içi n P türünden kontroller kullanılır [9]. 
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ġekil 2. 3 Si mül at ör ekranında Yakıt Transfer Sistemi ni n görünt üsü [8]. 

Ki rli yağ tankı na aĢağı daki tankl ardan gel en taĢı ntı ve dreynl er t oplanır [9].  

TaĢı ntılar:                                                   Dreynl er: 

HFO settling tank 1                                    Mi xi ng tank 

HFO settling tank 2                                    HFO servis tank 

HFO servis tank                                         DO servis tank 

DO servis tank [9]. 

2. 1. 4  Ko mpresörl er ve Hava Siste mi  

Büt ün ko mpresörler  çalıĢtıkları  hava t üpünde bul unan havanı n bası ncı na göre st art  ve 

st op eder.  Ko mpresörleri n kontrol  paneli  Power  Chi ef  konsol da bul unur. 

Ko mpr esörler  genel de otomati k ol arak devreye girerler.  Ġl k hareket  havası  t üpl eri 

paral el  ol arak kull anılabilir.  Tüpl erden hava sı zı ntısı  saatte 2- 3 bar  dol ayları ndadır. 

Ana  maki ne ve j enerat örler  1 ve 2 no‟l u t üpl erden besl enirler.  Ana maki neni n il k 

hareketi  i çi n gerekli  hava mi kt arı;  hava ile yaptı ğı mı z devre bağlıdır.  Fakat 

jenerat örler içi n ilk hareket hava harca mı sabittir [9].  
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ġekil 2. 4 Si mül at ör ekranında Ko mpresörler ve Hava Siste mi ni n görünt üsü [8]. 

Ser vis havası tüpü aĢağı daki siste ml eri besl e mekt edir: 

1- Maki ne dairesi ndeki kontrol eki pmanl arı 

2-  Güverte ve maki nedeki at öl yel er 

3-  Baca kazanı nı n kurum üfle me donanı mı [9]. 

2. 1. 5 HFO Separatör Siste mi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. 5 Si mül at ör ekranında HFO Separat ör Siste mi ni n görünt üsü [8]. 
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Al cap siste mi yl e çalıĢan iki  adet  HFO separat örü bul unur.  Seperat örü devreye alırken 

ilk ol arak yakıtı  hangi  t ankt an alı p ayrıĢ ma i Ģle mi  sonrası  hangi  t anka basacağı mı zı 

seçeriz.  Genelli kle yakıt settling t ankt an alı nı p servis  t anka basılır.  FO ağır  yakıt 

ol duğu i çi n separat örün gerekli  perfor mansı  ver mesi  i çi n yakıtı  ı sıt ma mı z gerekir.  Bu 

nedenl e ı sıtıcı ya buhar  açılarak sı caklı k kontrol ü ot omati k pozisyona alınır.  Yakıtı 

separat öre basan po mpa ve separat ör  çalıĢtırılır.  Bu sırada operasyon suyu t ankı nı n 

su sevi yesi  kontrol  edilir.  Devir  sayısı  ve yakıt sı caklı ğı  istenilen düzeye gel di ği 

za man "  al cap "  siste mi  start  edilir.  AyrıĢ ma  i Ģlemi ni  gerçekl eĢtiği  yakıt  çı kıĢı ndaki 

su mi kt arı ndan anl aĢılır.  Si ste mde kullanılan i ki  adet  kontrol eri n ilki  yakıt 

sıcaklı ğı nı n sabit kal masını sağlar. Ġki nci kontrol er ise akıĢ mi ktarı nı ayarlar [9].  

Separat örün çı kısı nda bi r  adet  su sensörü vardır.  Bu sensör  separe edilmi Ģ  yakıt 

içerisi ndeki su mi ktarı nı okur ve bu mi ktar fazla ise siste me hat a verir.  

2. 1. 6 Dümen Siste mi  

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. 6 Si mül at ör ekranında Dü men Siste mi ni n gör ünt üsü [8]. 

Si ste m i ki  adet  sump t ank i ki  adet  po mpa ve bi r  adet  geniĢle me  t ankı ndan ol uĢur. 

Si ste m devreye alı nırken il k ol arak sump t anklar  dol durul ur  ve yağ gidi Ģ  dönüĢ 

valfleri  açılır.  Emni yet  valfi ni n pozisyonu değiĢtirilir.  Po mpal ardan birisi  çalıĢtırılır 

di ğer  po mpa  ot omati k konu ma  alı nır.  P1-  P2 kı s mı na yağ basılırken S1- S2 

böl gesi ndeki  yağ dreyn edilir  ve dü meni n dönmesi  sağl anır.  Dü men diğer  t arafa 

basıl mak i stenirse bu i Ģlemi n t ersi  yapılır  yani  S1-S2 böl gesi ne yağ basılırken P1- P2 
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böl gesi nden yağ dreyn edilir.  Dü meni n acil  dur umda  kullanı mı  mü mkündür.  Dü men 

dairesi nden köprüüst ü ile iletiĢi m sağl anarak iskele-sancak basılabilir [9]. 

2. 1. 7 Stern Tüp Siste mi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. 7 Si mül at ör ekranında Stern Tüp Siste mi nin görünt üsü [8]. 

St ern t üp yat akl arı nı n yağl anması  i çi n i ki  adet  gravite t ankı  vardır.  Üstteki  gravite 

tankı  ge mi  yükl ü i ken kullanılır.  Ge mi  boĢ  ol duğu dur umda i se aĢağı daki  gravite 

tankı  kullanılır.  Pervane deni z sevi yesi ni n altı na ne kadar  i nerse deni z suyunun 

uygul adı ğı  karĢı  bası nçt a o kadar  artar,  bu sebepten karĢı  bası nca göre gravit e t ankı 

seçilir. 

Gr avite t ankl arı na kirli t ankı ndan yağ alı nır.  Ki rli  yağ t ankı nı n seviyesi  düĢük 

ol ma malı dır.  Ek besl e me po mpası  il e st orage t anka yağ alı nır.  Uygun gravite t ankı 

seçil di kt en sonra gerekli  valfler  açılır,  L/ O pompası  çalıĢtırılır  ve di ğer   po mpa 

ot omati k pozisyona alınır [9]. 
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2. 1. 8  D/ O Separatör Siste mi  

D/ O separat örü di zel  oili st orage t ankt an alı p servis  t anka sepere edil mi Ģ  bir  Ģekil de 

basar.  Di zel  oil,  besl eme  po mpası  sayesi nde ı sıtıcı dan geçirilerek separat öre 

gelir. Separe i Ģle mi  sonrası nda ol uĢan kirli  di zel  oil  atı k yağ t ankı na verilir.  Separe 

et ki nli ği  gravite di ski ne bağlı dır.  Separat ör  çalıĢırken doğr u diski  kull anmak 

gerekli dir.  Bu di ski n ölçüsünü ayarla mak operat örün eli ndedir.  Ayrı ca besl e me 

po mpası nı n kapasitesi de ayarlanabilir [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. 8 Si mül at ör ekranında D/ O Seperat ör Sistemi ni n görünt üsü [8]. 

Ayrı ca separat örün sı caklığı nı  ayarla mak üzere bir  adet  kontrol er  kullanılır.  Besl e me 

po mpası  ve separat ör  çalıĢtırılır.  Seperat ör  i stenilen devire ul aĢtı ğı  za man separat ör 

ot omati k konu ma  alı nır.  Bu i Ģle ml er  sonrası nda separat ör  ayrıĢtır ma i Ģl e mi ne 

baĢl a mı Ģ ol ur [9]. 
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2. 1. 9  L/ O Separat ör Siste mi  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. 9 Si mül at ör ekranında L/ O Separat ör Sistemi ni n görünt üsü [8]. 

Yağ seperat örü,  yağı  su mp t ankt an veya t ahliye t ankı ndan alı p separe i Ģle mi ni 

yaptı ktan sonra tekrar sump t anka verir. 

2. 1. 10  Buhar Kondenseri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. 10 Si mül at ör ekranı nda Buhar Kondenserini n görünt üsü [8]. 

Vaku m kondenseri  deni z suyu soğut malı dır. Tur bo j enerat örden ve kar go 

po mpası ndan egzoz  edilen buhar  burada yoğunlaĢtırılır.  Burada yoğunl aĢtırılan su 
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kondenser  po mpası  ile hot vel e verilir.  Nor mal  iĢlet mede ana kondenseyt  po mpası 

çalıĢtırılır.  Eğer  kargo po mpası  var  ve de çalıĢı yorsa yardı mcı  kondenseyt  po mpası 

çalıĢtırılır.  Kullanılan buhar,  vaku m po mpası  sayesi nde vaku m altı nda t ut ul an 

kondensere girer  ve i çerisi nde deni z suyu dol aĢan kangallara çarparak yoğuĢur. 

Kondenserden geçirilen deni z suyu mi kt arı  bir  kontrol er  sayesi nde ayarlanır. 

Kondenseyt  po mpası nı n hava  yap ması  dur umunda,  geri  dönüĢ  devresi yl e bu buhar 

tekrar kondensere verilir [9]. 

2. 1. 11  Servis Tankl arı  

 

ġekil 2. 11 Si mül at ör ekranı nda Servis Tankl arı nı n gör ünt üsü [8]. 

Si ste mde birer  adet  HFO ve  DO t ankı mı z bul unur.  Settli ng t ankt an e milen yakıt 

seperat örden geçirilerek servis  t ankl ara verilir.  Seperat örleri n kaput  ol ması 

dur umunda yakıtı  settling t ankt an servis  t anka di rekt  ol arak al ma  i mkanımı z vardır. 

DO st oraj  t ankt an e mil en yakıtta DO seperat örden geçirilerek DO servis  t ankı na 

verilir.  Ana maki ne,  j enerat örler  ve kazanı n bu i ki  servis  t ankı ndan besl e mesi 

yapılır. Servis  t ankl arı  buhar  il e ı sıtılır.  Ġki  adet kontrol er  sayesi nde ı sıtıcı ya giren 

buhar  mi kt arı  ayarlanır  ve t ank sı caklı kl arı nı n i stenilen düzeyde t ut ul ması  sağl anır. 

Bu t ankl arı n t aĢı ntısı  kirli  yağ t ankı na verilir.  Kazan ve ana maki nede kullanıl mayan 

yakıt  geri  dönüĢ  devresi il e HFO servis  t ankı na verilir.jenerat örün geri  dönüĢü i se 

DO servis tankı na verilir [9].  
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2. 1. 12 Settli ng Tankl arı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. 12 Si mül at ör ekranı nda Settling Tankl arı nın görünt üsü [8]. 

Tr ansfer  po mpası  sayesinde di p t ankl ardan ve kirli  yağ t ankı ndan al ınan yakıt 

settling t anka verilir.  Ayrıca HFO seperat örleri nin geri  dönüĢl eri de bu t anka verilir. 

Settli ng t ank sevi yesi  düĢt üğü za man ve kirli  yağ t ankı  dol duğu  za man transfer 

iĢle mi ile settling tankl arı dol durul ur  

Bu t ankl arda bul unan yakıt  sı caklı ğı  P ti pi  kontroler  il e sağl anır.  Yakıt sı caklı ğı 

düĢük ol duğu za man seperat örün pompası nı n e mi Ģ yapması zorlaĢır. 

Ġleri ki  za manl arda sorun ol ma ması  i çi n bu t anklar  belirli  aralı klarla dreyn edilir  ve 

dreyn edilen yakıt  kirli  yağ t ankı na verilir.  Lokal panel de hangi  dreyn valfini n ı Ģı ğı 

çakı yorsa o valfe bağlı tank ot omati k ol arak dreyn ol uyordur [9].  
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2. 1. 13 Di zel Jeneratörler 

Si ste mde kullanılan j enerat örler  di zel  t ahri klidir.  Jenerat örleri n yakı t  besl e me 

devresi nde bul unan üç yoll u valf  sayesi nde HFO ve DO ile çalıĢ ma i mkanları vardır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. 13 Si mül at ör ekranı ndan Di zel Jenerat örün görünt üsü [8]. 

Jenerat ör içi n gerekli pompal ar akupl e bir Ģekil de mont e edil mi Ģtir. 

Bu pompal ar: 

1- Jenerat ör yakıt pompası 

2- Yağl a ma yağı pompası 

3- Tatlı su soğut ma pompası  

4- Deni z suyu pompası  

Jenerat ör üzeri ndeki kul erler: 

1- Hava kul eri 

2- Yağl a ma yağı kul eri 

3- Tatlı su kuleri [9]. 
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2. 1. 14  Evaporat ör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. 14 Si mül at ör ekranı nda Evaporat örün görünt üsü [8]. 

Evaporat örde ı sı  eĢanj öründe kullanılan su ana maki ne t atlı  su soğut ma  devresi nden 

gel mekt edir.  Nor mal  su sıcaklı ğı  80- 85 derece dol ayları ndadır.  Kondenser  t arafı nda 

kullanılan su i se deni z suyudur.  Birbiri ne paralel  ol arak çalıĢan i ki  adet  ej ekt er 

bul unur  bu sayede evaporat ör  i çerisi nde vaku m sağl anır  ve deni z suyunun fazl a ol an 

kıs mı bu devre ile dıĢarı atılır. 

Si ste m çalıĢtırılacağı  zaman il k ol arak vaku m kı rıcı  valf  kapatılır  ve ej ekt er  po mpası 

çalıĢtırılıp vaku m t ut ması  bekl enir.  Evaporat ör  i çerisi ne deni z suyu besl emesi  açılır 

aynı  za manda ı sı  eĢanj örüne sı cak su giriĢ  çı kıĢı  açılır.  Daha sonra kondensere deni z 

suyu açılarak buharl aĢan suyun i çerisi nden deni z suyu geçen kondensere çar parak 

yoğuĢ ması  sağl anır.  YoğuĢan su pp m sensöründen geçti kt en sonra po mpa yardı mı yl a 

tanka verilir.  Si ste mde dört  adet  kontrol er  kullanılır.  Ġl k kontrol er  vaku mu kontrol 

et mek a macı yl a kullanılır.  Deni z suyu ve t atlı  su sı caklı kları  i çi n i ki  adet kontrol er 

kullanılır.  Son ol arakta da mıtılan suyun t uzl uluk oranı nı  kontrol  eden bir  adet  

kontrol er kullanılır [9]. 
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2. 1. 15  Si nti ne Siste mi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. 15 Si mül at ör ekranı ndan Si nti ne Siste mi nin görünt üsü [8]. 

Si nti neni n t opl anması  i çin kı ç kuyu,  baĢ  kuyu,  maki ne dairesi  si nti ne kuyusu ve 

a mbar  si nti ne kuyusu bulunur.  Bu kuyul arda biri ken si nti neyi  si nti ne separat öründen 

geçirebiliriz. 

2. 1. 16 Turbo Jeneratör 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. 16 Si mül at ör ekranı ndan Tur bo Jenerat örün görünt üsü [8]. 
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ġekil de gör ül en t urbo j enerat ör  vaku m kondensere bağlı dır.  Tur bo j eneratör  egzoz 

kazanı ndan gel en kı zgı n buharla çalıĢ makt adır.  Bu buharı n sı caklı ğı  yakl aĢı k 290 

derecedir. 

Tür bi ni n veri mi,  buhar  akıĢı na giren buharı n sıcaklı ğı na,  bası ncı na ve kondenser 

vaku muna bağlı dır.  Tr otul  valf  hı z governörü ile kontrol  edilir.  Tur bo j enerat ör 

çalıĢtırıl madan önce vaku m kur ul malı,  kondenser  dreyn edil mi Ģ  ol malı,  kondenseyt 

po mpası  ve vaku m pompası  çalıĢtırıl malı dır.  Vaku m kur ul madan buhar  görevi ni 

yapa mayacağı içi n t urbo jenerat ör ün çalıĢ ması na imkan yokt ur [9].  

2. 1. 17 Soğut ma Siste mi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. 17 Si mül at ör ekranı nda Soğut ma Siste mi nin görünt üsü [8]. 

Soğut ma siste mi  Freon-22 il e çalıĢ makt adır.  Yağ ve soğut ucu akıĢkan sayesi nde 

ko mpresörün yağl anması ve soğut ul ması sağlanır. Devre ele manl arı: 

1- El ektri k tahri kli vi dalı po mpa 

2- Ko mpresör yağl a ma siste mi  

3- Deni z suyu kondenseri 

4- Ġki adet evaporat ör [9]. 
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2. 1. 18  Ana Maki ne Yakıt Siste mi  

Ana  maki ne di zel  oil  ve f uel  oille çalıĢabilir.  Ġl k çalıĢ mada di zel  oil  kullanılır. 

Ma ki ne il k çalıĢtırılacağı  za man üç yoll u valfi mi z t a ma men di zel  oil  geçiĢi ne 

müsaade edecek pozisyondadır.  Yakıt  sı caklı ğı ve  devir  sayısı  i stenilen düzeye 

ul aĢtı ğı za man FO‟e geçilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. 18 Si mül at ör ekranı nda Ana Maki ne Yakıt Si st e mi ni n görünt üsü [8]. 

Ana  maki ne di zel  oil  ve f uel  oille çalıĢabilir.  Ġl k çalıĢ mada di zel  oil  kullanılır. 

Ma ki ne il k çalıĢtırılacağı  za man üç yoll u valfi mi z t a ma men di zel  oil  geçiĢi ne 

müsaade edecek  pozisyondadır.  Yakıt  sı caklı ğı  ve devir  sayısı  i stenilen  düzeye 

ul aĢtı ğı za man FO‟ e geçilir. 

Ser vis  t ankı ndan e mil en yakıt,  besl e me  po mpasından ve akıĢ metreden geçirilir  ve 

karıĢtır ma t ankı na verilir.  Boost er  po mpası  ise yakıtı  karıĢtır ma t ankı ndan e merek 

ısıtıcı  ve filtreden geçirerek ana maki neye verir. Besl e me  ve boost er  pompal arı nı n 

ot omati k pozisyona alı nması  unut ul ma malı dır.  Ma ki neden dönen fazl a yakıt HFO 

servis  t ankı na veya karıĢtır ma t ankı na verilir.  Geri  dönüĢ  devresi  HFO servis  t anka 

çevrilirse akıĢ metrede okunan değer  bi zi  yanıltır.  Nedeni  i se akıĢ metreden geçen 

yakıtı n bir  kı s mı  i Ģ  yap madan servis  t anka dönecektir.  Bu sebepl e geri  dönüĢü 

karıĢtır ma tankı na ver mek bu sı kı ntı yı ortadan kaldıracaktır [9].  
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2. 1. 19 Ana Maki ne Yağlama Yağı Siste mi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. 19 Si mül at ör ekranı nda ana maki ne Yağl ama Yağı Siste mi görünt üsü [8]. 

Kr oset  ana maki neden f arklı  ol arak yağl anmakt adır.  Sili ndirleri n yağl anması da 

gravite il e gerçekl eĢtirilir.  Nor mal  yağl a ma i Ģlemi  4- 5 barda yapıl masına  rağ men 

kr oshet yağl a ma bası ncı 10 barı n üzeri ndedir. 

Ser vis  t ankt an e mil en yakıt  po mpa vasıtası  ile kondenser  ve filtreden geçirilir. 

Buradan maki neye verilir.  Kr oshet  yağl a ma po mpası  filtre çı kıĢı ndaki  hattan 

besl enmekt edir.  Sili ndir  day t ank belirli  aralı klarla dol durul malı dır.  Bu t ankı n yağsı z 

kal ması büyük sorunl ara neden ol makt adır. 

Yağl a ma yağı  sı caklı ğı nın kontrol ü bir  adet  kontroler  t arafı ndan yapılır.  Kull anılan 

kontrol er  P t ürdendir.  Kontrol er  sayesi nde sı caklı ğı n i stenilen değer den sap ma 

mi kt arı na bağlı olarak yağl a ma yağı kondenserden geçirilir [9].  
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2. 1. 20 Ana Maki ne AĢı rı Dol dur ma Siste mi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil  2. 20 Si mül at ör  ekranı  üzeri nde Ana Maki ne AĢırı  Dol dur ma Si st e mi  gör ünt üsü 

[8]. 

AĢırı  dol dur ma  üç adet  turbocharger  il e yapıl makt adır.  AĢırı  dol dur ma  havası  ana 

maki neye gir meden önce tatlı su ile soğut ul an hava kul eri nde soğut ul ur. 

2. 1. 21 Baca Kazanı  

 

ġekil 2. 21 Si mül at ör ekranı nda Baca Kazanı nı n görünt üsü [8]. 

Baca kazanı  ana maki neden çı kan egzost gazl arı ndan faydal anmak üzere 

çalıĢ makt adır  ve çeĢitli  yerleri n ı sıtıl ması,  t urbo j enerat örün çalıĢ ması  içi n gerekli 
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buharı  üret mekt edir.  Maki ne düĢük yükt e çalıĢı yorsa veya baca kazanı  kirli  i se bu 

siste mi nor mal kazanl a paralel olarak kullanma Ģansı mı z vardır [9]. 

2. 1. 22  Si nti ne Separatörü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. 22 Si mül at ör ekranı nda Si nti ne Separat örünün görünt üsü [8]. 

Si nti ne separat örü;  kirli  yağ t ankı ndan veya si ntine kuyul arı nda t opl anan kirli  suyu 

ayrıĢtır maya yarar.  Si stem separat ör,  bir  adet  ı sıtıcı,  filtre ve pp m dedekt öründen 

ol uĢ makt adır.  Separe edilen yakıttan ayrıĢan sl udge si nti ne separat örünün üst 

haznesi nde t oplanır ve buradan sl udge tanka gönderilir. 

Separat ör  ayrıĢtır ma i Ģlemi ni  yaptı ktan sonra t emi z su pp m dedekt öründen geçer. 

Pp m dedekt öründen geçen t e mi z su 15 pp m‟i n üzeri nde i se bor da çı kıĢı  ot omati k 

ol arak kapatılır  ve çı kıĢ sl udge t anka veya si nti neye verilir.  Eğer  separatör  çı kıĢı  15 

pp m‟i n altı nda i se bor da çı kıĢı  açılır  ve si nti ne deni ze verilir.  Separe edilen su çok 

kirli  veya separasyon sı caklı ğı  düĢük i se si nti ne po mpası  ot omati k ol arak st op eder 

[9]. 
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2. 1. 23 Ana Maki ne Yat ak Siste mi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. 23 Si mül at ör ekranı nda Ana Maki ne Yat ak Siste mi ni n görünt üsü [8]. 

ġekil de yanlızca il k altı sili ndiri n yat akları  görül mekt edir.  Ana maki ne üzeri nde 

bul unan yat aklar: 

1.  Ana maki ne j urnal yat ağı (13 adet) 

2.  Kr ankĢaft yat ağı (12 adet) 

3.  Kr oset yat ağı (12 adet) 

4.  Srast yat ağı (1 adet) 

Yat ak sı caklı kları  sili ndirlerde üretilen güç mi ktarı na,  yağl a ma yağı  bası ncı na ve 

sıcaklı ğa bağlı dır. 
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2. 1. 24  Buhar Siste mi  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. 24 Si mül at ör ekranı nda Buhar Siste mi ni n gör ünt üsü [8]. 

Baca kazanı  ve nor mal  iĢleti m kazanı mı z Ģekil  üzeri nde gör ül mektedir.  Baca 

kazanı nı n su besl e mesi  besl e me  po mpası  il e diğer  kazanı n besl e mesi  sirkül asyon 

po mpası yl a sağl anır. 

2. 1. 25 Li man Kazanı  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. 25 Si mül at ör ekranı nda Li man Kazanı nı n gör ünt üsü 
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Li man kazanı  HFO ve DO i l e çalıĢabil mekt edir.  Devreye alı nacağı  za man il k ol arak 

DO i l e çalıĢtırılır. Yakı t  sıcaklı ğı  80 derecenin üst üne çı ktı ğı  za man HFO‟ e 

geçilebilir. 

Kazan çalıĢtırılacağı  zaman,  dönüĢ  devresi de DO t ankı na veril meli dir.  Si st e m 

devreye alı nırken il k ol arak kazana yakıt  açılır.  Yakıt  po mpası,  el ektri kli  ısıtıcı  ve 

ısıtıcı  çalıĢtırılır.  Fanı n vereceği  hava mi kt arı  ve kazanı n çı kıĢ  bası ncı  ayarl anır  ve 

ot omati k konu ma  getirilir.  Tri pl er  resetlenir  ve kazan manuel  ol arak start  edilir. 

Hazır lambası yandı kt an sonra burner kontrol ot omati k konu ma getirilir [9]. 

2. 1. 26 Köprüüst ünden Ana Maki ne Kontrol ü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. 26 Köpr üüst ünden Ana Maki ne Kontrol ü gör ünt üsü [8]. 

Ma ki ne dairesi ne komut un gel di ği böl ümdür. Aut ochi ef ana maki ne kontrolünün 

aynısı dır. 
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2. 1. 27  Aut o Chi ef Ana Ma ki ne Kontrol ü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. 27 Si mül at ör ekranı nda Aut o Chi ef Ana Maki ne Kontrol ü görünt üsü [8]. 

Ana maki neni n kontrol ü buradan yapılır. Köpr ü üstünden gel en komutl ar dahili nde 

yol verilir, yol kesilir. Li man çı kıĢta manevra modu seçilir. Deni z süratine çı kılacağı 

za man ise deni z moduna geçilir. 

2. 1. 28  Aut o Chi ef Gösterge Paneli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. 28 Si mül at ör ekranı nda Aut o Chi ef Göst erge Paneli ni n görünt üsü [8]. 

Bu panel den maki ne üzeri ne et kisi  ol abilecek bası nç ve sı caklı k değiĢi ml eri 

gözl enebilir. Ayrıca kazanı n su sevi yesi ve bası nç değeri okunabilir. 
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2. 2 Ma ki ne Dai resi Operasyonl arı  

Ma ki ne Dairesi;  ge mi ni n yür üt ül mesi  ve ge mi ni n di ğer  t üm t ekni k gereksini ml eri ni n 

karĢılandı ğı  kı sı mdır.  Bunl ar  yukarı da si ste matik ol arak t arif  etti ği mi z gi bi;  bal ast 

v. s.  operasyonl arı  i çi n deni z suyunun sağl anması, buzl uk siste ml eri  ve yangı n,  ge mi 

gövdesi ni n aĢı nmaya karĢı  kat odi k kor unması,  buhar,  hi droli k,  el ektri k, pnö mati k 

siste ml ere güç sağl anması,  t üm filtrelendir me ve yakıt-yağ separasyonl arı,  kirli  ve 

yağlı  sul arı n arıtı mı,  yaĢa m mahali  pis  sul arı n deni ze veril meden arıtımı ,  el ektri k 

üreti mi  ve dağıtı mı,  t atlı  su üreti mi,  t ank ve sisteml eri n ı sıtıl ması  ve soğutul ması  v. s 

gi bi gereksi ni ml eri n  sağlanması dır. 

Yukarı da  genel  ol arak bahsetti ği mi z konul ardan da anl aĢılacağı  gi bi  makine dairesi, 

birçok operasyonun birarada gerçekl eĢtirildi ği  ve konstrüksi yon ol arak karmaĢı k bir 

yapı ya sahi p operasyonl ar mer kezi dir. 

Ma ki ne dairesi  operasyonl arı  bir  çok böl üm altı nda i ncel enir.  Ağırlı klı  ol arak maki ne 

dairesi ni n bakı mı  t ut umu,  düzenli  vardi ya kontrolleri  ve t e mi zli k konul arı 

operasyonl arı n büyük bi r  kıs mı nı  t eĢkil  eder.  Ar ıza gi der me,  yakıt  ve yedek parça 

alı mı,  sert  hava koĢulları operasyonl arı,  ge mi  dı Ģı eki pl erle yapılan operasyonl ar  ve 

acil durum operasyonl arı da maki ne dairesi operasyonl arı içi nde yer al maktadır.  

2. 2. 1 Bakı m ve Tut uml ar 

Bili m ve t eknol oji  bul uĢları ndaki  disi pli ne göre bakı m çalıĢ mal arı  bakı mı n t anı mı  il e 

baĢl ar.  Bu t anı mdaki  karıĢı klı ğı  ort adan kal dırabilmek i çi n t anı mı n negatif  yapıl ması 

gerekmekt edir. Yöneti m mantı ğı nda ve prati kteki kullanı ml ar  i çi n veril mesi  gereken 

ilk bil gi bakı mı n negatif bir pozisyonda yer al dı ğıdır. 

Bakı m sadece bir  kor unma  yönt e mi  ol arak değil,  kullanılan çok öne mli  bir  aparat 

ol arak düĢünül meli dir.  Diğer  bir  deyiĢle bakı m sadece yağl a ma i Ģle mi  deği l,  yağl a ma 

iĢle mi ni n bir  f onksi yonudur.  Bakı m çalıĢ mayan bir  parçanı n t a mir  edilmesi  veya 

segman değiĢtiril mesi  değil,  maki neni n çalıĢ ma perfor mansı nı  arttıran bir  öğede 

ol abilir. 

Genel  düĢünceye göre bakı m kar maĢı k bir  pr obl emdi r.  Özel  bir  yapı ya sahi ptir,  özel 

endüstrisi,  özel  pr obl e mi  ve yönt e ml eri  vardır.  Bundan dol ayı  bakı m sor uml ul uk 

gerektirir. Soruml ul ukl ar:[4] 
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Yer  eki pmanl arı nı  i çeren bakı m:  Bakı m gr ubunun fi zi ksel  sebebi ni  i çeren akti vitedir. 

Buradaki  soruml ul uk basitçe,  öne mli  bir  t a miri,  hı zlı  ve ekono mi k ol arak yap mak, 

tamirleri  denetleyerek gerekli  ol duğu yerde kor unmalı  bir  bakı m uygul ayabil mektir. 

Eki pmanl arı n bakı mı nda en öne mli olay bakı mı n ekono mi k sağlanması dır.  

Ge mi  ve çalıĢ ma al anl arını  i çeren bakı m:  Si ste min t ümüyl e ve çalıĢ ma alanl arı nı n 

bakı mı  mühendislerden ol uĢan bir  gr up t arafından yapıl makt adır.  Eğer  si st e m 

içi ndeki  böl mel er  çok fazl aysa bakı m ol ayı na takı ml ar  yetiĢe meyeceği i çi n özel 

or gani zasyonl ar gerekli dir. 

Eki pmanl arı n kontrol ü ve yağl anması:  Birçok küçük i Ģlet me bakı m ve yağl a ma  i çi n 

ada m bul undur mayı  reddet mekt e ve büyük i Ģlet mel erde bakı m ve kontrol de bir  gr up 

çalıĢtır ma yeri ne bir  iki  el e man çalıĢtırıl maktaydı.  Bunun getirdi ği ekono mi k 

kayı pl ar  art maya baĢl ayı nca küçük i Ģlet mel er kontrol  ve yağl a ma  i çi n el e man 

bul undur maya, büyük iĢlet mel erde kontrol grubu çalıĢtır maya baĢladılar.  

Me kanı n kor unması:  Çoğu i Ģlet mel erde mekanik mağaza ve genel  mağaza ayrı 

yapıl mı Ģtır.  Ge mil erde de  dur um böyl edir.  Fakat  bakı ml a uğraĢan mühendisler, 

bakı mı n t anı mı  çok geniĢ ol duğu i çi n her  i ki  mağazadan da yararlanma yet kisi ne 

sahi ptirler ve ikisi nden de soruml udurl ar. 

Atı k madde:  Bu f onksi yon genel  ol arak bakı m depart manı nı n özel  görevleri  arası na 

gir mekt edir.  Bakı m yapılan yerden veya maki neden çı kan eski  parçal ardan 

kullanılabilir  durumda ol anları n ayrılı p,  t e mi zleni p çalıĢır  dur uma  get iril mesi  de 

bakı m depart manı nı n soru ml ul ukl arı arası ndadır [4].  

Bakı m,  ge mil erde maki ne dairesi  operasyonl arı nın en öne mli  unsurudur.  Ta ma men 

insan gücü ve bil gisi ne dayalı dır.  Dol ayısı yla, i yi  bir  bakı m t ut um i çi n kaliteli 

personel  gereklili ği  Ģarttır.  Bunl arı n yanı  sıra iyi  bir  t akvi m ol uĢt ur mak,  düzgün 

mal ze me kullanmak,  el de edilen verileri  bir  yerde t opl a mak ve bu verilerin personel 

arası ndaki  akt arı mı nı  sağl a mak,  bakı mı  yapılan teçhi zatı n üreticisi ni n t avsi yel eri ne 

uy mak ve t eçhi zatı  i Ģletim esasl arı na göre i yi  bir  Ģekil de kullanmak da i yi  bir  var di ya 

mühendisi ni n gerçekl eĢtir mesi gereken unsurlardır [2, 4]. 

 Bakı m t ut um i Ģle ml eri,  maki ne dairesi  vardi ya mühendisleri  arası nda yet erlili kl eri ne 

göre ayrıl mı Ģtır.  Bu da vardi ya mühendisi ni n zat en ol dukça karıĢı k bir  yapı ya sahi p 

maki ne dairesi ndeki  görevi ni  kol aylaĢtırıcı,  i Ģi n kalitesi ni  artırıcı  ve bakım t ut umun 

maki ne  
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üzeri ndeki  veri mi ni  ol uml u et kileyen bir  nokt adır.  Bu sayede vardi ya mühendisleri 

kendi  görevl eri ni  bilirler  ve kendi  soruml ul ukl arı  altı nda ol an maki nel eri n iĢleti mi  ve 

bakı m t ut umu hakkı nda üzerleri ne düĢen görevi  yeri ne getirirler.  Bu yoll a t üm 

maki ne dairesi teçhi zatı nın belli, bir düzen içerisinde sağl anmı Ģ ol ur [2].  

Ge mil erde maki ne dairesi nde bakı m yapılacak maki neyi  st op et me  yet kisi  (çok acil 

dur uml arda üçüncü mühendis)  i ki nci  mühendis  ve baĢ  mühendise aittir. Fakat  acil 

ol mayan dur uml arda üçüncü mühendisi n st op yet ki si  yokt ur.  Ġki nci  mühendi s  veya 

baĢ  mühendisi n verdi ği  e mirlere göre maki ne durdurul ur.  Gerekli  bakı m ve t a mi rl er 

yapılır.  BaĢ  mühendis  bakı m yap mak i çi n maki neyi  dur duracağı nı  muhakkak kapt ana 

haber  ver meli dir.  Bakıml ar  t a ma ml andı kt an sonra il gili  bir  rapor  kaptana ve  ay 

sonunda I. S. M. evraklarıyl a Ģirket e sunul ur. 

Ma ki ne dairesi ni n güvenli kt en soruml u zabiti  üçüncü mühendistir.  Özelli kl e i Ģi n 

yapılacağı  yerde çalıĢ ma ort a mı nı n düzenli  ol ması nı,  ortada kullanıl mayan al et  ve 

aparat  kal ma ması nı  at ölyeni n sürekli  t opl u ve al etleri n yeri nde ol masını  sağl ar. 

Ma ki ne dairesi nde çalıĢan i nsanl arı n güvenli k içi n en gerekli  Ģey i Ģ  elbiseleri ni 

gi ymel eri ni  sağl ar.  Gi ymeyenl eri  uyarır.  Devaml ı  kullanıl ması  gereken el di ven, 

tul um ve i Ģ  ayakkabılarına il k önceli ği  ver mel i, fitteri n gerekli  dur uml arda baret, 

gözl ük ve e mni yet ke meri takması nı sağlar [4].  

2. 2. 2 Düzenli Vardi ya Kontrolleri  

Var di ya mühendisleri  kendi  vardi yal arı nda,  maki ne dairesi ndeki  t üm t eçhi zatları n 

kontrolleri ni  yap mak zorundadır.  Tabii  ki  bakım t ut um i çi n gerekli  kontrollerden 

farklı  ol up,  t eçhi zatı n çalıĢ ma esnası ndaki  perfor mans  verileri ni n ol ması  gereken 

verilerle karĢılaĢtırıl ması ve  uygun sevi yel erde t utul ması dır.  Ör nek verecek ol ursak; 

çalıĢ makt a ol an bir  di zel  j enerat örün;  yağ bası nçl arı  ve sı caklı kl arı,  soğut ma  suyu 

bası nç ve sı caklı kl arı,  egzoz hararetleri,  egzoz gazı  t ürbi n giriĢ  çı kıĢ  sıcaklı kları, 

sump t ank yağ sevi yesi, yakıt  giriĢ bası nç ve sıcaklı kl arı  ile j enerat ör  üzeri nde ve 

siste ml eri nde herhangi  bir  kaçak ol up ol madı ğı,  farklı  bir  sesi n geli p gelmedi ği  ve 

benzeri kontroller düzenli vardi ya kontrolleri dir. 

Bu kontrolleri n vardi ya mühendisleri  t arafı ndan gerekti ği  Ģekil de eksiksi z ol arak 

yapıl ması  ve uygun ol mayan para metreler  neticesi nde mühendislerin gerekli 

önl e ml eri al ması, teçhizatın ömr ü ve veri mlili ği açısından çok öne mli dir 
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Düzenli,  vardi ya kontrolleri  esnası nda el de edilen veriler  maki ne j urnali ne not  edilir. 

Nor mal  ol mayan Ģekil de değiĢen para metreler,  vardi ya değiĢi mi  sırası nda bir  sonraki 

vardi ya mühendisi ne bilgi  ol arak akt arılır.  Yapılması  gerekli  ol an vardi ya kontrolleri 

birçok Ģirket tarafı ndan kontrol-listesi hali nde hazırlanı p ge mil ere gönderilir [2].  

2. 2. 3   Te mi zli k 

Te mi zli k maki ne dairesi  içerisi nde çok öne msi z bir  unsur muĢ  gi bi  gör ünse de  aslı nda 

kaliteli  bir  vardi ya mühendisi  bu konunun ne denli  öne mli  ol duğunu bilir. Te mi zli k 

içerisi nde yer  al an makineleri n üzerleri ni n ve etrafları nı n t e mi z t ut ul ması,  at öl ye 

ze mi ni  ve t eçhi zatları nın t e mi z t ut ul ması,  payandal arı n t e mi z t ut ul ması,  at öl ye 

ze mi ni  ve t eçhi zatları n te mi z t ut ul ması,  maki neler  üzeri ndeki  kontrol  pencerel eri  ve 

geyçl eri n t e mi z t ut ul ması,  si nti neni n kur u ve t e mi z t ut ul ması nı n bir  çok faydası 

vardır.  Bunl ardan birkaçını  sıralayacak ol ursak;  iĢ güvenli ği ni n sağl anması,  kaçak 

sızı ntı  ve t aĢ mal arı n daha i yi  al gılanması,  kontrol  pencerel eri  ve geyçler den daha 

sağlı klı  verileri n alı nması,  yangı nı n önl enmesi  ve i Ģlet meci ni n daha ferah bi r  ort a mda 

daha konsantre ol arak çalıĢabil mesi dir [2]. 

Dol ayısı yla maki ne dairesi  ve t eçhi zatları  gerek var di ya mühendisleri t arafı ndan 

gerekse maki ne dairesi personeli tarafı ndan te mi z ve düzenli tut ul malı dır.  

2. 2. 4 Arı za Gi der me  

Arı zayı  kı saca t anı ml ayacak ol ursak,  herhangi  bir  maki neni n veya si ste mi n 

kontrol ümüz altı ndan çıkması,  t a ma men dur ması,  düzensi z çalıĢ ması ve  bunun 

neticesi nde i Ģlevl eri ni  ta m ol arak yeri ne getireme mesi  Ģekli nde ifade edebiliriz. 

Ma ki ne dairesi ndeki  arızal ar,  maki ne dairesi ndeki  siste ml eri n t a ma men bi rbirleri yl e 

ent egre ol arak çalıĢ masından dol ayı  çok çabuk bir  Ģekil de di ğer  sisteml eri   de 

et kile mekt e ve bu da za man za man ge mi ni n hayati  t ehli kel ere düĢ mesine neden 

ol makt adır.  Geç mi Ģt e küçük bir  arızadan dol ayı  ge mil eri n karaya ot urduğu ve hatt a 

can kayı pl arı nı n ol duğu ol aylar  meydana gel mi Ģtir.  Bu da  arı zayı  çabuk ve et kili  bir 

Ģekil de gi der meni n ne denli öne mli ol duğunu açı kca ortaya koymakt adır. 

Büyük arızal arı n gi derilmesi nde muhakkak mühendisleri n görevl endiril mesi  gerekir. 

Bunun öne mi  de çalıĢanları n yönl endiril mesi,  i Ģ  gücünün art ması  ve ort aya  çı kacak 

hasarı n azaltılarak ekonomi k kaybı n mi ni mu ma i ndiril mesi dir [2]. 
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2. 2. 5 Ge mi ye Yakıt ve Yedek Parça Alı mı  

Bunkeri ng ol arak adl andırdı ğı mı z yakıt  alı mı  ve yedek parça alı mı,  direkt  maki ne 

dairesi  i çerisi  operasyonu ol ma ması na rağmen,  maki ne personeli ni  il gilendiren bir 

operasyon t ürüdür.  Di ğer  operasyonl ara nazaran daha seyrek gerçekleĢtirilirler. 

Özelli kl e yakıt  alı mı  çok di kkat  edil mesi  gereken bir  operasyon olup I. S. M. 

tarafı ndan pr osedür ü belirlenmi Ģ  bir  operasyondur.  Yakıt  alı mı  güvertedeki 

manifol dl ar  vasıtası  ile barçt aki  veya sahil deki  yakıtı n ge mi  yakıt t ankl arı na 

akt arıl ması dır.  Tankl arı n seçi mi  ve siste mi n hazırlanması  baĢ  mühendis gözeti mi 

altı nda ol ur.  Bir  maki ne personeli  t elsizi  ile manifol d baĢı nda bekl er  ve  var di ya 

mühendisi  ve barç sürekli  kont ak hali ndedir.  Bu operasyonun pr osedürünün t aki p 

edil me mesi  veya birkaçını n atlanması  çok büyük cezal arla sonuçl anacak dur uml ara 

yol  açar.  Bu operasyonda özelli kle di kkat  edil mesi gereken husus;  gözl e m,   di kkat  ve 

iyi bir iletiĢi m sonucu herhangi bir sızı ntı ya mahal ver me mekt edir [2].  

Parça alı mı  da görevli  zabit  yada mühendisi n baĢında bul unduğu maki ne ve güvert e 

vi nçl eri ni n kullanıl dı ğı,  yedek parçal arı nı n ge mi  dı Ģı ndan alı narak maki ne dairesi nde 

yada ta m tersi ne nakl edildi ği operasyonl ardır. 

2. 2. 6 Sert Hava KoĢull arı Operasyonl arı  

Ge mi  maki ne dairesi  operasyonl arı nı  di ğer  kara t esisleri ndeki  operasyonl ardan 

ayıran en öne mli  fakt örlerden bir  t anesi  de deni z koĢulları  altı nda,  yani  sürekli 

değiĢen koĢullar  altında yür üt ül üyor  ol ması dır.  Bu da makine dairesi 

operasyonl arı nı n za man za man zor  koĢullar  altı nda gerçekl eĢtiril mesi ne  neden ol ur. 

Zor  hava Ģartları nda operasyon yür üt ebil mek i çin bir  vardi ya mühendisi  nor mal 

za manl arda gerekmeyen birçok unsuru göz önüne al mak zor undadır.  Bunl ardan 

birkaçı;  hareket  kı sıtlığı, eki pmanl arı n bir  kı s mı nı n bu Ģartlar  altı nda kullanıla maz 

ol uĢu ( kreyn v. b.),   değiĢken yük bi nmel eri  il e para metreler  arası  değiĢi mi n çok hı zlı 

ve büyük ol ması,  iĢlet meci  met aboliz ması  üzeri ndeki  değiĢi ml er  ( mi de 

bul anması, di kkat  dağılması, denge bozul ması v. b.)  ve yeri nden çı kması, 

yuvarlanması veya düĢ mesi muht e mel parça ve ekipmanl arı n sabitlenmesi dir [2].  

Yukarı daki  nedenl erden dol ayı  zor  hava ve deni z Ģartları nda genel de büyük ve 

det aylı  operasyonl ara acil  ol madı ğı  sürece giriĢil mez.  ġartları n nor mal  düzeye 

gel mesi bekl enir. Bu süre zarfı nda ruti n kontroller ve gözle ml er sı klaĢtırılır. 
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2. 2. 7 Ge mi Dı Ģı Eki pl erl e Yapıl an Ort ak ÇalıĢ mal ar 

Bu t ür  ort ak çalıĢ mal arda ge mi ni n büyük çapl ı  iĢleri  ve garanti  kapsa mı ndaki 

maki nel eri n bakı m ve t utu mu i çi n dı Ģarı dan ekstra personel  gelir.  Genel de Ģirketleri n 

bu t ür  çalıĢ mal ar  i çi n daha evvel den belirledi ği pr osedürl er  bul unmakt adır.  Ort ak 

çalıĢ ma öncesi nde ge mi ye gel en eki pl erle ge mi  yet kilileri  bir  t opl antı  yapar  ve  bu 

toplantı da i ki  t arafı n yapacağı  i Ģler  ve di kkat edeceği  hususl ar  belirtilir.  Gel en 

eki pl ere ge mi ni n güvenlik pr osedür ü anl atılır,  kaçıĢ  yolları  göst erilir, t opl anma 

yerleri  söyl enir  ve soruml u zabitler  t arafı ndan sürekli  gözl e ml enir.  Makine dairesi 

personeli  ve dı Ģarı dan gel en eki bi n personeli  daha evvel  birli kte çalıĢ madı kl arı ndan 

dol ayı  aral arı nda muht emel  bir  kopukl uk ve düzensi zlik her  za man ol acaktır.  Amaç 

bu dur umu en aza i ndirmektir.  Bunda da en büyük görev maki ne dairesi  zabitleri ne 

düĢ mekt edir [2]. 

2. 2. 8 Acil Durum Operasyonları  

Önceli kl e acil  dur umu ifade edecek ol ursak;  yangın,   çat ma,  çatıĢ ma,  karaya ot ur ma, 

maki ne dairesi nde ge mi yi  t ehli keye düĢürebilecek çapt a çok büyük arızal ar  ve 

kazal ar,  ge mi ni n t ehli keli  bir  dur uma  doğr u git mesi  sayılabilir.  Bu Ģartlar altı ndaki 

operasyonl ar  maki ne dairesi  personeli  i çi n bel ki  de en zor  ol anı  sayılabilir.  Genel de 

pani k havası  söz konusudur.  Bir  çok nokt ada bil gi  ve beceri  öne msiz dur uma 

düĢ mekt edir.  Öne mli  ol an hususl ar;  soğukkanlı  olabil me,  çabuk çözü m üretebil me  ve 

düĢündükl eri ni  çabuk eyleme geçirebil medir.  Konu muzun t e meli ni  ol uĢturan i nsan 

fakt örü kendisi ni  bu husust a göst er mekt edir.  Acil  dur um operasyonları nda el de 

edilen baĢarı  yada baĢarısızlı k,  et kisi ni  ekonomi k ve  can güvenli ği  konul arı nda 

büyük öl çüde göst erecektir [2]. 

2. 3 Ge mi  Maki ne Dai resi  ĠĢleti mi nde Personel  Seçi mi  ve ĠĢl et meci ni n 

Görevl eri   

Ül ke mi zde deni zcili k sekt öründe personel  seçi mi ne öne m veril me mekt edir. 

Yet erliliği  ol an ki Ģiler  direkt  ol arak ge mil ere gönderil mekt e ve çalıĢ ması,  eğiti mi, 

becerisi  pek fazl a öne m t aĢı ma makt adır.  Yani  amaç  ge mi deki  açı ğı  doldur makt an 

baĢka bir  Ģey değil dir. Fakat  bazı  personel  müdürl eri  el e man seçerken ki Ģi ni n 

deneyi m,  bil gi  ve becerisine di kkat  et mekt edir. Dur um böyl e ol unca bu Ģirketler 
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kendileri ni  doğabil ecek çoğu zarardan kor umuĢ  olurlar.  Zabitleri n i Ģleri  kolayl aĢır  ve 

daha veri mli iĢlerle uğraĢabilirler. 

Nor mal de personel  seçimi nde bu i Ģte daha önceden çalıĢ mı Ģ,   kesi n bi r  bil gi  ve 

tecrübeye sahi p i nsanl ara önceli k verilir.  Eğer  böyl e bir  ki Ģi  yoksa değiĢi k el e me 

met otları  kullanılabilir.  Seçi m Ģu ana maddel ere dayandırıl malı dır  ;  ki Ģini n al mı Ģ 

ol duğu eğiti m ,  genel  zekası  ,  mekani k düĢün me yet erliliği  ve önceki  tecrübel eri. 

Me kani k depart manda i Ģe yeni  baĢl a mı Ģ  ki Ģi  önce basit  i Ģlerde denenir.  Ve  za manl a 

Ģirketi n i stedi ği  niteli kte ( ekono mi yi  ön pl ana çıkaran)  kaliteli  bir  personel  ol arak 

yetiĢir.  Fakat  bu yetiĢ me safhası  iĢi n niteli ği ne bağlı  ol arak Ģirketler  i çi n çok pahalı 

ol abilir.                                       . 

Personeli n eğiti mi  i se eğer  personel  ge mi de daha önce çalıĢ mıĢsa çalıĢ ma Ģartları nı 

az çok bili yordur.  Ve küçük hatırlat mal ar  yet er.  Ama  ge mi de daha önceden 

çalıĢ ma mı Ģsa personeli n dur umuna göre ge mi deki zabitler,  bir  haftadan sekiz haft aya 

kadar personeli eğitirler.    

Bakı m i çi n süpervi zör seçi mi nde sadece çok genel  bil gilere baĢvur ulabilir. 

Bunl ardan il k i kisi;  süpervizör  birkaç pr obl e mi  bir  arada çözebil meli  ve  t a mi rde 

maki ne t a mir  averajı nı n üzeri nde bir  za manda t ami r  yapabili yor  ol malı  ve  belirli  bir 

al anda çalıĢan  ki Ģi ni n i Ģi  daha kol ay yapabil mesi  i çi n ki Ģi ni n bazı  davranıĢları nı 

yönl endiri yor ol abil mesi gerekir [3, 4]. 

Tekni k eğitil mi Ģ  mühendisl er,  ekono mi k karı sağl ayan eğitil mi Ģ  ki Ģiler  ol arak 

gör ül ürler.  Ol ayı  yönet en süpervi zör  ol arak görül mezl er.  Bir  kesi mde;  iĢlet mede 

meydana gel en ol aya di rekt  müdahal e eden ve ol aydan her  yönüyl e soru ml u ol an 

(ekono mi k yön ve süpervi zörl ük)  kiĢiler  ol arak gör ürler  ve i kisi ni n bir  arada ol ması 

gerekti ği ne i nanırlar [4]. 

Personel  müdürl eri  zabit seçi mi nde,  kiĢi ni n daha önce çalıĢtı ğı  Ģirketlerden referans 

al arak veya kendi  Ģirketi nde çalıĢtı ysa çalıĢ ma perfor mansı na di kkat ederler. 

Zabitleri n eğiti mi  i se yüksek okullarda t eori k ol arak ve çı kmı Ģ  ol dukl arı  açı k deni z 

eğiti ml eri nde pratik ol arak yapıl makt adır [2, 4] 
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2. 3. 1 Yeterli Bi r Maki ne Dai resi ĠĢlet mecisi ni n Görevl eri  

Yukarı da bahsetti ği mi z konul ar  ıĢı ğı nda i yi  bir  maki ne zabiti ni n görevl eri  STCW 95 

konvansi yonunda da belirtildi ği  gi bi  i ki  ana baĢlı k altı nda i ncel enebilir.  Bunl ar: 

Güvenli  ve veri mli  iĢleti mden soruml u ol ması  ve çevre kor umaya uyu mlu i Ģl eti m 

yap ması dır.  El betteki  bu iki  ana baĢlı k birçok alt  baĢlı klardan ol uĢ makt adır  ve bu alt 

baĢlı klara deği necek olursak ge mi  maki ne zabitleri ni n uygul a ması gereken 

pr osedürleri ve standartlarını Ģöyl e sıralayabiliriz: [1, 2, 4, 6, 7].  

-  Maki ne mühendisi  bakı m-t ut um operasyonl arında gereken di kkati  göst er meli 

gerekli prosedürl eri taki p et meli dir. 

-  Ür etici  fir manı n kitapçı ğı nda bul unan bil gileri  i yi  anl ayabil meli  ve 

uygul ayabil meli dir. 

-  Yaptı ğı  iĢi n bir  baĢka çalıĢana zarar  ver me mesi  içi n t e mi z ve düzenli  ol ması na özen 

göst er meli dir. 

-  Kendi  vardi yal arı  sırası nda siste ml er  i çi n çok öne mli  ol an verileri  eksi ksi z 

okuyabil meli ve taki p edebil meli dir. 

-  DeğiĢi ml er  neticesi nde yor um yapabil meli,  eyl e me  geç mesi  gereken konul arda 

çabuk davranmalı  ve di ğer  çalıĢanları  haberdar  etmeli dir.  Ayrı ca bu bil gileri n j urnal e 

yada gerekli dosyalara aktarı mı nı ci ddi yetle sağlamalı dır. 

-  Gerek güverte personeli  gerekse maki ne dairesi  personeli  il e i yi  bir  il etiĢi m 

ol uĢt ur malı  ve ort ak karar  alı nması  gereken noktalarda karĢı daki ni n fi kirleri ni  t a m 

ol arak anl ayabil meli  ve kendi  fi kirleri ni  de t a m ol arak ifade edebil meli dir.  Bunun 

yapıl ması meydana gel ebilecek birçok karıĢı klı ğı daha ol uĢ madan önl er.  

-  Önceden meydana  gel en hat aları  i yi  analiz edebil meli  ve  çı kar mı Ģ  ol duğu sonuçl arı 

personeli ile payl aĢ malı dır. Aynı hat aları n tekrarlanmaması içi n önl e ml er al malı dır.  

-  Altı nda  çalıĢan yeni    göreve    katıl mı Ģ     personeli n    i Ģ     ort a mı na adaptasyonunu  

kol aylaĢtır malı dır. 

- ÇalıĢan  personelle     kısa     topl antılar     yaparak     perfor mansl arı nı arttır malı dır. 

- Yeni fi kirlere her za man açı k ol malı dır. 

-  Muht e mel  veri m düĢüĢünü engelle mek i çi n personeli ni  i yi  bir  disi plin altı nda 

tut malı dır [1, 2, 4, 6, 7]. 
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Genel  anl a mda maki ne vardi ya zabiti ni n özelli kleri  bu esaslarda ol malı dır.  Ol ağan 

dıĢı duruml arda ise; [1, 2,4]  

•      Her hangi   bir  arıza  karĢısı nda bil gisi ni,   t ecrübesi ni   ve yet enekl erini  veri mli    

bir   Ģekil de    kullanabilmeli  ve  arızayı  kısa  bir  sürede çözüml eyebil melidir. 

•     Arı za  ol uĢt uğu andan iti baren kafası nda  bir   hareket   pl anı  ol uĢt urabil meli   ve    

di ğer  siste m ve maki nel eri göz önünde bul undur malı dır. 

•    Tespit  etti ği  arızayı  di ğer  maki ne personeli ne bil dir meli  ve arızanı n gi deril mesi 

içi n gereken görevl eri n dağılı mı nı gerçekl eĢtir mel idir. 

•    Kendi nden   e mi n   t avırlar   sergile meli    ve  etrafı ndaki    i nsanl ara  güven 

ver meli dir. 

•    Sert  hava ve deni z koĢulları nı  t aki p et meli  buna göre çalıĢ ma pl anı  ol uĢt ur malı   

gerekli güvenli k önl e ml erini n alı nması nı sağla mal ı  ve personeli ni bilgilendir meli dir. 

•    Maki ne dairesi  siste ml eri ni  ve eki pmanl arını  çok i yi  bilerek ne t ür  Ģartlarda    

hangi     değiĢi ml eri n    gerçekl eĢeceği ni     önceden    t ahmi n edebil meli  ve buna göre 

ayarla mal ar yapmalı dır. 

•      Kendisi ni n ve personeli ni n moti vasyonunu en üst sevi yede t ut malı dır.  

•     Acil duruml arda panik hali ne düĢ me meli ve personeli ni de saki nl eĢtirebil meli dir. 

•   Yakıt  ve yedek parça alı mı  operasyonl arı nda hazırlı ğı nı  önceden t ama ml a mı Ģ 

ol malı,   personeli ni  bu konuda bil gilendir meli  ve operasyon esnası nda yakıtı n yada 

yedek parçanı n kontrol ve öl çüml eri ni yaparak tesli m al malı dır [1, 2, 4]. 

Operasyonl arda i Ģlet mecini n önceden al ması  gerekli  bazı  t edbirler,  ol ay esnası nda 

sergile mesi  gereken davranıĢlar  ve ol aylar  sonrası nda,  yaĢananl arı n et üt  edilerek 

nedenl eri ni n araĢtırıl ması  gi bi  bazı  görevl er  bu konu i çerisi nde genel  hatları  il e el e 

alı nmı Ģtır.  El betteki  i Ģletmeci ni n görevl eri ni  yal nızca bunl arla sı nırla mak mü mkün 

değil dir.  Her  nasıl  ki  maki ne dairesi  kar maĢı k ve her  biri  bir  di ğeri  il e i Ģtirakli  çalıĢan 

siste ml erden ol uĢ makt a i se i Ģlet mecileri n görevl eri  de bir  o kadar  kar maĢı k ve  hi çbir 

liste altı nda t oparlana mayacak kadar  geniĢ  kapsa mlı dır.  Yapılan t üm çalıĢ mal ar 

iĢlet meci ni n görevl eri ni gr upl andır mak ve genel  hatları  il e belirlemek a maçlı dır. 

Deva m eden konul arda i Ģlet mecileri n bu görevl eri ni  yeri ne getirirken 

karĢılaĢabilecekl eri  zorlukl ar,  ol uĢabilecek hasarlar  ve önl e me  met otl arı  el e 

alı nacaktır. 
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2. 3. 2  STCW 95 Konvansi yonuna Göre Maki ne Dai resi  ĠĢl et mecisi ni n Eğiti msel 

St andartl arı  

Tabl o 2. 1  STCW 95  A-III/1:Ġnsanlı  bir  maki ne dairesi nde ,  maki ne var diyası ndan 

soruml u zabitler  veya peri yodi k ol arak i nsansız bir  maki ne dairesi nde görevli 

mühendisler  i çi n yet erli k mi ni mu m st andartları nın koĢul u. Görev:  ĠĢlet me Düzeyi nde 

Ge mi  Mühendisli ği [5, 7]. 

Süt un 1 Süt un 2 Süt un 3 Süt un 4 

 

Yet erli k 

 

Bil gi kavra ma ve beceri 

Yet erli ği ölç mek 

için yönt e ml er 

 

Yet erli ği değerlendir me için 

öl çüt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Güvenli 

Ma ki ne 

Var di yası 

Sür dür me 

Ma ki ne vardi yası nı n 

tut ul ması nda izlenecek 

prensi pl eri n ta m bil gisi 

Ģunl arı taki p et meli dir: 

 

1. Vardi ya al ma ve 

kabul et me ile ilgili 

görevl er. 

 

2. Bir vardi ya sırası nda 

yürüt ül en alıĢıl mı Ģ 

görevl er. 

 

3. Maki ne j urnali ni n 

bakı mı ve alı nan 

değerleri n öne mi.  

 

4. Bir vardi ya 

tut ul ması yla ilgili 

görevl er. 

 

Güvenli acil usuller; 

tüm siste ml eri n 

kontrol ünün uzakt an 

ot omati k olarak 

değiĢtiril mesi. 

Özelli kle yakıt 

siste ml eri ne iliĢki n 

yangı n ve kaza 

durumunda derhal 

yapıl ması gerekenl er ve 

bir vardi ya sırası nda 

izlenecek güvenli k 

önl e ml eri.  

AĢağı dakileri n 

bir veya daha 

fazlası ndan el de 

edilen kanıtı n 

değerlendiril mesi 

ve sı nav:  

 

1. onaylı servis 

deneyi mi  

 

2. onaylı eğiti m 

ge mi si deneyi mi  

 

3. uygun ol an 

yerde onaylı 

si mül at ör eğiti mi  

 

4. onaylı 

laborat uar 

teçhi zatı eğiti mi  

Yür üt ül en var di yada 

davranıĢ,  t esli m et me  ve 

vardi yanı n bırakıl ması  kabul 

edil mi Ģ ilkeler ve usullerdir. 

 

Ma ki ne teçhi zatı 

siste ml eri ni n izlenmesi ni n 

sı klı ğı ve süresi, yapı mcı nın 

önerileri ve bir maki ne 

vardi yası nı n t ut ul ması nda 

izlenen prensi pl er dahil, 

kabul edil mi Ģ ilke ve 

usullere göre yürüt ül ür. 

 

Ge mi ni n maki ne 

siste ml eri ne iliĢki n haraket 

ve akti viteler, uygun bir 

kayıt Ģekli nde sürdürül ür. 
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Ana ve 

yardı mcı 

maki nel eri n 

çalıĢtırıl ması

yl a ilgili 

deneti m 

siste ml eri 

 

 

 

Ana ve yardı mcı 

maki nel er: 

 

1. Ana ve yardı mcı 

maki nel eri n çalıĢ maya 

hazırlanması  

 

2. Buhar kazanl arını n 

ve yanma siste ml eri ni n 

çalıĢtırıl ması  

 

3. Buhar kazanl arında 

su düzeyi ni n kontrol 

yönt e ml eri ve anor mal 

su sevi yesi durumunda 

yapıl ması gerekenl er 

 

4. Maki nede ve maki ne 

dairesi kazan 

daireleri nde belirli 

arızaları n yerleri ve 

hasarı önl e mek içi n 

yapıl ması gerekenl er 

 

 

 

AĢağı dakileri n 

bir  veya  daha 

fazlası ndan el de 

edilen kanıtı 

değerl endir me  ve 

sı nav:  

 

1. onaylı servis 

deneyi mi  

 

2. onaylı eğiti m 

ge mi si deneyi mi  

 

3. uygun yerde 

onaylı si mül at ör 

eğiti mi  

 

4. onaylı 

laborat uar 

teçhi zatı eğiti mi  

 

 

 

ĠĢlet mel eri n güvenli ği nden 

e mi n ol mak ve  deni z 

çevresi ni n kirlenmesini 

önl e mek i çi n t esis  edi len 

kural  ve  usull ere göre 

operasyonl arı n pl anl anması 

ve  yürüt ül mesi. Nor ml ardan 

sapmal arı n derhal 

anl aĢıl ması. Hı z ve  yön 

değiĢi ml eri yle il gili  köpr ü 

e mirleri ni  kapsayan t esis 

çı ktıları  ve  maki ne  siste ml eri 

sürekli  ol arak gerekleri 

karĢılar.  Maki ne  hat al arını n 

sebepl eri  derhal  t eĢhi s 

edil meli  ve  yürürl ükt e olan 

hal  ve  duruma  göre,  ge mi  ve 

tesisi n t üm güvenli ği nden 

e mi n ol mak i çi n yapıl ması 

gerekenler tasarlanmalı dır. 

 

 

 

 

Po mpal a ma 

siste ml eri ve 

onlra iliĢki n 

kontrol 

siste ml eri 

 

 

 

Po mpal a ma siste ml eri: 

 

1. AlıĢıl mı Ģ pompal a ma 

operasyonl arı 

 

2. Si nti ne bal ast ve 

kargo pompal a ma 

siste ml eri operasyonu 

AĢağı dakileri n 

bir veya daha 

fazlası ndan el de 

edilen kanıtı n 

değerlendiril mesi 

ve sı nav:  

 

1. onaylı hiz met 

deneyi mi  

 

2. onaylı eğiti m 

ge mi si deneyi mi  

 

3. uygun ol an 

yerde, onaylı 

si mül at ör eğiti mi  

 

4. onaylı 

laborat uar 

teçhi zatı eğiti mi  

 

 

 

ĠĢlet mel eri n güvenli ği nden 

e mi n ol mak ve deni z 

çevresi ni n kirlenmesi ni 

önl e mek içi n tesis edil mi Ģ 

kural ve usullere göre 

operasyonl arı n planl anması 

ve yürüt ül mesi  
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Tabl o 2. 2 STCW 95 bölü m A-III/ 2:  3000 kw veya daha yüksek güçl ü ana maki ne il e 

yür üt ül en ge mil erde baĢmühendis   zabitler  ve i kinci  mühendis  zabitler  i çin yet erli k 

standartını n mi ni mu m koĢulları. Görev: Yöneti m Düzeyi nde Ge mi Maki neleri [5, 7]. 

Süt un 1 Süt un 2 Süt un 3 Süt un 4 

 

   Yet erli k 

 

Bil gi, kavra ma ve 

beceri 

 

Yet erli ği ölç mek 

için yönt e ml er 

 

Yet erli ği değerlendir me 

için ölçüt  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pl an ve progra m 

operasyonl arı 

Kura msal bil gi: 

- Ter modi na mi k ve ısı 

ileti mi  

 

- Mekani k ve 

hi dromekani k 

 

- Ge mi enerji 

tesisleri ni n (dizel,stea m 

ve gaz t ürbi nli) çalıĢ ma 

ilkeleri ve soğut ma  

- Yakıt ve yağl arı n 

fizi ksel ve ki myasal 

özellikleri 

 

- Mal ze me teknol ojisi 

 

- Hasar kontrol dahil 

ge mi i nĢaatı ve ge mi 

yapısı 

 

AĢağı dakileri n bir 

veya daha 

fazlası ndan el de 

edilen kanıtı n 

değerlendiril mesi 

ve sı nav:  

 

1. onaylı servis 

deneyi mi  

 

2. onaylı eğiti m 

ge mi si deneyi mi  

 

3. uygun yerde 

onaylı si mül at ör 

eğiti mi  

 

 

 

 

 

 

Pl anl a ma ve 

operasyonl arı n 

hazırlanması, enerji 

tesisi ni n dizayn 

para metreleri ve seferin 

gerekl eri ne uygun 

ol malı dır. 

 

 

 

 

ĠliĢkili siste ml er 

dahil, ana ve 

yardı mcı 

maki nel eri n ilk 

haraketleri ve 

kapatıl mal arı 

 AĢağı dakileri n bir 

veya daha 

fazlası ndan el de 

edilen kanıtı n 

değerlendiril mesi 

ve sı nav:  

 

1. onaylı servis 

deneyi mi  

 

2. onaylı eğiti m 

ge mi si deneyi mi  

 

3. uygun yerde 

onaylı si mül at ör 

eğiti mi  

Ġl k haraket e hazırla ma 

yönt e ml eri ve 

yakıt, yağl a ma 

yağl arı,soğut ma suyu ve 

havanı n sağl anması en 

uygun ol anl arı dır. 

Ġl k hareket ve ısıt ma 

süreci nde bası nçl ar, 

sıcaklı klar ve devir 

sayısı nı n deneti mi tekni k 

Ģart na mel er ve üzeri nde 

anl aĢılan çalıĢ ma 

pl anl arı na göredir. 

Kapa maya hazırla ma 

yönt e ml eri ve maki neni n 

soğut ul ması nı n deneti mi 

en uygundur. 
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Ma ki ne 

perfor mansı nı 

ve  kapasitesi ni 

iĢlet me, 

gözl e ml e me  ve 

değerlendir me  

 

Prati k bil giler; 

AĢağı dakileri n iĢlet me 

ve bakı mı  

 

1. Ge mi dizel mot orları 

 

2. Ge mi buharlı 

yürüt me tesisi 

 

3. Ge mi gaz t ürbi nl eri 

Dü men donanı m 

siste ml eri, yardı mcı 

kazan siste ml eri, 

po mpal a ma ve boru 

siste ml eri dahil, 

yardı mcı maki nel eri n 

operasyon ve bakı mı  

 

Kontrol siste ml eri ni n 

operasyon , test et me 

ve bakı mı  

 

Güverte maki nel eri ve 

yük elleçle me 

teçhi zatı nı n iĢlet me ve 

bakı mı  

 

AĢağı dakileri n bir 

veya daha 

fazlası ndan el de 

edilen kanıtı n 

değerlendiril mesi 

ve sı nav:  

 

1. onaylı servis 

deneyi mi  

 

2. onaylı eğiti m 

ge mi si deneyi mi  

 

3. uygun yerde 

onaylı si mül at ör 

eğiti mi  

 

Ma ki nel eri n yük 

kapasiteleri ni n ölçüm 

yönt e ml eri tekni k 

Ģart na mel ere göredir. 

 

Perfor mans köprü 

e mirleri ne göre karĢı 

denetlenir. 

 

Perfor mans düzeyi tekni k 

Ģart na mel ere göredir. 

 

Ma ki ne tesisi ni n güvenli 

ve veri mli iĢletil mesi ve 

durumundan e mi n ol mak 

içi n düzenl e mel er, 

iĢlet meni n t üm çalıĢ ma 

tarzı içi n uygundur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Yakıt ve bal ast 

operasyonl arı nı n 

deneti mi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Po mpal ar ve boru 

devrel eri dahil, 

maki neni n iĢlet me ve 

bakı mı  

 

 

AĢağı dakileri n bir 

veya daha 

fazlası ndan el de 

edilen kanıtı n 

değerlendiril mesi 

ve sı nav:  

 

1. onaylı servis 

deneyi mi  

 

2. onaylı eğiti m 

ge mi si deneyi mi  

 

3. uygun yerde 

onaylı si mül at ör 

eğiti mi  

Yakıt ve bal ast 

operasyonl arı, iĢlet me 

gerekl eri ni yeri ne getirir 

ve deni z çevresi ni n 

kirlenmesi ni önl eyecek 

bi çi mde yürüt ül ür. 
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Dahili muhabere 

siste ml eri ni 

kullanma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ge mi deki t üm dahili 

muhabere siste ml eri ni n 

operasyonu 

 

 

AĢağı dakileri n bir 

veya daha 

fazlası ndan el de 

edilen kanıtı n 

değerlendiril mesi 

ve sı nav:  

 

1. onaylı servis 

deneyi mi  

 

2. onaylı eğiti m 

ge mi si deneyi mi  

 

3. uygun yerde 

onaylı si mül at ör 

eğiti mi  

 

4. onaylı 

laborat uar 

teçhi zatı eğiti mi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesajları n iletil mesi ve 

alı nması sürekli olarak 

baĢarılır. 

 

Muhabere kayıtları, tam 

doğru ve kanuni gerekl ere 

uygundur. 

Tabl o 2. 3  STCW‟ ye göre Yöneti m düzeyi nde bakı m onarı m.  Görev: Yöneti m   

Düzeyi nde bakı m ve onarı m [5, 7]. 

Yet erli k Bil gi, kavra ma ve 

beceri 

Yet erli ği ölç mek 

için yönt e ml er 

Yet erli ği 

değerlendir me içi n 

öl çüt  

 

 

 

Ma ki neni n  hat alı 

çalıĢ ması nı n 

araĢtırıl ması  ve 

tanı ml an ması  ve 

hat aları n 

düzeltil mesi 

Prati k bil gi 

 

 

 

Ma ki neni n hat alı 

çalıĢ ması nı n 

araĢtırıl ması, hataları n 

yeri ve hasarı önl e me 

hareketi 

AĢağı dakileri n bir 

veya daha 

fazlası ndan el de 

edilen kanıtı n 

değerlendiril mesi ve 

sı nav:  

1. onaylı servis 

deneyi mi  

 

2. onaylı eğiti m 

ge mi si deneyi mi  

 

3. uygun yerde 

onaylı si mül at ör 

eğiti mi  

Gerçek çalıĢ ma 

duruml arı nı n 

mukayese 

yönt e ml eri, tavsi ye 

edilen prati kler ve 

usuller uygundur. 

 

Hareketler ve 

kararlar, önerilen 

iĢlet me Ģartları ve 

sı nırla mal ara 

uygundur. 
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3. GEMĠ MAKĠ NE DAĠ RESĠ OPERASYONLARI NDA Ġ NSAN FAKTÖRÜ 

Ġnsan- Maki ne  siste mi nde  i nsan  görevi ni   yeri ne  getir mesi   sırası nda  her  za man   

bekl eneni   vere meyebilir.    Ġ nsan   perfor mansı nın   t ol ere   edilen   sı nırları n dı Ģı na  

taĢtı ğı    bu   t ür    dur uml arda   bir  i nsan   hat ası    söz   konusudur.  Ġnsanı n yaradılıĢı    

itibari yle,     değiĢken    ol duğu    di kkate    alı ndı ğı nda    hat anın    i nsan 

perfor mansı nı n ayrıl maz  bir  parçası  ol duğu  kolaylı kl a  belirlenebilir. 

Ġnsan hat ası nı n öne mi,  doğur duğu sosyal  ve ekono mi k sonuçl ara bağlı dır. Bi r  i nsan  

hat ası   et kisi ni,   çalıĢan  i nsana zarar  vererek  doğr udan  veya  üreti m kaybı,  

eki pman- maki ne arı zası,   hasarı  veya üçüncü bir  Ģahısa zarar  ver mek Ģekli nde dol aylı 

ol arak göst erebilir.  Hı zlı t eknol oji k geliĢ me ve büyük mer kezi  t esisleri n kur ul ması 

yönündeki  eğili m,  i nsanı git gi de daha kar maĢı k i Ģ  orta ml arı  ve daha nadir  dur uml ar 

ile karĢı  karĢı ya getir mektedir.  Si ste ml eri n büyüyerek kar maĢı k hal e gel mesi,  onl arı n 

daha güvenilir  ol mal arı  gereği ni  arttır makt adır.  Ġnsan- Maki ne siste ml eri ni n 

güvenilirlikleri,  i nsan ve maki ne güvenilirlikleri nin f onksi yonu ol arak ortaya çı kar.  

Ġnsan hat aları,  hat aları n gerçekl eĢtiği  Ġnsan- Maki ne siste ml eri ni n veya daha genel  

bir  deyiĢle sosyo-t eknik siste ml eri n bir  ür ünüdür.  Bu nedenl e hat ayı anl a mak 

önceli kl e siste mi, siste mi n özelli k ve iĢleyiĢi ni anla mayı gerektirir. 

Ġnsan güvenilirliği   konusunun,   basitçe,   i Ģbili m ve güvenilirlik t eorisi ni n ara 

kesiti nden ol uĢt uğunu söyl e mek,  gerçeği  t a m ol arak yansıt maz.  Daha geni Ģ  bir   

açı dan   bakıl dı ğı nda   insan   çalıĢ ması nı,    perfor mansı nı    güvenilir   kıl mak, 

iĢbili mi n   varlı k   nedenl eri ndendir.    Çünkü   i Ģbili m,    i nsanı n   i Ģi ni    baĢarı yl a 

gerçekl eĢtir mesi ni    sağla mak   üzere   Ġ nsan- Maki ne   si ste mi nde   gerekli    uyu mu 

yarat makl a yükü ml ü bir di si pli ndir.  Öt e yandan i nsan güvenilirliği  aynı  za manda 

güvenilirlik t eorisi ni n varol uĢ  nedeni dir.  Çünkü güvenilirlik t eorisi  i çi nde i nsanı  da 

barı ndıran siste ml eri güvenilir biçi mde tasarla makla yükü ml ü bir disi pli ndir.  

Ol dukça   yaygı n   kullanı m   bul an   Ġ nsan- Maki ne   Si ste mi    kavramı    DI N 

33400' de Ģöyl e  t anı ml anmakt adır:    Bi r   Ġ nsan- Maki ne  Si ste mi   i nsan,   çalıĢ ma yeri, 
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üreti m aracı,  i Ģ  akıĢı,  i Ģ  çevresi  ve i Ģ  parçası nı n öngör üleri  görevi  yeri ne getir mek 

üzere karĢılıklı et kileĢi m hali nde bul undukl arı bir siste mdir [10] 

Ġnsan- Maki ne siste mi  f onksi yonel  açı dan i ncel endi ği nde üç alt  siste mden ol uĢt uğu 

ortaya çı kmakt adır.  Bi r  baĢka deyiĢle,  bir  Ġnsan- Maki ne siste mi nde,  görevi n 

yapıl ması  süreci nde i nsan ve maki neni n yeri ne getirdi kl eri  fonksi yonl ar üç  gr upt a 

toplanmakt adır:  

-  Et kile me ( Enerji ver me) fonksi yonu 

-  Yönelt me ( Ku manda) fonksi yonu 

-  Kontrol   ( Gözl e me) fonksi yonu [10]. 

3. 1  Ġnsan- Maki ne Sisteml eri nde Ġnsan DavranıĢı 

Ġ- M siste ml eri ni n f onksi yonel  bir  parçası  ol an i nsan davranıĢı,  bu siste mi n kısıtları  ve 

a maçl arı ndan doğan gerekl eri  karĢıl a mak zor undadır.  Her  Ġ- M siste mi nde gözl e me, 

ayarla ma,  bakı m- onarı m gi bi  birçok faali yetlerin i nsan t arafı ndan ve  bazen de 

alıĢıl madı k dı Ģ  Ģartlarda,  yani  risk i çeren dur uml arda gerçekl eĢtiril mesi  gerekli dir.  Ġ-

M si ste mi nde her  i nsan,  tek baĢı na veya bir  eki bin el e manı  ol arak,  sorumlu ol duğu 

siste m veya alt  siste mi n dur umu hakkı ndaki  enfor masyonu ( göst erge,  çevre veya 

yönergel erden)  al mak durumundadır.  Ġnsan daha sonra bu enf or masyonu i Ģleyerek ne 

yapacağı na karar verir ve bu kararı nı uygul ar. 

Verilen bu ör nekt e de ol duğu gi bi,  t üm i nsan davranıĢları nı n t e meli nde yat an üç 

genel  psi kol oji k el e man "  al gıla ma,  enf or masyon i Ģle me  ve eyl e m "  dir.  Bu üç 

el e man psi kol oji de uyarı  ( Sti muli)  ,  or gani z ma ( Or ganis m)  ve cevap (Responce) 

ol arak adl andırılır  ve S-O- R   Paradi gma ol arak bili nir.  Çoğu i nsan davranıĢları nı 

yansıtan bu üç  el e mana göre,  bir  uyarı,  organi zmayı  harekete geçirerek bir  cevap 

doğur ur [10]. 

Or gani z ma t arafı ndan değiĢi m ol arak al gılanan her  t ürl ü fizi ksel  değiĢi m bir  uyarı dır 

(S).  Bir  i kaz l a mbası  veya  al ar m sesi  gi bi  çoğu girdiler  organi z ma i çi n dı Ģsal 

niteli ktedir.  Ancak bazı  hallerde uyarı  organi z ma i çi nden de kaynakl anabilir.  Bir  i Ģi n 

yapıl ma vakti ni n gel di ğini n hissedil mesi gi bi [10]. 

Or gani z ma O,  alı na fi ziksel  uyarı  S il e büt ünleĢir.  Uyarı nı n i Ģl enmesi sırası nda 

hatırla ma,  karar,  yor um gi bi  bir  t akı m faali yetler  gerçekl eĢir.  Sonuçt a alı nan girdi ye, 
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or gani z ma bir  cevap ol uĢt urur  ( S).  KonuĢ ma  bir  düğ meye veya pedal a bas ma  bu t ür 

birer çı ktı örnekl eri dir. 

Ġnsan perfor mansı nı n  mi kr o düzeyde i ncel enmesi nde il k  adı m,  yapılan görevi n 

analizi dir.  Ġnsan t arafı ndan yeri ne getirilen görev,  kendi  i çi nde alt  parçal arı na 

ayrılarak t e mel  davranıĢ üniteleri  Ģekli nde ifade edil meli dir.  Ġnsan davranıĢları nı 

standart  üniteler  hali nde t anı ml ayan bir  sı nıfla ma,  görev analizi nde öne mli  bir 

yardı m sağl ar.  Berli ner ve  di ğerleri  i nsanı n davranıĢları nı  i ncel eyerek görev 

parçacı kl arı ndan ol uĢan bir  st andart  sı nıfla ma ol uĢt ur muĢl ardır.  Tablo 3. 1‟  de 

gör ülen sı nıfla ma modeli S- O- R,   paradi gmadaki  davranıĢsal  üç t e mel  el eman i l e de 

uyu m göst er mekt edir [10]. 

Tabl o 3. 1 Görevl e il gili davranıĢları n sı nıflanması 

 

Süreç Faali yet DavranıĢ 

A 

L 

G 

I 

L 

A 

M 

A 

 

Enf or masyonu ara ma ,  

al ma 

 

Gözl e me, okuma, di nl e me 

 

Ci si ml eri n hareketleri  ve 

ol ayları tanı ml a ma  

 

Ayrı msa ma,  t anı ml a ma,  yeri ni 

bul ma 

Ġ 

ġ 

L 

E 

M 

E 

 

Enf or masyon iĢle me  

 

Kodl a ma,  ent erpol asyon, 

tercüme  

 

Pr obl e m çöz me  ve karar 

ver me 

 

 

Hesapl a ma, kı yasl a ma, tah mi n 

Ġ 

L 

E 

T 

Ġ 

ġ 

Ġ 

M 

  

Cevap ver me  

Yönet me 

Tali mat ver me 

Tal ep et me 

Ġlet me 

M 

O 

T 

O 

R 

 

Basit/ Kesi kli 

Kapa ma,  birleĢtir me,  hareket 

ettir me, yerleĢtir me 

 

Kar maĢı k/ Sürekli 

Ayarl a ma,  Sıraya diz me,  

Dengel e me,  Ġz boyunca 

hareket ettir me 
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Bu ol aylar zi nciri nde i nsan,   al gılama, iĢleme ve eyl e m fonksi yonl arı nı bir  dördüncü 

öne mli fonksi yon ol an "insan hafızası nı n" desteğiyl e gerçekl eĢtirir. (Tabl o 3. 1). 

  Enfor masyon                 HAFI ZA                                  Çı ktı 

 

                                        

                                      Algıla ma-ĠĢle me- Eyl e m 

                                        

ġekil 3. 1  Ġ- M siste mi nde insanı n ana fonksi yonl arı [10]. 

Ġnsan çalıĢ ması nı n te mel taĢları olan bu fonksi yonlar aĢağı da kısaca açı kl anmakt adır. 

Al gıla ma:  Ġ nsan,  gör me,  i Ģit me,  dokun ma  gi bi  duyul arı nı  kullanarak,  çevresi ndeki 

kaynakl ardan yayılan enfor masyonl arı duyar, ayrımsar ve al gılar.              

Özetle,  i nsan enf or masyonl arı  filtre eden,  t anı yan ve düzenl eyen aktif  bi r  al gıla ma 

siste mi ne sahi ptir. 

Enf or masyon i Ģle me  ve karar  ver me:  Enf or masyon i Ģl e me,  al gılanan enf or masyonl ar 

ve hafızadaki  enfor masyonl arı  kullanarak yapı lan çeĢitli  iĢle ml eri  i çerir.  Farklı 

psi kol oji  ekolleri nde meditasyon,  or gaz mi k süreç,  kognitif  süreç gi bi  farklı  isi ml erle 

anılır.  Tü m bu i si mlendir mel er  bil mek- kavra mak ile eĢ  anl a ml ı  ol arak 

kullanıl makt adır.  Basit  veya kar maĢı k ol abilen bu pr oses  sonuçt a bir  karar  doğur ur 

[10]. 

Hafıza:  Enf or masyonl arı i Ģl e me  süreci nde i nsanın en öne mli  özelli klerinden biri 

enfor masyonl arı  hatırla ma yet eneği dir.  Mevcut  t eoriler,  üç ayrı  i nsan hafıza t ür ünden 

söz et mekt edirler. 

Duyu hafızası  gözl er  veya kul ak yol uyl a alı nan enfor masyonl arı  1 sani yeden daha 

kısa süre boyunca sakl ar  ve onl arı  ya kı sa süreli  hafızaya aktarır  veya 

enfor masyonl ar kaybol ur. 

Kı sa süreli  hafıza enf ormasyonun biraz daha uzun süre sakl andı ğı  hallerde  devreye 

girer. Yeni den i Ģit me,  t ekrar  söyl e me gi bi  t ekrarlı  kullanı ml ar  enfor masyonun kı sa 

süreli hafızada saklanması nı sağlar. Enfor masyon tekrar kullanıl mazsa kaybol abilir. 

Üçüncü t ür  hafızaya,  uzun süreli  hafıza adı  verilir.  Eğer  enfor masyon kısa süreli 

hafızadan uzun süreli ye akt arıl mı Ģ  i se,  orada sakl anması  i çi n t ekrar kull anı m 

gerekmez. Fakat uzun  
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süreli  hafızada çok fazla enf or masyon depol anması  nedeni yl e,  her  birini n oradan 

bul unup, çı karıl ması her za man mü mkün ol ma makt adır [10].  

Eyl e m:  Verilen karara bağlı  ol arak ol uĢt urul an cevapl ar,  t epki lerdir.  Eyl eml er  mot or 

ve il etiĢi m ol arak i ki  grupta t opl anır.  Biri nci  grup,  bir  maki ne üzeri ndeki  kol un 

çekil mesi,  ci vatanı n monte edil mesi  gi bi  fizi ksel  kontrol  hareketleri ni  kapsar.  Di ğer 

gr up ise konuĢ ma, kl avye veya di ğer si nyaller aracılığı yla iletiĢi mi hedefler[10].  

3. 2  Ġnsan Fakt örü 

Yukarı da bahsedil di ği  gibi,  Ġnsan- Maki ne iliĢkisini  maki ne dairesi nde modellersek, 

insan- maki ne iliĢkisi ndeki  t epkisel  davranıĢların her  biri  ol uml u yada ol umsuz 

sonuçl ar  doğur makt adır. Burada devreye bu sistemi n i Ģleyi Ģi nde ki  i nsan fakt örü 

girer. 

Di ğer  çalıĢ ma ort a ml arında ol duğu gi bi  maki ne dairesi nde de ,  i Ģi n kalitesi ni  ve 

baĢarısı nı  et kileyen baĢlıca unsur  i nsan fakt örüdür.  Ġnsan fakt örüne i se et ki  eden 

soyut  ve so mut  birçok et ken vardır.  Bunl ardan soyut  ol anl arı;  eğiti m,  psi kol oji k 

dur um,  pani k hali,  t ecrübe ve sosyal  çevredir.  So mut  ol anl ar  ise;  bedensel  unsurlar, 

çalıĢ ma orta mı, kullanılan teçhi zat ve maki ne dairesi tasarı mı dır.  

Bu unsurlar aĢağı da belirtil mekt edir. 

3. 2. 1 Eğiti m 

Eğiti mi n i nsan fakt örü üzeri ndeki  et kisi,  verilen eğiti mi n kalitesi ne göre olu ml u yada 

ol umsuz ol abilir.  Köt ü,  mesl eği n gerekl eri ni  yet eri nce i çer meyen eğitim i Ģl et me 

sırası nda birçok ol umsuzl ukl ar  meydana getirir. Her  Ģeyden önce bu köt ü eğiti mi 

al an personel  i yi  bir  i Ģleti m i çi n gerekli  ol an yeterli  t eori k ve prati k bil giye sahi p 

ol a mayacaktır.  Dol ayısı yla kendisi  birçok hat a yapacak ve etrafı ndaki  i nsanl arı nda 

bu hat al arı  yap mal arı na neden ol acaktır.  Özellikl e maki ne dairesi  gi bi  karıĢı k bir 

orta mda çalıĢan i nsanl arın çok i yi  bir  eğiti mden geç mel eri  ve düzenli  ol arak 

bil gileri ni n güncellenmesi ve test edil mesi Ģarttır. 

Ġyi  bir  eğiti m al mı Ģ  personel,   siste ml er  hakkı nda yet erli  bir  bil gi ye sahi p olacak,  i Ģi n 

ne Ģekil de yapıl ması  gerekti ği ni  bilecek,  karĢısı na çı kan para metreleri n nel er  ifade 

etti kleri ni  ve nasıl  yoruml anacakl arı nı  bilecek,  edi ndi ği  t eori k bil giler  yardı mı yl a 

kafası nda i Ģi n ne yöne doğr u gitti ği ni  ol uĢt urabilecek ve al dı ğı  pratik eğiti m 

sayesi nde de t üm bunl arın siste ml er  
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üzeri nde eksi ksi z bir  Ģekilde uygul ayabilecektir.  Bunl arı n yanı  sıra kendisine güveni 

ol acak ve yaptı ğı  iĢi n doğr ul uğu konusunda hi çbir  t ereddüt  yaĢa mayacaktır.  Ġyi  bir 

eğiti m al mı Ģ  ki Ģi  aynı  za manda i yi  bir  t e mel e sahi p ol acağı ndan karĢılaĢacağı  yeni 

bil gileri  özümse mesi  de kol ay ol acaktır.  Bu ki Ģi  aynı  za manda süre gel miĢ hat aları 

kol ayca fark edebilecek ve  bunl arı n düzeltil mesinde et kili  ol acaktır.  Çevresi ndeki 

insanları n kendileri ni  geliĢtir mel eri ne yardı mcı  olabilecek ve gereken her  türl ü i Ģl e mi 

yeri ne getirebil di ği  i çi n genel  veri mi n art ması nda öne mli  bir  unsur  t eĢkil edecektir 

[1, 2]. 

Eğiti mi,  bel ki  de i nsan fakt örü i çerisi nde en et kilisi  ol arak adl andırabiliriz. 

Öğr enil mi Ģ  yanlıĢ bir  bilgi ni n doğr usu ile değiĢtiril mesi ni n,  hi ç bili nmeyen bir 

konuda yeni  bir  Ģeyl er  öğrenil mesi nden dol ayı, eğiti mi n il k defası nda,  t a ma mı yl a 

doğr u ve eksi ksiz olarak veril mesi Ģarttır [2].  

3. 2. 2  Tecrübe 

Ġnsanl arı n ol aylar  karĢısında,  bir  yada birkaç t ekrar  sonunda el de etti kleri  bil gi  yada 

aĢi nalı ktır.  Tecrübede asıl  unsur,  ol ayı n ne sı klı kla yaĢandı ğı  değil  ol ayı n üzeri nde  ne 

kadar  dur ul duğu ve yaĢanan ol ayl a il gili  irdel emel eri n ne kadar  yeri nde ve  doğr u 

yapıl dı ğı dır.  Tecrübe edil mi Ģ  ol ayları n i yi  analiz edil mesi  birçok hat anı n da 

tekrarlanması nı  önl eyecektir.  Burada anl atılmak i stenilen,  yanlıĢ edi nil mi Ģ 

tecrübeni n,  birçok t ekrarlanan hat al ar  ol uĢturacağı dır.  Özelli kle deni zcili k 

sekt öründe,  bu kaynaklı bi rçok pr obl e m yaĢanmakt adır.  Öyl e ki  edi nil mi Ģ  yanlıĢ 

tecrübe bir  iĢlet meci den di ğeri ne akt arıl makta ve hat alar  t ekrarlan makt adır. 

Özelli kl e,  çekirdekt en gel me ol arak t abi r  edilen i Ģlet meciler  bu yanlıĢı  sı klı kl a 

yap makt adır.  Bu ki Ģiler  ci ddi  bir  eğiti m al ma mı Ģ f akat  uzun süre deni zde çalıĢ mı Ģ 

ki Ģilerdir.  Dol ayısı yla yaptı kl arı  i Ģi n t a ma men doğr u ol up ol madı ğı nı  anl ayabil ecek 

yet erli  bil gi ye sahi p değillerdir  ve sadece benzet mel erden yol a çı karak i Ģl eti m 

yap makt adırlar.  Ör neği n; daha evvel ki  çalıĢtı ğı  ge mi  il e Ģu anda çalıĢ makt a ol duğu 

ge mi ni n siste ml eri ni n ortak özelli kleri ni  ve farkları nı  gözet meden aynı  i Ģl eti m 

yönt e mi ni  uygul a maya kal karlar.  Bundan çı kartacağı mı z sonuç;  t ecrübeni n t ek 

baĢı na yet erlilik t eĢkil  etmedi ği,  i yi  bir  eğiti m t emeli ne ot uran ve doğr uluk t aĢı yan 

bir unsur ol ması gerekti ğidir. 

El betteki  doğr u t ecrübel er  edi nmi Ģ  bir  maki ne zabiti ni n,  makine dairesi 

operasyonl arı ndaki  et kisi büyükt ür.  Bu et ki  operasyonl ara i Ģi n çabukl aĢtırılması,  bazı 
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püf  nokt aları n bili nmesi, kol ay t eĢhis  ve muht e mel  dur uml ara karĢı  önceden t edbir 

al abil me Ģekli nde yansır. 

3. 2. 3  Psi kol oji k Durum 

Ġnsanı n maki ne ol madı ğını  göz önünde bul undurursak,  psi kol oji k dur uml arı n da, 

çalıĢan i nsan üzeri nde ne kadar  et kili  ol duğunu anl ayabiliriz.  Her  mesl ek gr ubunda 

ol duğu gi bi  i Ģi n veri mliliği ni n sağl anması ndaki  unsurlardan biri  de çalıĢanın kendi ni 

iĢine ne kadar  verebil diği dir.  Ki Ģi ni n kendisi ni i Ģi ne verebil mesi  i çi n psi kol oji k 

açı dan rahat  ol ması  gerekir.  Psi kol oji k açı dan rahat  ol madı ğı  za manl arda kiĢi  kendi ni 

bedenen yor gun hisseder ve konsantrasyon eksi kliği  yaĢar.  Bu dur um i se özelli kl e 

maki ne dairesi  gi bi  çalıĢ ma  ort a ml arı nda kaza ve yaral anma riski ni  arttırdı ğı  gi bi 

veri m üzeri nde de et kili  ol ur.  Ge mi  maki ne dairesi  operasyonl arı nda,  i nsan fakt örü 

açısı ndan psi kol oji k duru mun öne mi,  di ğer  i Ģ  gr upl arı na oranl a çok daha fazl a 

öne mli dir.  Bunu nedeni  ise,  yakl aĢı k yir mi  ki Ģilik bir  i nsan t opl ul uğunun ort al a ma 

altı  ay boyunca deni z üzeri nde kapalı  bir  mekanda yaĢa ma zor unl ul uğudur.  Bu süre 

içerisi nde i nsanl ar  ailelerinden ve  karadaki  hayatları ndan bi haber  ol dukl arı i çi n daha 

hassas  bir  psi kol oji k durum i çerisi nde ol acakl ar ve  deni zde yaĢadı kl arı  ol ayl ar  ve 

ikili  iliĢkileri  karĢısı nda daha agresif  davranacakl ardır.  Bu da  onl arı  daha zor  bir 

dur uma düĢürecek ve veri ml eri ni azaltacaktır [2].  

Tabii  ki  i yi  bir  psi koloji k dur umun i Ģe yansıması ndaki  et ki  t artıĢıl mazdır.  ĠĢe 

moti vasyonu,  beden gücünü ve di kkati  arttıran bu gerçeği  et kili  ol arak 

kullanabil me mi z i çi n psikol oji mi ze di kkat  et meli  ve di ğer  personeli n psi kol oji k 

dur umunu her dai m göz önünde bul undur malı yız.  

3. 2. 4  Bedensel Unsurl ar 

Deni zcili k mesl eği  irade,  sabır,  ci ddi yet,  disi plin,  bil gi,  t ecrübe gi bi  unsurl arı n 

yanı nda fi zi ksel  gücünde ön pl ana çı ktı ğı  bir  meslektir.  Özelli kle maki ne dairesi nde 

çalıĢacak personel  i çi n bu unsur  daha da öne mlidir.  Her  Ģeyden önce fi ziksel  özr ü 

bul unma malı  ve çalıĢ ması nı  yada ge mi de yaĢa ması nı  engelleyecek bir  rahatsızlı ğı 

bul unma malı dır.  Bu husust a ge mi  ada ml arı nın deni zde çalıĢabilecek sağlı k 

dur umuna sahi p ol dukl arını n kontrol ü ve bel gel enmesi  a macı yl a i ki  yıl  geçerli  ol mak 

üzere sağlı k yokl a mal arı yapılır  ve ge mi  ada mı  li man cüzdanl arı na i Ģlenir.  Bunl ar 

sağlı k konusundaki  öneml i  ve ol ması  zorunl u uygul a mal ar dır.  Bunl arın yanı  sıra 

küçük çaplı  yaral anmal ar ve  bedensel  hareketleri  sı nırlandıran rahatsı zlı klar da öne m 
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taĢır.  Bu t ür  küçük rahatsızlı klarla çalıĢ mak i Ģ  e mni yeti  ve güvenli ği  açısı ndan büyük 

riskl er  t aĢır.  Rahatsızlı ğı  bul unan personel  iĢi ne t a m ol arak konsantre ol a maz ve 

di ğer  personeli nde e mni yeti ni  risk altı na at ar.  Tü m bu nedenl erden dol ayı  i nsan 

fakt örü konusunda bedensel unsurlar öne mli bir yer tutar [2].  

3. 2. 5  Sosyal Çevre 

Ġnsan yaĢadı ğı  çevre ile sosyal  bir  iliĢki  içerisi ndedir.  ÇalıĢanl ar di ğer  i Ģ 

arkadaĢl arı yl a aral arı nda bir  bağ ol uĢt ururlar  ve bu bağ neticesi nde ol uĢan arkadaĢlı k, 

sa mi mi yet  ve yardı ml aĢma  yaptı kları  i Ģi n kalitesi  ve veri mi ne dol aylı  yol lardan et ki 

eder.  Deni zcili k mesl eğinde,  bu bağ di ğer  mesl ek gr upl arı na göre daha kuvvetli dir. 

Bunu nedeni  i se yir mi  dört  saat  i ç i çe yaĢa mal arıdır.  Bu nedenl erdir  ki  araları ndaki 

iliĢki  psi kol ojileri ni  i yi yada köt ü yönde et kileyebilir.  ĠĢlet meci ni n içerisi nde 

bul unduğu psi kol oji k duru mun,  yapacağı  operasyonun genel  veri mi  üzeri ndeki  et kisi 

önceki  konul ar  i çerisi nde geniĢ  bir  Ģekil de i Ģlenmi Ģtir.  Sonuç ol arak i nsan sosyal 

çevresi  ile vardır  ve sosyal  hayatı ndaki  düzen ve baĢarı  direkt  ol arak i Ģ hayatı na 

yansır [2]. 

3. 2. 6  Pani k Hali 

Pani k hali  i nsanl arı n zor  dur uml arda düĢünebilmesi ni,  mantı klı  kararlar  al ması nı 

engelleyen ve i ste m dı Ģı  hareketlerde bul unmal arına neden ol an bir  dur umdur.  Pani k 

yaĢayan kiĢi  kendi  hayatını n yanı  sıra baĢkalarını n hayatı nı  da t ehli keye at ar.  Bu 

dur um il k pani kt en sonra meydana gel ebilecek diğer  pani kl eri  de t eti kl er.  Ġnsanl arda 

pani k hali,  yapı  il e al akalı  ol makl a beraber,  i yi  bir eğiti m,  yet erli  t ecrübe ve çalıĢılan 

orta mı n i yi  t anı nması  il e mi ni mu ma  i ndirilir.  Panik hali ni n ol uĢ ması nı  önle mek i çi n, 

tecrübe edil mi Ģ  ol ayl ar ı Ģı ğı nda hazırlı kları n yapıl ması  ve meydana gel ebil ecek 

anor mallikleri n önceden tahmi n edilebilir ol ması gerekir.  

3. 2. 7  ÇalıĢ ma Ort a mı nı n Özelli kl eri 

ÇalıĢ ma ort a mı nı n özellikl eri  de i nsan fakt örü üzeri nde et kili  ol an unsurlardandır. 

Genel  ol arak i ki ye ayırabiliriz.  Kull anılan t eçhi zatı n özelli kl eri  ve makine dairesi 

tasarı mı.  Bili ndi ği  gi bi  her  i nsan kendisi ni  rahat  hissetti ği  ferah bir  orta mda çalıĢ mak 

ister.  Bu t ür  yerlerde çalıĢ mak ki Ģi ni n veri mi ni ve  i Ģi n kalitesi ni  arttırır.  Maki ne 

dairesi  i çi n bu konuyu i ncel eyecek ol ursak burada çalıĢan i nsanl ar  i çi n böyle bir  l üks 
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söz konusu değil dir.  Bir  çok siste m ve onl arın i Ģtirakl eri  küçücük bir  hac me 

sı kıĢtırıl mı Ģtır. Maal esef ge mil erde önceli kle düĢünül en 

nokt a yük hac mi ni n maksi mu m t ut ul ması dır.  Bu nedenl e maki ne dairesi  tasarı mı nda 

iĢlet meci ni n rahatlı ğı  pek düĢünül e mez.  Aynı  Ģekilde kullanılan t eçhi zatı n özelli kleri 

de maki ne dairesi  t asarımı  kadar  öne m arz et mekt edir.  ĠĢe uygun ve i yi  kalitedeki 

eki pmanl arla çalıĢ mak i Ģi  kol ayl aĢtır mak ve hı zl andır makl a beraber  çalıĢanı n da hat a 

yap ması nı  engell er.  Ör neği n;  sı kı  bir  somunu açmaya çalıĢan mühendis  eli nde uzun 

anaht ar  ol madı ğı  i çi n i ki kı sa anaht arı  birli kte kullanarak somunu aç maya çalıĢacak 

ve bel ki  de anaht arlardan biri ni n kay ması  sonucu kendisi ni  yaral ayacaktır.  Bu t ür 

ör nekl e mel eri  arttır mak mü mkündür.  Aynı  za manda maki ne dairesi  t erti p,  düzen ve 

temi zli ği  de  i Ģlet meci üzeri nde et ki  ol uĢt urur.  Düzensi z bir  ort a mda çalıĢan 

iĢlet meci ni n i Ģi ne konsantre ol abil mesi  zorlaĢır  ve kazaya mar uz kal ma riski  artar. 

Çünkü bu riski arttıran etkenl eri n sayı sı art mı Ģtır [2, 3].  

3. 3  Ġnsan Hat al arı  

Bazı  i nsanl ara göre i nsan hat aları  çalıĢ ma ort amı nı n kusurl u ol ması ndan ort aya 

çı kmakt adır.  Ġ mal atla il gili  iĢlet mel erde hat anı n ki mden kaynakl andı ğı  bul unabilir. 

Ġnsan hat aları  i çi n birkaç t ane yaygı n kanı  vardır. Bunl ardan biri ncisi;  i nsan hat aları 

ki Ģileri n verdi ği  kararlara bağlı  ol arak değiĢir.  Si ste mi n müke mmelli ği,  güvenli k ve 

siste mi n perfor mansı  sabit  kabul  edilirse hat alarda art ma gözl enmez.  Bu açıkla ma  il e 

ilgili,  biri nci  ol arak hat a; i nsan veya siste m di nami ği ne et kileyen pot ansiyel  et ki dir. 

Ör neği n;  ye mekl eri n paketlenmesi  gereken bir  l okant ada ye mekl eri n 

paketlenme mesi.  Veya köpr ü üst üne kaynak yapmaya gi den fitteri n yanı na i Ģ 

ayakkabıları nı  ve gözl üğünü al ma ması  gi bi... Bu unsurda hat a sonucu kazanı n 

ol uĢ ması  muht e mel dir.  Ġki nci  ol arak hat a siste m di na mi ği ne et ki  et mekt edir.  Ör neği n 

kaynak yap maya gi den fitteri n kaynak maki nesi ni  çalıĢtır mayı  unut ması... Bu unsur da 

ise hat a sonucu kaza ol uĢumu söz konusu değil dir.  Sadece i Ģi n ol uĢumu engellenir 

[2]. 

AĢağı da hat aları n sı nıflandırıl ması,  nedenl eri,  istati ksel  yakl aĢı ml arı,  ol uĢuml arı na 

karĢı tedbirler ve tecrübe edil mi Ģ birkaç hat a örneğine deği nilecektir. 
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3. 3. 1 Ġnsan Hat ası Nedir ? 

Ġ- M siste ml eri nde i nsana ait  kıs mi  f onksi yonl arı n yeri ne getiril mesi  sırasında i nsan 

her  za man bekl eneni  vere meyebilir  ve bazı  hat alar  ort aya çı kar.Ġnsan perfor mansı 

değiĢkenli ği ni n kaçı nıl mazlı ğı  di kkat e alı ndı ğı nda,  i nsanı n ol duğu yerde hat anı n da 

ol abileceği kolayca görülür.  

Si ste ml eri n büyüyerek kar maĢı k hal e gel mesi,  onları n daha güvenli  ol maları  gereği ni 

zorla makt adır.  Si ste ml erin güvenirli ği ni  arttırmak i çi n eki pman güvenirli ği ni 

iyileĢtir mek t ek baĢı na yet erli  ol a ma makt adır.  Ekipman güvenirli ği ni  arttır mak i çi n 

harcanan büyük çabal ar, çoğu za man i nsan hat aları  t arafı ndan et kisiz kılın mı Ģtır. Bu 

nedenl e Ġ- M siste ml eri nin daha güvenilir  ol ması  gereği  arttı kça i nsanı n et kisi  de daha 

fazla öne m kazanmı Ģtır [10].  

Ġnsan hat al arı  birçok kazanı n ve i stenmeyen sonuçl arı n nedeni  ol arak 

belirtil mekt edir. AĢağı daki bazı istatisti ksel bil giler de bu ifadeyi doğrulamakt adır. 

   -   Dokuz Ameri kan füze siste mi yl e il gili  araĢtır mada siste m arı zalarını n % 20-

53‟ ünün i nsandan kaynakl andı ğı belirtil mekt edir. 

   -    Hava trafi ği ni  kontrol  siste ml eri ndeki  hat aları n % 90 „ nı n i nsana bağlı  ol duğu 

belirtil mekt edir. 

   -  Bir  i Ģlet mede üretim bozukl ukl arı nı n % 82 „  si ni n i nsan nedenli  ol duğu 

saptanmı Ģtır. 

   -   Ür ünl erdeki her beĢ kusurdan biri ni n kontrol den kaçtı ğı bildiril mekt edir.  

   -    Ġ ki yüzonüç fabri ka bakı m ol ayı  il e il gili  bir  araĢtır mada arızaları n % 25, 8 „i ni n 

tümüyl e insan tarafı ndan kaynakl andı ğı belirlenmi Ģtir [10].  

Bu ve benzeri  t üm i nsan hat al arı nı  genel  bir  t anı mla ifade et mek mü mkündür.Ġnsanı n 

perfor mansı,  öngör ülen tolerans  sı nırları  dıĢı nda i se  i nsan hat ası ndan söz edilir. 

Hat al ar; 

1)  gerekli hareketi yeri ne getire me me 

2)  gerekli hareketi yanlıĢ olarak yeri ne getir me  

3) gerekli hareketi yanlıĢ sıra veya za manda yeri ne getir me  

Ģekli nde ortaya çı kabilir. 
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Hagen ve  Mays  ( 1981)  i nsan hat ası nı  "i nsanın öngör ülen bir  hareketi  yeri ne 

getire me mesi  "  ol arak tanı ml a makt adır.  Bu hatalar,  siste mde maddi  hasara yol 

açacak veya pl anlanan i Ģle ml eri n akıĢı nı  kesi ntiye uğrat acak ve hatta i nsana zarar 

verecek sonuçl ar  doğurabilecektir.  Teknol ojik geliĢ meni n kar maĢıkl aĢtırdı ğı 

siste ml eri n, fonksi yonl arını istenen bi çi mde yeri ne  

getirebil mesi  i çi n siste min bir  parçası  ol an i nsana ait  hat al arı n öne ml e ele alı narak 

incel enmesi  gerekli dir.  Ġnsan hat aları nı n günü müz ko mpl eks  Ġ- M si ste ml eri nde yol 

açabileceği  vahi m sonuçl ar  di kkat e alı ndı ğı nda,  i nsan hat aları nı n t anıml an ması, 

sayısallaĢtırıl ması  ve önl enmesi ni n öne m ve gerekliliği  bir  kez daha ort aya 

çı kmakt adır.  Günü müzde i nsan hat aları  esaslı ve  öne mli  bir  pr obl em ol arak 

gözük mekt edir [10].  

Ġ- M siste mi  i çerisi nde i nsan,  siste mi n kendisi ne yükl edi ği  görevl eri  yeri ne getirirken, 

siste mi  ol uĢt uran t üm di ğer  el e manl ar  il e et kileĢim hali ndedir.  Ġnsan- makine,  Ġnsan-

Çevre,  Maki ne- Çevre arası ndaki  bu karĢılı klı  etkiler  kü mesi  di na mi k bi r  karakt ere 

sahi ptir.  Ġnsan perfor mansı  ve Ġ- M siste mi  perfor mansı  bu di na mi k et kil eĢi m 

süreci nde ortaya çı kar [10].  

Ġnsan hat aları,  siste m ve insan davranıĢları nı n i sten meyen bir  sonucudur.  Siste mdeki 

ve daha öne mlisi  i nsandaki  değiĢkenli ği n yol  açtı ğı  i nsan hat aları nı  incel e mek, 

gerçekl eĢ me pr obabiliteleri ni  t ahmi n et mek ve bunl arı  gi derici  veya önl eyi ci 

çözü ml er bul mak içi n i nsan hat aları nı n nedenl eri ne i nmek gerekir [10].  

Ġnsan hat al arı  i ncel enirken,  i nsan perfor mansı  genel  kavra mı  i çi nde el e alınmalı dır. 

Ġnsan hat al arı nı n i zol e edilerek,  t ek boyutl u ol arak i ncel enmesi  uygun değildir.  Ġ nsan 

hat al arı na yöneli k araĢtırmal arı n obj ektif  ol abil mesi  i çi n,  siste mdeki  i nsan ve  t ekni k 

donanı ma  ait  perfor mansı n birli kte el e alı nması gerekli dir.  Ġ- M si ste ml eri nde bir 

insan hat ası nı n ol uĢumunu kontrol  eden kar maĢı k et kileĢi m ( ġekil  3.2),  hat ayı 

et kileyen fakt örleri n çokluğu ve içiçeli ği ni sergilemekt edir.  
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    Sosyal Kli ma      Ġnsan Ait 

Yöneti m Özelli kleri                       Fonksi yonl ar 

 

 

Dur um, Politi ka                                      Subj ektif  Değer Yapısı 

        

Kriterler, Terci hl er 

              

                              Çı ktı 

          

Enf or masyon                Ment al Enfor masyon  ĠĢle me  

(yanlıĢ, yet ersiz)               Eyl e m 

 

Me nt al Kaynakl ar 

 

Emosyonal  

Dur um                                                  Psi kol oji k Me kani z mal ar   

           

                                                             Uyarıl ma Düzeyi  

            Yor gunl uk  

 

           

           

        

 

 Fizyol oji k Yükl er                                  Fizyol oji k Fonksi yonl ar    

 

                                                                                  Fizi ksel  

                 Yet enekl er 

 

Fi zi ksel ĠĢ Yükü                                      Anat omi k Özelli kler 

 

ġekil 3. 2  Ġ- M siste mi nde insan hat aları nı n ortaya çı kıĢı [10]. 

Bi r Ġ- M siste mi nde i nsan dıĢı ndaki t üm el e manl arın kusursuz çalıĢtı ğı kabul 

edil di ği nde, i nsan değiĢkenli ği ni n üç yolla bir siste m arızası na neden ol abilir. 

  -  Si ste m davranıĢı  ve operat ör  değer  siste mi  sabit  kal ması na ve  operatörün t üm 

çabaları na rağmen, operatör fazlaca değiĢkendir.      

-   Operat ör  değer  sistemi  ve  onu gerçekl eĢtirme  becerisi  sabit  kal makt adır. Ancak 

siste mdeki değiĢi kli klere uyu m göst er mekt e yet ersiz kalır.  

-  Siste m davranıĢı  ve operat ör  becerileri  kabul  edilebilir  sı nırlar  i çi ndedir.  Fakat 

operat örün sahi p ol duğu değer  siste mi  siste m a maçları  il e çeliĢerek,  sistem a macı na 

uy mayan bir sonuca neden ol ur [10].  
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3. 3. 2  Ġnsan Hat al arı nı n Sı nıfl andı rıl ması          

Ġnsan hat al arı  ,  "öngör ülen perfor manstan herhangi  bir  sapma"  Ģekli nde genel  ol arak 

tanı ml anmakl a birli kte,  tü m i nsan hat aları nı n sebepl eri,  sonuçl arı,  meydana geliĢleri 

v. s., yönünden aynı ol duğu düĢünül me meli dir. 

Ġnsan hat aları  arası ndaki  farklılıkları,  benzerli kleri  sapt a mak ve hat aları 

sı nıflandır mak a macı yl a çeĢitli  çalıĢ mal ar  yapı l mı Ģtır.  Literat ürde genel  a maçlı 

sı nıfla mal arı n yanı  sıra,  belirli  bir  göreve veya siste me  yöneli k sı nıfla ma çalıĢ mal arı 

da mevcutt ur.  Görev ve siste m esaslı  giriĢi mlerde belirli  bir  uygul ama  al anı 

hedeflenmekt e,  hat al ar  görev ve siste m esaslı  bazında el e alı nmakt adır.  Na wr ocki  ve 

di ğ.(1973)  „ ni n sı nıfla maları  bir  enfor masyon siste mi yl e il etiĢi m ve  kl avye kull anı mı 

görevi yl e il gili dir.  Süreç kontrol ü al anı nda Lees  ( 1973)  ve Gel der ( 1980)‟i n 

yakl aĢı ml arı,  yi ne görev esaslı  sı nıfla maya bir  örnektir.  Bel irli  bir si st e mi n 

kapsa mı nda nispet en geniĢ  bir  yel paze i çi ndeki  bir  di zi  görevi  el e al an ve hat aları 

sı nıflayan çalıĢ mal ar,  siste m esaslı  ol arak adlandırıl makt adır.  Bu gruba giren 

çalıĢ mal arı n he men t ümü havacılı k alanı na yöneliktir [10].  

Hat a sı nıflandır ma Ģe maları nı dört baĢlık altı nda topl a mak mü mkündür:  

1-  Hat aları sebepl eri ne göre sı nıflayanl ar  

2-  Hat aları sonuçl arı na göre sı nıflayanl ar       

3-  Hat aları meydana geldi ği aĢa maya göre sı nıflayanl ar 

4-  Hat aları davranıĢ esasına göre sı nıflayanl ar [10]. 

3. 3. 2. 1. Sebepl eri ne Göre Hat a Sı nıfl a ması  

Ġnsan hat al arı sebepl eri ne göre;  

- sist e mden kaynakl anan 

- tasarı mdan kaynakl anan 

- operat ör den kaynakl anan 

Ģeklinde sınıflanabilir [10]. 

 Bi r  siste m t asarlanırken,  yal nı zca eki pmana ai t  özelli kl er  değil,  onu kull anacak 

i nsanl arı n   sayısı,  özelli kl eri  ve kullanı mı  yönl endirecek t ekni k yöner gel er, 

kull anı m kıl avuzu vs. ,  l ojisti k hi z metl er  ( yeterli  sayı da ve  uygun t ipt e yedek 
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mal ze me,  araç- gereç vs. )  ve  bakı m pl anl arı  (önl eyi ci  bakı m pr ogr aml arı  ve 

yönt e ml eri  vs. )  gi bi  si st e m öğel eri  büt ün ol arak belirl enir.  Dol ayı sı yla  hat al ar 

sadece eki p manı n yanlıĢ  t asarı mı ndan  doğ maz.  Si st e m  t asarı mı  kapsa mı ndaki 

yukarı da sıral anan di ğer  öğel ere bağlı   ol arak   da,  sist e m kaynaklı  hat al ar 

meydana gel ebilir.  Ör neği n,  gereği nden az  personel,   göreve   uygun   ol mayan 

personel  bi rer  si st em kaynaklı  hat adı r.  Bu  hat al ar  eki p ma ndan veya 

i nsandaki  bir  kusur dan kaynakl an ma makt a,  si ste m büt ününün pl anl anması ndan 

doğ makt adı r.  Si st e m t asarı mı ndaki  uygunsuzluk nedeni yl e,  personelin yaptı ğı 

bu t ür hat alara "siste m kaynaklı hat a" adı verilir [ 10].  

Tasarı mdan kaynakl anan i nsan hat al arı,  doğr udan eki p man t asarı mı ndaki 

kusurl arı n bi r  sonucudur.  Eki p man özelli kl eri ndeki  uygunsuzl ukl ar oper at ör 

i çi n zorl ukl ar   yarat arak,  hat a pot ansi yeli ni   yükseltir,  Er gono mi    i l kel eri ne 

uygun düĢ meyen bi çi mde  t asarl an mı Ģ  bu t ür  eki p man,  ar aç  ve  ger ece  günl ük 

hayatt an pek çok ör nek ver mek mü mkündür.  

Operat örden kaynakl anan hat al ar,  doğr udan   hat ayı    yapan    ki Ģi deki  kusurl ara   

bağlı dır.    Kapasite eksikli ği  ( ör n.    gör me    kusur u),  t ecrübe,    beceri,  mot i vasyon   

veya   yor gunl uğa   bağlı  hat al ar,  operat ör  nedenli  hat al ar  ol arak sı nıfl anabilir. 

Ger ekli   t rafi k  uyarı   i Ģaretl eri   bul unduğu  halde,    t ek  yönl ü  bi r  yol da  ar acı nı 

t ers  yönde  sür en bi r  sürücünün yaptı ğı  hat a,  ne  si st e m kaynaklı  ne  de  t asarı nı 

kaynaklı dır. Sür ücüden kaynakl anan ti pi k bir hatadır.  

3. 3. 2. 2. Sonuçl arı na Göre Hat a Sı nıfl a ması  

Ġnsan hat al arı  sebepl eri  ve  mekani z mal arı  açı sı ndan f ar klı  ol dukları  gi bi, 

bul undukl arı    si ste mde   doğur dukl arı    sonuçlar    açısı ndan   da    f arklı dırlar.   

Ġnsan hat al arı   her  ne  kadar  gör evi n sür esi ni   ve  baĢarı sı nı   et kil e mekt e   i se   de,   

çoğu za man si st e m ve ma ki nel er de  arı zal ara yol  aç ma makt adı r.  Ancak bazı 

hat al ar  maki ne  ve si st e ml eri  çalı Ģ ma dı Ģı  bı rakabil ecek ci ddi yett e 

ol abil mekt edi r.  Bi r  göstergeni n yanlıĢ   al gıl anması,   bi r  yanlıĢ   hatırlat ma,   bi r  

bil gi yi   kaydeder ken yapı l an hat a,  kriti k bi r  sinyal e  veril en yanlı Ģ  cevap  veya 

bi r  t ali matı n yanlı Ģ  akt arıl ması  ür ünün güvenilirli ği ni  ve  e mni yetli  ol ma 

özelli ği ni  azalt makl a kal maz,  ber aberi nde  mal ze me  ve  za man kaybı,  hasar,  

yar al an ma  ve  hat t a  can kaybı  da  getirebilir.  Ür eti mi n yanı sıra bakı m- onarı m,  
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t aĢı ma,  yükl e me  ve  t esi s  et me  gi bi  üreti m   s onrası    l ojisti k   hi z metl eri n   

veril mesi nde   de   i nsan   hat al arı   benzer sonuçl ara yol açabil mekt edir [3]. 

Sonuçl ar  açı sı ndan i ncel endi ği nde "i nsanı n yol  açtı ğı  arı zal ar"  ve  "hat al ar" 

ayrı mı nı n   yapıl ması    gerekli    ol ur.    Ġl k  gr uba  giren   i nsan   hat al arı   

sonucunda,  eki p manda aksa ma  ort aya  çı kar.  Arı zayl a sonuçl anan hat al ar 

hakkı nda  veri  el de  etme k,   di ğer   gr uba göre  daha   kol aydır.   Sist e ml eri n  

aksa madan  çalıĢ ması nda,  yani   güveni lirli ği nde,    i nsanı n  r ol ü  

küçü msene meyecek  boyutl ardadır.  Bu  konu özelli kl e   askeri    al anda    ve    

nükl eer    t eknol oji    al anl arı nda   r aporl arla   t espit  edil mekt edi r.    Bu   

raporl ardan   derl enerek   Tabl o 3. 2' de   verilen,    dol aylı    veya  dol aysı z  bi r 

Ģekil de  si st e m arı zası  veya  kazal ara  yol  açan i nsan hat al arı na  ai t  bil gil er,  bu 

gerçeğe iĢaret et mekt edir [10].  

Hat a  hakkı nda  di ğer  bi r  ayrı m,  s onuçl arın ort aya  çı kı Ģ  za manı  di kkat e 

alı narak veril ebilir.  Bazı  hat al ar  anı nda  et kili  ol ur ken,  bazıl arı nı n sonuçl arı  bi r 

geci k meyl e  ort aya  çı kar.  Ot o mobil  sür ücüsünün t ers  yol a gi r mesi  anı nda 

kazaya  neden   ol abilecekken,  bi r  üreti m hatası nı n et kileri  bel ki   de   ancak   

ma mul ün kull anı mı    s ırası nda   ort aya çı kacaktır.  Sonuçl arı n   ort aya    çı kı Ģ   

süresi ndeki  f ar klılı k,    hat al arı n   gözl en mesi    ve  düzeltilmesi ni  de 

et kil e mekt edir.  Hat anı n s onucu çabuk ort aya çı kı yor  ve  gözl enebi li yor  i se,  

düzeltil mesi de hı zl a mü mkün ol ur [3, 10]. 
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Tabl o 3. 2 Ġnsan nedenli arızalar [10].  
 

 

             Siste m 

 

                Arıza Tür ü 

 
Ġnsan Nedenli Arı za      

Or anı ( %)  

 

El ektroni k siste m 

 
Ġnsan nedenli fonksi yon      

arızası 

 

23- 45 

 

Füze 

    

  Eki pman arızası, kaza 

 

20- 65 

 

Füze/ uçak 

 

  Eki pman arızası 

 

26- 50 

 

Uçak 

 

  Kaza, baĢarısız uçuĢ 

 

12- 60 

 

Ge mi  

 
Çar pıĢ ma, bat ma,  

karaya ot ur ma 

 

  63, 6 

 

Nükl eer silah 

 

   Üreti m kusurları 

 

    82 

Bazı  hat al ar  sı k gerçekl eĢ mel eri ne r ağ men,  et kil eri  açı sı ndan f azl a öne m 

taĢı mazl ar.    Çok daha seyrek ol uĢan bazı  hat al ar i se,  siste m  perfor mansı açı sı ndan   

kriti k   nit eli kt edir.    Ot o mobil  sür ücüsünün el  freni ni  boĢalt madan kal kı Ģ 

yap ması    sı k   gör ül en   bi r    hat adır,    ancak   ci ddi    sonuçl ar    doğur duğu 

söyl ene mez.  Bi r  uçak pil ot unun i ni Ģ  sı rası nda  i ni Ģ  t akı ml arı nı  aç ma ması  i se 

çok nadi r  bi r  hat adı r,  f akat  bi r  f el aket e  yol açabi lir.  Bur ada  bi r hat anı n 

sonuçl arı  açısı ndan t aĢıdı ğı  öne mi n,  hat anı n gerçekl eĢti ği  siste me  bağlı     ol duğunu 

vur gul a mak ger eki r.  Pi ckr el  ve  Mc  Donal d ( 1964),  i nsan hat al arı nı  muht e mel  

et kil eri yönünden 

- güvenli 

- marji nal 

- kritik 

- facia 

ol arak nit el edi kl eri dört sı nıfta t opl a makt adır [10].  

3. 3. 2. 3. Meydana Gel di ği AĢa maya Göre Hat a Sı nıfl a ması  

Genel ol arak bir ma mul ün ö mr ünde dört aĢa ma söz konusudur.  

- Tasarı m 

- Ür eti m 
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-  Test 

- Kullanı m- iĢleti m 

Tasarı mı  yapılı p,  üreti m aĢa ması nda Ģekillendirilen ma mul,  öngör ül en 

spesifi kasyonun   sağl adığı  t est  edil di kt en sonra,  tesis   edil erek kull anı ma,  i Ģl eti me 

sunul ur  ve  ger ekti ği nde  bakı mı  yapılır.  Bu aĢa mal arı n her  bi ri nde  bazı  i nsan 

hat al arı ol uĢabilir. Bu hat al ar:  

- Er gono mi il kel eri ne uygun ol mayan t asarı m: tasarı m hat ası  

- Tasarı ma aykırı i mal at veya mont aj: üreti m hatası  

- Ma ki nel eri n t ali matl ara uygun düĢ meyen bi çi mde  t esis  edil mesi:  bakı m-onarı m-

tesis hat ası 

- Si st e mi n pr osedüre uyma yan bi çi mde  i Ģl eti mi :  i Ģl eti m- kull anı m hat ası  Ģekli nde 

sı nıflanabilir [10]. 

Tasarı m hat al arı,  ma mul  t asarı mı nı n  i nsana  uygun ol ma ması ndan kaynakl anan 

öne ml i  bi r  hat a  gr ubunu ol uĢt ur ur.  Ġl k aĢa mada  me ydana  gel en t asarı m hat ası 

sonuçl arı nı   kull anı m-i Ģleti m   sırası nda  operat ör  hat ası  ol arak göst erir [10]. 

Ür eti m  hat al arı    köt ü   i Ģçili k,    yanlıĢ   parça   kullanı mı,    mont aj    hat ası,  kont r ol 

eksi kli ği  gi bi  nedenl ere  dayanı r.  Bi r  ür ünün ür eti mi  ve  mont ajı sı r ası nda 

çalıĢanl arı n   yaptı ğı    hat al ar    i l eri ki    kull anı m   aĢa ması nda   bazı    pr obl e m   ve 

arı zal ara yol  açabil mekt edi r.  Ör neği n;  bi r  vi danı n ger eği nden az  sı kıl ması, 

onun kull anı m sı rası nda  gevĢe mesi;  çok sıkıl ması  i se kı rıl ması  sonucunu 

doğur abilir.  Bu hat aları n da  et kil eri  ancak t est  veya  kul l anı m- i Ģl eti m 

aĢa mal arı nda  ort aya  çıkar.  Tabl o 3. 2' de veril en  s onuçl arı n  bi r   kı smı   ür eti m  

sırası ndaki   hat al arl a doğr udan iliĢkili dir.    Nükl eer      sil ah     si ste ml eri nde 

kull anılan parçal arı n kontrol ünde   sapt anan   23. 000   kusur un   % 82‟si ni n ,  yani 

19200 „ ünün i nsan hat al arı ndan kaynakl andı ğı  belirl en mi Ģtir.  Bu anali z 

süresi nde  23. 000 kusurlu parçada t espit  edilen ür eti m hat al arı nı n bazıları  Tabl o 3. 3 

' de veril mekt edir . 
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Tabl o 3. 3 Nükl eer  sil ah ür eti mi nde  r astl anıl an bazı  i Ģçili k hat al arı  ve  or anl arı 

[3].  

 Hat a  Hat a Oranı  

Lehi mde boĢl uk 

 

 

0, 07 

 

 
Yet ersiz lehi m 0, 002 
Parça ters bağl anmı Ģ 

 

0, 001 

Parça lehi ml e me sırası nda yanmı Ģ 0, 001 
Lehi m sıçra mı Ģ 0, 0006 
Bağl antılar ters 0, 0005 
AĢırı lehi m 0, 0002 

YanlıĢ parça kullanı mı  0, 00005 
Lehi m unut ul muĢ  0, 00003 
Parça unut ul muĢ  0, 00003 

Bi r  ür ünün ol uĢu munda  i nsana  ait  bi nl erce kat kı  düĢünül düğünde,  bu çok 

küçük hat a or anl arı nı n sonuçt a ci ddi  arı za or anl arı na,  f onksi yonel  aksaklı kl ara 

dönüĢebil eceği ni   kestirmek  kol aydır. Bu ör nekler   üreti mde   i nsan  hatal arı nı n, 

mali yet,    kalite,    kantite    ve  çalıĢanl arı n   ve    kull anı cı nı n   e mni yeti    açı sı ndan 

öne mi ni açı kça ort aya koy makt adır.  

Ür eti ml e il gili   bi r   di ğer   hat a  gr ubu   kontrol   hat al arı dır.  Kontrol cünün gör evi   

üreti m   hat al arı nı    belirleyerek,  hat alı  ür ünl eri n kull anı ma    gi r mesi ni  önle mektir.   

Kontroll eri n   öne mli  kıs mı  üreti m sırası nda gerçekl eĢir.   Ancak üretim s onr ası 

test ve tesis aĢa mal arı nda da kontrol hat al arı ortaya çı kabilir. 

Kontrol  görevi  ağırlıklı  ol arak al gıl a ma ve  yar gıla ma  f onksi yonl arı na 

dayan makt adır.    Kontrol    i Ģl evi,  genelli kl e görsel  sı na ma  ve   karar   ver meyi 

ger ektirir.  Kont r ol ör,  ür ünün fi zi ksel  karakteri sti kl eri ni  belirl er  ve  bunl arı 

kalit e standartl arı ile karĢılaĢtırarak değerl endirir [10]. 

Kontrol ün  et ki nli ği,  bir  anl a mda üreti mi n eksi klikl eri ni  ört er.  Bir  üreti mde  %  100   

kontrol    yapılır  ve t üm   kusurl ul ar  eli mi ne edilirse-üreti m hat al arı nı n yol  açtı ğı 

si st e m arı zal arı  pr obl emi  t ü müyl e  ort adan kal kar.  Ne  var  ki,   çoğu  dur u mda  %   

100 kontrol  yapıl a mayacağı   gi bi,   kont rol   et ki nli ği   de   % 100' den uzak 

ol acaktır.  Harri s  ve  Chaney ( 1969),  sadece  ür ün kar maĢı klı ğı na  bağlı  ol arak 

ort al a ma  kontrol    hassasi yeti ni n %  20- 80 arasında  deği Ģ mekt e ol duğunu ve  t ek 

bi r  kont r ol ör ün kusurl arı n % 60' ı nı  belirl eyebil di ği  hall eri n çok nadi r 

ol duğunu bil dir mekt edi r.  
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Ma mul ün t esisi   ve  bakımı  sırası nda  yapıl an  bakı m,  ayar   ve  t esis  f aaliyet l eri  de 

bi r  i nsan hat a kaynağı nı  meydana  getirirl er. Bunl arı n et kil eri  de  geci kmeli  

gör ül ür.   Tesi s   edil en   ma mul ün  öngör ül en   pr osedüre  aykırı    bi çi mde 

kull anıl ması,  i Ģl eti m- kull anı m hat ası  ol arak adl andı rılır.  Test  aĢa ması nda  i se 

iĢl eti m- kull anı m,  bakı m veya  t esi s  hat al arı  ort aya  çı kabilir.  Kull anı m-ĠĢl eti m ve 

bakı m hat al arı ma mul ömr ü boyunca t ekrarl anabilir [10] 

3. 3. 2. 4. Davranı Ģ Esaslı Hat a Sı nıfl aması  

DavranıĢ  esaslı  yakl aĢımda,  hat a sı nıfla ması nın   özünü   i nsan davranıĢı ndaki  

kade mel er    ol uĢt ur makt adır.  Tü m  i nsan  davranı Ģl arı nı n,  üç  davranı Ģ  ele manı nı n    

( S- O- R)     bi r  araya   gel mesi yl e i zah edil ebildi ği  daha önce  belirtilmi Ģti.   Ġ- M  

sist e mi nde  i nsan  davranıĢı nı   ol uĢt uran  bu  S- O- R zi ncirl eri nde  herhangi  bi r 

el e manı n gerçekl eĢ memesi  i nsan hat ası na yol  açar.  Bu zi nciri  kesi ntiye  uğr at an 

ve hat ayı doğuran aksaklı kl ar Ģunl ar ol abilir: 

- Uyarı nı n fark edil me mesi veya yanlıĢ fark edil mesi 

- Çevreden gel en uyarıların ayrı ml an ması nda yet ersi zli k 

- Uyarı nı n taĢı dı ğı anl a mı n yanlıĢ yoruml an ması  

- Uyarı ya verilecek cevabın seçi mi nde hat a 

- Ger ekli cevabı n veril mesi nde fizi ksel yet ersi zli k 

- Cevabı n yanlıĢ za man ve sırada veril mesi [10]. 

Payne  ve  Al t man  ( 1962)   i nsan hat al arı nı,   S- O- R par adi g manı n i çer di ği 

davranıĢ bileĢenl eri ni de bir anl a mda yansıtan bir grupl arı na yap mı Ģl ardır:  

- Gi rdi  hataları:  Enf or masyonun duyu ml an ması  ve al gılanması  aĢa ması nda ort aya 

çı kan hat al ar. 

- ĠĢl e me hat al arı: Enf ormas yonun i Ģl en mesi sırası nda ort aya çı kan hatalar. 

- Çı ktı hataları : Belirlenen fizi ksel cevabı n ortaya kon ması nda ol uĢan hat alar. 

Si ste m büt ünüyl e el e alındı ğı nda,  siste me hat alı  girdi   üret en i nsan  hat aları    biri ncil 

derecede öne mli dir.  Ġnsan hat aları,  siste me  ol an etkileri  ön pl anda t ut ul arak  ve  i nsan   

içi nde hat aya göt üren i ç mekani z mal ar  di kkate alı nmaksızı n i ncel endi ğinde,  i nsan 

çı ktıları ile siste m gerekleri ni iliĢkilendiren bir sı nıflamaya yol açar [10].  
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Ayrı k sı nıflandı r ma Ģeması  

Kul l anı l an  en basit  sı nıflandır ma Ģe mal arından birisidir.  1983' te Swai n ve Gutt man 

tarafından kullanıl mıĢtır. Bu Ģe maya göre: 

• Omi syon hat al arı 

• Ko mi syon hataları 

• Sıra hat aları 

• Za man hat al arı [1, 2, 10]. 

Omi s yon  hat al arı:  Bir  i Ģi n  eksi k yapı l ması ndan kaynakl anı r.  Mes el a;  

bi r  el ektiri k zabiti  acil  dur u m  j enerat ör ü el ektri k aksa mı nda  ge mi ni n bi r  

böl ü müne  gi den el ektiri ği  kes mek i st er ken,  O böl ü mü  kont r ol  eden 

but onl ar dan bi r i si ni  açı k unut ması gi bi... 

Ko mi si on hat al arı:  Bi r  i Ģi n  yanl ı Ģ  yapı l ması ndan kaynakl anı r.  Ör neği n;  bi r 

kaynak ust ası  kaynak yap mak i çi n çı ktı ğı  di rekt e  yar dı mcı sı ndan kal dı r ma 

apar atı nı  20- 30 c m kal dı r ması nı  i sti yor  a ma  yar dı mcı  kont r ol  but onuna  sert 

bi r Ģekil de bası yor ve apar at 70- 80 c m kadar  kal kı yor.  

Sı r a  hat al arı:  Ġ Ģ çi l er i n  çal ı Ģı r ken yapt ı kl arı  sı r al a ma  hat al arı.  Ör neği n;  

bi r  kr eyn oper at ör ü 24 t onl uk bi r  t aĢı  ol duğu yer de  kal dı rı p buna  doksan 

der ece çevi recek t aĢı kal dı r maya baĢl a ması sonucunda kr eyn t ers döner.  

Za ma nl a ma  hat ası:  Ġ Ģ çi l er  çal ı Ģı r ken,  i Ģi n deği Ģ mesi ne  gör e,  zama nı nda 

müdahel e ede me mesi dir.  Ör neği n,  bi r  sı kı Ģtır ma  aparatı nda  i Ģ çi ni n  el i ni  

çek me mesi sonucu i Ģ çi ni n el i ni n sı kıĢ ması bi r  za manl a ma hat ası dır. 

3. 3. 3 Ġnsan Hat al arı nı n Ol uĢumunda Rol Al an Fakt örl er 

Ġnsan davranıĢı nı n i Ģ  ortamı ndaki  yansı ması   i nsan çalıĢ ması dır,  i nsan perfor mansıdır.   

Ġnsan perfor mansının önemli   bir   parçasını,   istenmeyen  bir  böl ümünü  i se,    i nsan   

hataları    ol uĢt urur.  Ġnsan hatasına  yol  açan,  insan davranıĢı ndaki  değiĢkenli ği 

ol uĢt uran fakt örleri  araĢtırırken,  Ġ- M si ste mi ni n i ki  ana el e manı  arası ndaki  bir  t e mel 

farklılı k gözden kaçırılma malı dır;  Ġnsan yaradılıĢı  iti bari yle maki neye göre daha az 

stabil dir  ve  çevresi nden  ona et ki  yapan  fakt ör   sayısı   maki neye  göre  çok daha 

fazladır.   Ġnsan  davranıĢlarını n öncelikle kendisi  stabil  ol mayan bir  çevrede 

gerçekleĢtiğini  ve bu   çevreden et kilendi ği ni  belirt mek gerekir.  Ayrıca, operat ör 
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tepkileri  i Ģten kaynakl anmayan fizyol ojik  ve   psikol ojik   fakt örlere   de   bağlıdır. 

Sonuçta;  i nsan davranıĢı  ve onun i Ģ  orta mı ndaki  sonucu ol an i nsan perfor mansı,  birçok 

fakt örün kombi nasyonu ol arak değiĢkenlik gösterir  ve bu değiĢkenliklerin bir  kı s mı 

hat ayla sonuçlanır.  Ġnsan perfor mansı  kiĢi den ki Ģiye farklılık gösterdi ği  gi bi,  aynı  ki Ģi 

üzerinde za mana bağlı olarak da değiĢir [10]. 

ġekil 3. 3  Perfor mansı etkileyen fakt ör grupları [10]. 

A-ĠĢle ilgili                             C3- Organizasyonel Çevre 

B- KiĢisel                               D- Psikol ojik- Fizyol ojik 

C1- Sosyal Çevre 

C2- Fiziksel Çevre 

Swai n    ( 1977),     i nsan    perfor mansı nı n    oluĢumunda    et kili     ol an    t ü m 

fakt örl eri  "Perf or mansı  Et kil eyen Fakt örl er"  (PEF)  ol arak adl andır makt adır.  Bu 

fakt örl er  3  gr upt a t oplanabilir   ( ġekil  3. 3).   PEF'  i n  bi r  kı s mı   ki Ģi ni n dı Ģı nda 

gerçekl eĢir  ve   perf or mansa  yön  verir.   ĠĢe  ve  i Ģ   ort a mı nda   i nsanı   et kil eyen 

fizi ksel,    sosyal    ve  or gani zasyonel    çevreye ait  fakt örler  bu gr ubu  ol uĢt urur. 

Ki Ģi sel  f akt örl er  ki Ģi nin ber aberi nde  getirdi ği  ve  perf or mansı n ol uĢumunda  r ol 

oynayan  PEF gr ubudur.   Psi kol oji k-fi zyol oji k PEF adı  i l e veril en  üçüncü 

gr up fakt örl er ise, di ğer i ki PEF gr ubu arası nda köpr ü görevi yaparl ar.  
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Ġnsan  perf or mansı nı n  ol uĢu munda   r ol   al an   çok  sayı da  f akt ör  vardı r.  Ġ nsan 

perf or mansı nı  konu al an bi rçok kaynakt a  bu f akt örl er  i ncel en mekt e ve  çeĢitli 

gr upl ar altı nda t opl anma kt adı r [10].  

Ġ- M   si st e ml eri nde   i nsan   perfor mansı nı    belirleyi ci    r ol    oynayan   t ü m 

fakt örl eri n   bi r  kı s mı  iĢ   ve  i Ģi n   yapıl dı ğı  ort a mdan kaynakl anan dur u msal 

fakt örl er dir,  bi r   kı s mı  ise ki Ģi sel  f akt örl er dir.  Ġl k gr upt aki  f akt örl er  Ġ-M si st e mi 

büt ünl üğünde  i ncel enirler.  Ki Ģi sel  f akt örl er  i se daha  f ar klı  nit eli ktedi rl er  ve 

i nsana yöneli k bili m dalları nı n i ncel e me konul an arası ndadırlar [10]. 

Dur u msal     f akt örl er     er gono mi     f el sefesi nin    özelli kl eri ni     t aĢıyan    bi r 

yakl aĢı ml a i yil eĢtiril meye  çalıĢılır.  Yani  si st e m kull anı cı ya uygun ol arak di zayn 

edil meli dir.  Aksi  mümkün değil dir.  Her  Ġ - M si st e mi nde,  si st e mi n i nsana 

yükl edi ği  bi r  t akı m gerekl er  var dır.  Bu gör eve  ait  gerekl eri n i nsanı n kapasit e ve 

sı nırl arı nı  aĢ ması  halinde   "hat aya- yat kı n"  dur u ml ar  ort aya  çı kar.  Bu t ür 

dur u ml arı n ort adan kaldırıl ması nda i Ģbili m  al anı ndaki   mevcut  lit eratür  yet erli 

teori k dest ek sun makt adır. 

Psi kol oji k-fi zyol oji k  PEF'  i n  i ncel en mesi nde  he m  i çsel   he m  dıĢsal   PEF 

bi rli kt e el e alı n malı dır. Çünkü psi kol oji k-fi zyol oji k PEF,  di ğer  i ki  gr up PEF' e 

bağlı  ol arak et ki si ni göst erir.  Psi kol oji k-fi zyol oji k PEFl eri n perf or mansı 

ol u ms uz  yönde   et kil eyebil eceği,    personel  devir  oranı,   deva msı zlı k   ve    di ğer  

istenmeyen sonuçl an arttırabileceği ne di kkat edil meli dir. 

Ki Ģi ni n i Ģe gelirken sahip ol duğu birtakı m,  özelli k,  beceri,  yet enek,  kapasite vs. 

gi bi  nit eli kl er  var dır.   Bu özelli kl er  i Ģ  il e ve  i Ģi n yapıl dı ğı  ort a m il e il gili  değil dir. 

Ancak perfor mansı n ol uĢumunda bu ki Ģisel  özelli kl er  i Ģl e ve  çevresi yl e ilgili  di ğer 

fakt örl erle birli kt e r ol  alır.  ĠĢi n ve  i Ģ  çevresi nin gerektirdi kl eri  il e i nsana ait  bu 

özelli kl er  arası ndaki  uygunl uk ne  denli  fazl a i se perf or mans  da  o derece i yi 

düzeyde ol acaktır.  Ġ- M sist e mi nde t üm el e manlar  birbiri yl e et kileĢi m hali ndedir. 

Bu nedenl e el e manl ardan biri ni n deği Ģi mi di ğerleri ni de et kileyecektir [10].  

3. 3. 3. 1 Hat al arı n Ol uĢma Nedenl eri  

Kazal arı n yüzde kaçı  i nsan hat aları ndan kaynaklanı yor? Bu araĢtır macıları  yıllarca 

meĢgul  eden bir  sorudur.   Ki mi  za man kazaları n %75‟i ni n i nsan hat al arı ndan 

kaynakl andı ğı  söyl eni yor.  Bir  si gara Ģirketi ni n kayıtları ndan bil giler  ( Hei nrich 1959) 

tarafı ndan yapıl mı Ģ.  Ġnsan hat aları nı n nasıl  yor uml andı ğı na göre değiĢir.  Dat a 
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kaynağı  Ġstatisti kleri  derle mek i çi n kullanıl mıĢ ve alternatif  sebepler  t abl oda 

mevcutt ur.  Kazal ar  hakkı ndaki  bazı  çalıĢ mal ar yanlıĢ hareketler  ve e mni yetsiz 

koĢullar  da dahil  kazaları  sı nıflandır mıĢtır.  12 çalıĢ mada t e mel  ol arak Ģunl arı 

bul muĢt ur.  Ġnsan hat alarından kaynakl anan kazal ar  % 4- 50 dol aylı  ol arak ol anl ar  i se 

% 50 ci varı ndadır [3]. 

Kazayl a il gili  davranıĢ modelleri:   kazal ardan bahseden modeli  ġekil  3. 4 „t e 

belirtildi ği  gi bi  Ra msey t arafı ndan ol uĢt urul muĢt ur.  Ra msey‟i n modelleri  çalıĢ ma 

halleri  ve di ğer  dur uml arda il gili  ol ması na rağmen özelli kle pot ansi yel  tehli ke arz 

eden mal ze mel eri ne de deği nmeli dir. 

Ra ms ey' i n model i ni n a macı  pot ansi yel  t ehl i keli  dur u ml ar daki  t aki p eden 

akti vitel eri  kendi  ki Ģisel ort a mı  i l e  bi r l i kt e  i zle mekt i r.  Ġ l k  böl üm t e hl i kel i  

al gıla ma  ve  f ar kı na  var ma  i l e  i l gi l i di r .  Eğer  t ehli ke ne  kadar  çok 

al gıl ana mı yorsa ve  f ark edil i yorsa o za man kaza  i hti mali  bel i rl i  ve  hat a 

ol ası l ı ğı  yükselir.  Eğer  t ehli ke al gı l ana bi l i yor  ve  f ar k edi l i yor sa  bi r  

sonr aki  böl ü m kar ar  ol uĢt ur abi l mel i di r.  Ki Ģi sel  davr anı Ģl ar  ve  önceden 

kazanıl mı Ģ  bazı  özelli kler  sonucu al ı na n  bazı  kararl ar  muht e mel  t ehli kel eri 

önl eye me mi Ģl erdir.  Bazı  ki Ģi l er  di ğerl eri  den daha f azl a r i s k al maya 

eğili ml i dir. Bu onl arı n ki Ģi sel karakt erl eri ne bağl ı dır [2].  

Bu  ö z el l i kl er i n  bi r  a r a ya  gel mesi  bi l e  bazen kazal arı n ol uĢu munu 

engell eye mez.  Di kkat li  davr anı Ģl ar  kaza  o l ası l ı ğı nı  azalt sa  b i l e  Ģans 

uns ur u hi çbi r  za ma n  göz  ar dı  edi l e mez. .  Bu  gi bi  model l er den çı karı l an 

der sl er de  konu  üzeri ne  de  çal ı Ģan i nsanl arın  har eket l eri ni  bel i rl eme de  ve 

çalı Ģ ma ort a mı nı n düzenl en mesi nde bi r  yol bul ma fakt ör üdür [ 3].  
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OPERATÖRÜN 

GÖZLÜK TAKMA 

DURUMU 

 

OPERATÖRÜN GÖZLÜK 

TAKMADI ĞI DURUM 

Ma ki nel er  

 ÇalıĢı yor 

 

Sahaya Giril mesi 

Dur u mu 

Operat ör  

Ol mayanl ar 

Gözl ük 

Tak ma ması  
 

Operasyon 

Sonl andırılır 

Ġ ÇERĠ DEN 

BĠ RġEY 

AL MAK 
Ġ ÇĠ N 

Ġ ÇERĠ 

BĠ RġEY 

YAP MAK 

Ġ ÇĠ N GĠ RME 

DĠ ĞER 

SEBEPLERDEN 

DOLAYI 

GĠ RĠ LMESĠ  

                  Te mel Ol ay: daha fazla geliĢ me gerektir meyen hat a 

GeliĢ meyen ol ay 

Ar a olay: meydana gel en baĢka bir olaydan kaynakl anan ve 
bir baĢka olaya neden ol an ol ay 

Ve bağlantısı 

Veya bağl antısı 

GÖZE YABANCI BĠ R NESNENĠ N 

GEL MESĠ  
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Güney Afri ka madenl eri ni n 405' i nde Laur ance t ar afı ndan 1974' t e yapıl an 

araĢtır maya gör e kaza sebepl eri ni n yüzdeli k dağılı ml arı Ģöyl edi r; 

• Tehl i keyi far k ede meme  %3 6  

• Be kl en medi k kazal ar %25 

• Tehli keye karĢı t epki ver me. eksi kli ği  %1 7  

• Tehli keye yet ersi z t epki ver me  %1 4  

Ka za  anal i zl eri nden  t opl anan  bi l gi l er  ve  değerl endi r me:  Ka zal ar  ve 

aral an mal ara hakkı ndaki  bi l gi l er i  r uti n ol arak dosyal anı p sakl ayan bazı 

Ģirketl er  var dır.  Bunl ardan bazıları  OSHA- BLS,  Nati onal  Safet y Council' dir.  Bu 

kurul uĢlar  el de et ti kl eri bi l gi yi  sı nı fl andı r mazl ar  a ma  bunl arı n kat egoril eri 

ayı r dı ğı  bi r  yönt e m i zl en mel i di r.  Sebep f akt örl eri ni n t anı ml an ması  bi r çok 

sı nı fl andı r mayı  kapsar. Ör nek ol arak Ra ms ey Ģunl arı Önerir; 

• Yar al an ma t ür ü 

• Yar al anan or gan 

•  Kaza ti pi  

• Çal ı Ģ ma ort a mı ndaki yet ersi zli k 

• Yar al an ma sebebi  

• Yar al an maya sebep ol an dur u m 

• Uygun ol mayan eki p man kul l anı mı  [ 3].  

Yar al anmal ar  hakkı ndaki  bi l gi l er  bu  t i p  ol ayları n gör ün me  s ı kl ı ğı  yukarı daki 

açı kl a mal ar ve det ayl ar i l e yakı ndan ba ğl ant ı l ı dı r.  

OS HA ve  BLS kaza  bi l gi l er i ni  doğr ul ayan ki Ģi sel  eğili ml er den uygun ol an 

nedeni  Ģunl ar dır.  Ol ayı  s ı nı r l ar l ar .  Mesel a çoğu kazanı n s onucu 

sı nıfl andır ma  si st e mi ni n l ayı ğı  i l e  t anı ml aya madı ğı  zi nci rl e me karı Ģı k 

ol ayl ar dır.  Bu bi l gi  t abanl arı  baĢlı  baĢı na  ol an ve  çoğu kez  kaza  t ahki ki nde 

öğr etil meyen bil gi ye  güvenilir.  Ve  yasa  ana  bi l gi l er i  bazen kesi n doğr u ve 

t a ma ml an ma mı Ģ  ol a bi l i r.  Ayrı ca  veri  f aali yet  mer kezi ndeki  köt ü mua mel e 

gör müĢ  i nsanl ar a  ni spet en,  i nsanl arı n kazadaki  hat ası na  di kkat  e der.  Bu 

sı nırl a mal arl a bi r l i kt e  dahi  büyük öl çül erdeki  kazal ar da  veril en kı y metli 

sebep bil gil eri ol ur. Bunl ar ol madan zarar da t esi r l i  ol abilir [2, 3].  
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El eĢt i r i l en  ol ay t ekni ği:  Kaza  ar aĢtır mal arı nda  kull anıl dı ğı  gi bi  bu pr osedür 

güvenl i  ol mayan ol ayl arı  veya  fi il en ger çekl en me mi Ģ  kazal arı  det ayı  i l e 

t anı ml ayan bi l gi  s ahi bi ,  deneyi ml i  ki Ģilerce  t e mi n e di l i r.  Bunun gi bi 

raporl ar da  genelli kl e neti ce ol arak ver i l en t avırl arı n ör neği  ve  önl enebi l i r 

Öl çüdeki  uygun geliĢ meyi  t e mi n ederl er.  Her  ne  kadar  el eĢtiren ol ay t ekni ği 

genelli kl e güvenli  ol mayan eyl e ml eri  r apor  et mek i çi n  k ul l a nı l s a  d a  ,  

far klı  kaynakl ar  t ar afından  gözl en mi Ģ  güvenl i  ol mayan dur u m ve  eyl e ml e 

i l gi s i  ol an kanı t  var dı r. 1980' de  Ed war ds ve  Ha hn t ar afı ndan yapı l an 

ar aĢtır mal ar da  19 at ölye  ve  4000 i Ģçi  i ncel en mi Ģtir.  Bunl ar  el eĢt iren ol ay 

t ekni ği ni n dönüĢü münde  i Ģ çi l er  t arafı ndan güvenilir  ol mayan ol ay ve 

dur u ml arı n gözl en mesi nde  k ul l a nı l ı r .  Kazal arda kaçı nıl maz dur uml ar  çok 

öne mli  bi r  yer  t ut maktadır.  Bu i ncel e me  s onucunda  61  kaza  51 Ġ nci n me  ol ayı 

me ydana gel mi Ģtir.  

• El ekt ri k mat er yell eri nin t opr ağa bağl an ması nda baĢarı sı zlı k 

• Tehl i keyi mat er yell ere önl e m al madan dokun ma k  

• Ġ Ģi n nasıl yapıl acağı nı  anl a madan çalı Ģ mak 

• Çal ı Ģan har eket eden donanı ma tır man mak  

• Besl en me mat er yall erini n çok hı zlı yüksel mesi [ 3].  

Ed war ds  ve  Hahn' ı n öner di ği  t e mel  veri  ol ayı n i nsanl arı n güvenl i  ör medi ği 

eyl e m ve dur u ml ar da ort aya çı k ma Ģansı vardı r.  

Hat a  analı z ağacı:  Hat a anali z ağacı  ( FTA)  t ü mdengel i m mantı ğı  üzeri ne 

veya  f i i l l er i  gr afi k ol arak i li Ģkil endi rerek  i ncel er.  Hat a  anali z  ağacı ndaki  

gel i Ģ me  kar maĢı k met oda  t er ci h e di l i r .  Vesel y et  al  ( 1 9 8 1)  t ar afı ndan 

gör üĢül en anali z  ağacı  daha  kar maĢı k bi r  yapı dadı r,  det ayl ar  t anı ml an maz.  

Ör nek v er i l i r .  Hat a  ağacı nda  st andart  geomet ri  di agr a ml arı  kesin ol ayl arı 

sı nıfl andı rır.  Bazı  se mboll er  ġekil  3. 5‟t e gösteril mi Ģtir.  Veril en bu r esi m daha 

det aylı  bi l gi l er  ol madan t anı ml ana maz.  ġekil  3. 5 bi r  hat a a nal i z  ağacı nı 

ver mekt edir.  Göst er di ği  gi bi  bu ol ay oper at ör güvenli k gözl üğünü t ak ma dı ğı 

za man ger çekl eĢebi lir [ 3].  
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ġekil 3. 5 Hat a analiz ağacı [2, 3] 
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3. 3. 4 Ġnsan Hat al arı yl a Mücadel e 

Ġnsan gücünün k ul l anı l dı ğı  bi r  i Ģl et mede veya maki nede  i nsan hat al arı nı 

ort adan kal dır mak di ye  bi r  kavra m düĢünül e mez.  Ama  hat al arı  mi ni mu ma 

i ndir mek i çi n çeĢitli yollar izlenmektedir. 

Kal it eli  Per sonel  Seçi mi :  Personel  seçi mi nde  öne ml i  ol an per sonel i n 

yapacağı  i Ģe uygun ol ması dır.  Bil gi  ve  becerisi  i Ģe uygun ol an personel 

doğabil ecek hat al arı  azaltır.  Personel  seçi mi nde;  ki Ģi de hangi  yet enekl erin arandı ğı 

tam ol arak belli  ol mayabilir  veya i Ģ  baĢvurusunda yapıl an t estler  ki Ģi ni n 

yet enekl eri ni  t a m ol arak ort aya koy mayabilir.  Bu sakı ncal ar  göz önünde 

bul undur ul arak iĢçi seçimi  yapıl malı dır [1, 2]. 

Eğiti m:  Hat al ara karĢı  alı nması  gereken t edbirler  i çeri si nde,  en t e mel de  yer  al an 

konudur.  Eğiti m süreklili k arz eder.  Eğiti mi n i yi  ol ması  ve  sürekli  ol arak deva m 

et t i ri l mesi  birçok hata et keni ni  daha baĢı nda ort adan kal dı r ı r .  Bu konuda 

he m çalıĢanl arı n he m de i Ģverenl eri n bi r  politikası  ol malı dır.  ÇalıĢanlar  yet ersi z 

ol dukl arı  konul arı  çok i yi  analiz edebil meli  ve bu konul arda kendi si ni 

tama ml ayacak eğiti ml eri  i Ģvereni nden t al ep edebil meli dir.  Aynı  Ģekilde  i Ģveren 

çalıĢanı nı  i yi  t aki p edebil meli  ve  onl arı n f ar k ede medi ği  eksi kli kl eri  gi der mek 

i çi n gerekli eğiti m pr ogr a ml arı nı ol uĢt ur malı dır [1, 2, 4]. 

Tasarı m:  Çal ı Ģı l an  al etleri n ve çalıĢ ma ort a ml arı nı n i yi  di zaynı  hat al arı  azaltıcı 

bi r  fakt ör dür.  Ayrı ca güvenli  al et  ve  çalıĢ ma  ort a ml arı  i nsanl arı  hayati 

tehli kel er den kor ur ve iĢ gücü kaybı nı önl er. 

• Dı Ģ Kor u malı Tasarı m: Hi çbir Ģekil de hat a ol uĢu muna i zi n 

ver meyen di zayndır. 

• Kor u malı Tasarı m:  Hat a ol uĢu munun çok zor ol duğu a ma 

i mkansı z ol madı ğı di zayndı r.  

• Az    Korumalı    Tasarı m:    Hata   ol uĢumunu    öne mli    bir   

mi kt arda  düĢür meyen dizayndır [1]. 

Bu t asarı ml arı Ģöyl e örnekl endirebiliriz: 

Bi r  el ektri kçi  üç fazlı bi r  mot or un çalıĢtır ma kabl ol arı nı  bağl arken kabl oyu 

doğr u bağl arsa  mot or doğr u yöne  döner.  Ters  bağl arsa mot or  t ers  yönde 

dön meye baĢl ar, çevreye ve kendi si ne zarar verebilir [1]. 
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Az  kor u malı  t asarı mda,  el ektri kçi ni n önünde i ki  kabl o var dır.  El ekt ri kçi ni n 

doğru kabl oyu bağla ma ol ası l ı ğı  %50 dir. 

Kor u malı tasarı mda, kablol ar ters bağl anırsa mot or çalıĢ maz.  

Ta m kor u malı  t asarı mda  i se mot or un kull an ma kıl avuzu deği Ģi k renkt e mont e 

edil en kabl ol arı n nasıl  bağl an ması  gerekti ği ni  göst erir  veya t ers  bağl anı rsa al ar m 

verir. 

Ġnsan hat aları nı  azalt mak i çi n  yapılan di zaynl ar  i nsan hat al arı nı n mi ni mu ma 

i ndiril mesi nde  en öne mli  pr obl e mdi r.  Si st e m sadece  bi r  kere di zayn edil meli dir 

ki  çalı Ģ maya  baĢl ayan i nsan kol aylı kl a eğitil erek si st e mdeki  yeri ni  al abil si n.  

Çünkü kur ul an yeni  siste mde i Ģ çi l eri n  hepsi  sist e me  uyu m sağl a mak i çi n  büyük 

zorl ukl ar çekecektir [2]. 

Kaza ve  Yaral anmal arın Azaltıl ması:  Daha önceden de  söyl endi ği  gibi,  uygun 

i nsan f akt ör ü pr ensipl eri  i nsanl arı n i Ģl eri nde  ve  günl ük yaĢa ml arı nda 

kull andı kl arı  eĢyal arı n di zaynı  i çi n  gerekli  bilgiler  kazal arı n ve sakatlanmal arı n 

ol asılı ğı nı  azaltabilir.  Bi l gi ni n  t opl anması  ve a nal i z  edil mesi  i çi n kul l anı l an 

bazı  t ekni kler  i nsanların ki mi  Ģeyl eri  iĢaret  edebi l i r.  Kabaca di zaynl anmı Ģ 

maddel eri n yanı nda kazal arı  ve sakatlanma ri skleri ni  azalt abil ecek daha et ki l i  

baĢka ol ayl ar  var dır. Neyi n nasıl  yapıl acağı nı  veya  güvenl iği n nası l 

sağl anacağı nı  anl at manı n  yeri  ol ma ması na  r ağ me n  bi r kaç  ör nek bazı  

ol ayl arı kaf a mı zda canl andı rabilir [1, 2, 3].  

Checkl i st  Pr osedür ü:  Bazı  uçak,  as keri  ve  ge mi  oper asyonl arı nda  st andart 

hal i ne  gel en t ekni k kont rol  l i st el er i ni n  ruti n Ģekil de  el den geç mesi dir. 

Yür ürl üğe konan adı m i l e  i Ģ  l i st esi ni  sürekli bi r  Ģekil de i zl er  ve bitti ği nden 

e mi n ol ur. Bu ol ay bel i r l i  ol ayl arı n yapıl masında hafı za i çi n yedekt ir [2].  

Geri  Besl e mel er;  Geri  besl e me  ar aĢtı r ma  i l e yakı ndan al akal ı dı r.  Özel l i kl e 

geri  besl e mede  ç al ı Ģ anl ar ı n  ar zul anan i Ģ  davr anı Ģl arı nı  t aki p eder.  Cohen-

S mi t h ve  Anger  ör nek ol ar ak geri  besl e meni n  et ki l eri ni  açı kl a mı Ģl ar dı r.  Bu 

et ki l er  ç al ı Ģı r  duru mda  i ken st yrene  ol ması nı  engell eyen çal ıĢ mal ar da 

açı ğa  çı kar.  Nor mal  çalı Ģ madan sonr a i nstruct or  günde  bi r  veya  i ki  def a 

iĢçi yi  cesaretl endirerek veya  i Ģ  pr osedürl eri  hakkı nda  s or ul arı nı  a l ı p  geri 

besl e mesi ni yapar [2].  
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Ödül l endi r me  :  Son yı ll ar da  yapı l an ar aĢtır mal ar  göst eri yor  ki  

ödül l endi r mel er  ve  t eĢvi k et mel er,  hat al arı n mi ni mu ma  i ndi ril mesi nde  büyük 

öne m t eĢkil  et mekt edi r.  Bu sayede  çal ıĢanl ar  he m me vcut  güvenl i k 

pr osedürl eri ne  çok daha  i yi  uy makt al ar  he m de  bu pr osedürl eri n 

gel i Ģt i r i l mes i nde  bi zzat  yer  al makt adı rl ar.  Aynca  ödüll endi r meni n, 

çalı Ģanı n moti vasyonun artırıl ması nda da ol uml u et kil eri bul un makt adı r.  

Yukar da  bel i r t i l en  unsurl arı n,  hat al arı n önlenmesi ndeki  et kil eri,  bi r  arada 

kul l anıl dı kl arı  za man mü mkün ol an en üst  sevi yede  ol ur.  Bu nedenl e,  hat ası z 

ve  güvenli  bi r  i Ģl et i m i sti yorsak bu unsurl arı n bir  veya birkaçı nı  değil 

ta ma mı nı  et ki n bi r  Ģekil de uygul a malı yı z.  Ayrı ca bu unsurl arı n za mana,  i Ģi n 

ma hi yeti ne  ve  çalı Ģan ki Ģi l er i n  özelli kl eri ne  gör e  düzenl enmesi  ve 

geli Ģtiril mesi  de  Ģarttır.  Ancak t ü m bunl arı n yapıl ması  dur u munda  bi l e 

kazal arı n t a m ol ar ak önl enebil mesi  mü mkün değil dir,  Ģans  f akt ör ü her  za ma n 

me vcut t ur.  

3. 4 Ġnsan Fakt örünün Veri m Üzeri ne Et kisi 

Bi rçok mesl ek gur ubuna  göre,  i nsan f aktör ünün veri m üzeri ndeki  et ki si 

değiĢkenli k göst er mekt edir.  Ör neği n;  hi z met  sektöründeki  i nsan fakt örünün et ki si 

i mal at  sekt öründeki ne göre daha fazl adır.  Bunun nedeni,  i mal at  sekt öründe  i Ģi n 

maki nel er  t arafı ndan yapıl ması  i nsan unsur unun sadece  maki nel eri n i Ģleti mi nde 

et kili  ol ması dır.  Biraz daha açacak ol ursak,  elimi zdeki  maki ne yet erli  özelli kl ere 

sahi p değilse belirli bir kalit eni n ve veri mi n üzerine çı ka mayı z.  

Deni zcili k sekt ör üne  deği necek ol ursak,  bu dur u m di ğer  sekt örl erden çok 

far klı dır.  Deni zcili k sekt ör ünü di ğer  sekt örler den ayı ran en öneml i  unsur, 

eli ni zdeki  ge mi  ve onu i Ģl eten i Ģlet mecileri n si zi n kontrol ünüzden çok uzakt a 

ol ması dır.  Ge mi ni z okyanusun bi r  yeri nde i l erl e mekt edir,  dolayı sı yl a 

teçhi zat dan yada  i Ģl etmeci den kaynakl anan pr obl e mi n gi deril mesi  çok f azl a 

vakit e ve  paraya mal olur.  ĠĢt e burada deni zcilik sekt ör ünde,  özelli kl e ge mi l eri n 

ma ki ne  dairel eri nde çalıĢacak i Ģl et mecil eri n ne denli  öne mli  bir  et kiye  sahi p 

ol dukl arı ort aya çı kmaktadır [11]. 

Çalı Ģtıracağı nı z personeli n ge mi ni n veri mi  üzeri nde  di rekt  et kisi  var dır. 

Yapacağı  veya  yapa mayacağı  i yi  i Ģl et i m nedeni  i l e  si ze kar  yada  zarar  sağl ar. 
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Bu  yüzden ge mi l er de  i nsan f akt ör ünü veri me  pozi tif  et ki  yapan bir  uns ur 

hali ne getir meli yi z. Peki bu nasıl gerçekl eĢtirilebilir...? 

Burada verilen bil gilerin ı Ģı ğı nda i nsan fakt örünün veri m üzeri ndeki  et kisi ni 

artırabil mek i çi n  aĢağıda verilen nokt al arı n eksi ksi z ol arak yeri ne getiril mesi ni n 

Ģart ol duğunu söyl eyebiliriz.  

• Ġyi    eğiti m   al mı Ģ    personeli n   seçil mesi    ve  çalıĢ ma  süresi    boyunca,  

güncell enmi Ģ bil giler içeren yar dı mcı eğiti ml erden geçiril mesi.  

• Edi nil mi Ģ  t ecrübel eri n çalıĢanl ara akt arı mı nı n sağl an ması  ve  bu sayede  i Ģe yeni 

baĢl a mı Ģ çalıĢanl arı n belli bir sevi yeye getiril mesi. 

• Sosyal  çevreni n i yi  oluĢt ur ul ması,  çalıĢanl arın var di yal arı  sonrası  güzel  ve   

eğl enceli    vakit    geçirebilecekl eri    Ģekil de   kamar a   ve    sal onl arı n donatıl ması   

(t v,    müzi k  seti,    vi deo pl ayer  ol an   zabitan   ve    personel  sal onl arı,  kondi syon 

sal onu, kitaplı k, bil gisayar odası vb. ). 

• Çalı Ģanl arı n kull anı mı na  veril en eki p manl arı n eksi ksi z ve  i yi  kalit ede 

ol ması.  

• Ma ki ne dairesi   t asarımı nı n  i Ģl et mecil eri n  çalıĢ ması nı   kol ayl aĢtıracak 

Ģekil de yapıl mı Ģ ol ması. 

Yukarı da belirtilen unsurl ara ekl enebil ecek sayısı z unsur  var dır  ama  sadece 

bunl arı n yeri ne getirilmesi  bi l e  ge mil eri n veri ml eri ni  gözl e gör ülür  Ģekil de 

arttıracaktır. 

• Sonuç  ol arak deni zcilik Ģi r ketl eri  i nsan f aktör ünü veri ml ili k ve  karlılı k 

üzeri nde ki  en öne mli et ken ol arak düĢün meliler  ve bu bili nç doğrult usunda 

gerekenl eri yap malı dırlar. 
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4. Ġ NSAN FAKTÖRÜNE DAYALI KAZA( OLAY) ANALĠ ZĠ VE 

KAZALARDAKĠ KAYIPLARI N KONTROLLE AZALTI LMASI  

Daha önceden belirtildi ği  gi bi  i nsan fakt örünün bir  obj ektifi  belirli  i nsan 

değerleri ni n kullanıl dı ğı ge mi  veya di ğer  büyük maki ne siste ml eri ni n bakı mı nı 

yap mak veya  veri mliliği ni  arttır maktır.  Bunl ardan biri  güvenli  ol mak ve fi zi ksel 

ol arak i yi  ol maktır.  Bazı  kazal ara ve yaral anmalara neden ol an referanslar  vardır. 

Bunl ar,  i nsan fakt örünün ol ayl ara et kisi nde  nadiren kriter  ol arak kul lanıl mı Ģtır 

(kontrol  al anı,  al etler, çalıĢ ma al anı,  t aĢıtların t asarı mı  gi bi,...).  Tasarı mı n 

kı yaslanabilirliği  bir  dereceye kadar  çeĢitli böl üml erde t artıĢıl mı Ģ  t asarı m 

özelli kleri(ve di ğer  spesifik ol mayan özelli klerle il gili)  i nsan i Ģleri  ve günl ük 

yaĢantıları ile ilgili  emniyet koĢulları nı n kreasyonuna yönl endiril mi Ģtir [3,4].  

Uygun i nsan fakt örü prensi pl eri  i nsanl arı n i Ģleri nde ve günl ük yaĢa ml arı nda 

kullandı kl arı  siste ml eri n tasarı mı  i çi n gerekli  bil giler  ve t ecrübel endiril mi Ģ personel 

kazal arı nı n ve sakatlanmal arı n ol asılı ğı nı  azaltabilir.  Bil gi ni n t opl anması  ve anali z 

edil mesi  i çi n kullanılan bazı  t ekni kl er  i nsanl arın kullandı ğı  siste ml er  üzeri ndeki 

kabili yetleri ni n daha çabuk geliĢ mesi ni  sağl ayabilir.  Ör neği n;  ge mi  makine dairesi 

si mül at öründe eğitilen bi r  maki ne zabiti ni n al dı ğı eğiti m esnası nda gerçek ort a mda 

karĢılaĢacağı sorunl ara daha rahat çözüm üret mesi gi bi [1, 2]. 

4. 1 Tanı ml ar 

Kaza :  Cana,  mal a ve çevreye gel en,  istenmeyen,  zarar  yada hasarla sonuçlanan,  çeĢitli 

Ģekillerde bir  süreci n gerçekleĢ mesi nde kayba neden ol an bir  ol ay.  Bir ol ay eğer 

kayı pl a sonuçlanmadı ysa kaza değil, oluĢ ma mı Ģ kazadır [6]. 

Ol ay : GerçekleĢtiği nde kayba neden olan yada neden olabilecek olan bir ol uĢum [6]. 

Ol uĢ ma mı Ģ  kaza:  Sonucu kayı pl a bit mese de ol uĢum nedenl eri  bir  kaza il e aynı 

ol an,  ancak sonuç iti bariyl e kayı pl a sonuçl an mamı Ģ  ol ayl ar dır.  Bi r  bakı ma  ucuz 

atl atıl mı Ģ  kazadı r.  "Ol maya  Ya kı n Kaza",  "Tehli keli  Dur um",  " Tehli keli 

Ol uĢum"  ol arak da adl andırılabilir.  Ol uĢ ma mı Ģ  kazaların ol uĢumu kazal ar dan çok 
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daha  f azl adı r.  Her  gün her  an birçok,  kayı p il e sonuçlanabilecek ancak çeĢitli 

Ģekillerde sonuçlanmayan olay ol maktadır [2, 6]. 

Kayı p :  Cana,  mal a ve çevreye gel en i stenmeyen zarar  yada hasar.  Bi r  kazanı n 

sonucu ol arak ort aya çı kar.  En gözle görülen kayıpl ar  can ve mal  kayı plarıdır.  Gözl e 

görül meyen kayı plar;  bir i Ģle mi n sekteye uğra ması,  iĢin dur ması,  ge mi ni n seferden 

kal ması,  za man kayı pları ve bunl arın zi ncirleme ol arak ol uĢt urduğu kayıpl ardır.  Bi r 

kayı p süreci ni n baĢla ması yla birçok gözle görülmeyen kayı plar  ya  he men yada daha 

sonra ortaya çıkar [2, 6]. 

Ri sk: Kayı p oluĢ ma Ģansıdır [6]. 

Tehli ke: Kaza ile ol uĢan kayı p içi n pot ansi yel içeren bir durum [6]. 

Emni yet - Safet y : Kaza ile ol uĢan kayı p içi n kontrol mekani z ması [6]. 

Kont r ol: Kazal arı n engellenmesi, kazal arı n ol uĢması yl a ortaya çı kan sonuçl arı n en 

aza i ndiril mesi, kurul muĢ ve yerleĢtiril mi Ģ olan standart  Ģartlara uyum [6]. 

Kayı p Kontrol ü: Riski azalt mak için yapılan ve aĢağıdakileri de içine alan her aktivite. 

   - Kayıp yaratabilecek tüm olayların azaltıl ması yada önlenmesi. 

  - Kayı p yarat an ol ay oluĢ makt a i ken, kaybı azalt mak.  

  - Riskten kaçı nmak veya   riski ortadan kal dır mak [6] 

Kayı p Kontrol ü Yöneti mi: ĠĢ içinde mevcut olan riski n üstesinden gelebil mek için 

geliĢtiril miĢ olan ve kayı p kontrol aktivitelerini kullanan et kili ve veri mli yöneti m 

sistemi [6]. 

Kayı p kontrol ü yöneti mi nin temel hedefi aĢağı dakileri önle mektir 

- ĠĢ sırası nda yaralanma ve hastalık 

- ĠĢ dıĢında yaralanma ve hastalık 

- Yangı n ve patlama 

- Genel mal hasarı 

- Fire ver me malın çalınması 

- ĠĢe gel me me, iĢten kaytar ma 
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- Genel ve idari soruml uluktaki açıklar 

- Ür ün soruml ul uğundaki açıklar 

- Al kol ve ilaçların köt üye kullanı mı  

- Doğal felaket kayı pları 

- Kanun ihlalleri 

- Çevre suisti mali 

- Ġntiza msızlık, düzensizlik 

- Yöneti m sistemi ndeki yetersizlikler 

- Di ğer önlenebilen israflar [6]. 

4. 2 Kazal ar ve Güvenli k Ġçi n Alı nması Gereken Tedbi r Yönte ml eri  

Ġnsan yaĢa mı nda kaza riski ni n ol madı ğı  bir  ortam düĢünül e mez.  Bazı  hareketler  adi 

kazaların ol uĢumunu engelleyebilir.  Bunl ara bir  t akı m araç  ve i nsan fakt örü de güvenli 

kat kı da bul unacaktır.  Personel  eğiti mi  de bunu t akip et meli dir.  Uygul a mada bunl ara ek 

ol arak bazı met otlar izlenmeli dir. Bunl ar kısaca;  

4. 2. 1 Kayı p Ol uĢt urabilecek Tüm Duruml arı n Belirlenmesi  

Tespitleri n il k ve en öne mli  adı mı,  Ģirketi n karĢı  karĢıya kalabileceği t üm risk 

duruml arını n belirlenmesidir.  Bu i çi nden çı kıl amaz,  geri  dönül e mez  kayı pl arl a 

sonuçlanan ol ayların neler  ol duğunun t espitinde en e mi n yol dur.  Modern bir  Ģirket 

yöneti mi ndeki  çeĢitli  siste ml er,  kayı p ol uĢt urabilecek ol ayl arı n dai mi  ol arak t espit 

edil mesi ne yardı mcı ol ur. 

-  Daha  önceki  döneml er de  Ģi r kett e  yada s ekt ör de  ol uĢ muĢ  kazaları n el e 

alı nması,  gözden geçirilmesi,  araĢtırıl ması,  sektör deki  di ğer  kaynakl ardan gel en 

bil gilerin değerlendiril mesi. 

-  ÇalıĢ ma ort a mı nda mevcut  t ehlikeleri n gözle ml enmesi  ve beyi n fırtınası  met oduyl a 

değerlendiril mesi.  Bu çalıĢ maların mal ze me,  eki pman ve çalıĢ ma met otlarını bilen bir 

grup tarafından yapıl ması. 
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-  Kontrol listelerini n ve aĢağı daki gibi envanterlerin kullanı mı  

 Tehli ke ve zarar ol uĢt urabilecek malze me ve proseslerin listesini n 

ol uĢt urul ması 

  Yapılan kritik iĢleml eri n listesi ni n çı karıl ması  

  Kullanılan kritik parçaların ve malze mel erin listesini n ol uĢt urul ması 

 Kontrol for ml arı ve listelerini n ol uĢt urul ması  

 Pr osedürler 

 Bakı m t ul um kayıtları 

 Ġlk yardı m kayıtlar [6] 

4. 2. 2 Kayı p ol uĢturabilecek her durum içi n riskin değerlendiril mesi  

Ri ski n değerlendiril mesi, kayı p ol uĢt urabilecek olayı n ne kadar  kritik ol duğunun ve 

hangi  önceli kle el e alı nması  gerektiği ni n t espit  edilebil mesi  i çi n çok öne mli dir.  Bu 

değerlendir meyi yaparken aĢağı daki kıstasları göz önünde bul undur mak gereklidir. 

4. 2. 2. 1  Riski n ġi ddeti yada Ci ddi yeti 

Eğer ol ay bir kayı pl a sonuçl anı yorsa ol uĢan kayı p ne kadar öne mli dir? Ne kadar 

ci ddi dir ? 

4. 2. 2. 2  Ol uĢum yada Tekrarl anma Sı klı ğı 

ĠĢ orta mı ndaki  i nsanlar,  eki pman,  mal ze me yada  çevre risk ol uĢt uran olaya hangi 

sı klıkla maruz kalıyor ? 

4. 2. 2. 3  Ol uĢum ol asılığı  

Ri ske mar uz kal abilecek i nsan,  eki pman,  mal ze me,  çevre,  iĢle m fakt örleri ni n el e 

alı narak kayba uğra ma olasılıkları nedir ? [6]. 

4. 2. 3 Kayı p Ol uĢt urabilecek Her Durum Ġçi n Bir Pl an GeliĢtiril mesi 

Kayı p ol uĢt urabilecek her  durumun t espit  edil mesi  ve bu duruml arın riski ni n 

değerlendiril mesi ni  t aki ben kayı p ol uĢt urabilecek duruml arı  bertaraf  edebil mek i çi n 

hangi  uygula ma çalıĢ malarının yapılacağı na karar  ver meden önce aĢağı daki  alternatiflere 

karar ver mek gerekir. 
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4. 2. 3. 1  Riski n Ta ma men Ortadan Kal dırıl ması Yok Edil mesi  

Genel de t erci h edilen bir  seçi mdir.  Eğer  risk yoksa kayı p t a yokt ur.  Fakat  maalesef  riski 

ortadan kal dır mak her  za man mü mkün değildir.  Yapılan çoğu i Ģte,  yok edile meyen 

riskler vardır. Yada baĢka bir deyiĢle, tüm riskler yok edilemez.  

Ör nekler; 

 Operasyonu durdur mak 

 Asbest os‟u sökmek 

 Zararsız ki myasallar kullanmak 

 Ameri ka seferini iptal et mek 

 Ri sk altındaki kiĢileri oradan al mak 

 Ri ski  ortadan kal dır mak i çi n yeni den mühendislik iĢleml eri  ve t asarı m yap mak 

[6] 

4. 2. 3. 2  Riski n ĠyileĢtirilmesi, Azaltıl ması  

Birçok t ehlikeli  durum giderilerek yada azaltılarak riskli  dur u mu hafifl et mek daha  az 

riskli  hal e getirebil mek ol ası dır.  Ör neği n;  t ehlikeli  bir  ki myasalı  kapalı  bir  kut uda 

ul aĢı mı  zor  bi r  yer de  sakl a mak,  aĢı rı  gür ült ülü bi r  ko mpresör  i çi n ses geçir mez 

bir  kor uyucu yap mak gibi.  Riski n i yileĢtirilip azaltıl ması  i çi n di ğer  bir met ot  da, 

prosedürlere,  pratiklere, kural  ve düzenle mel ere t a m ol arak uymaktır. Pot ansi yel 

kayı pları  kontrol  altına alan et ki n ve veri mli  bi r  kayı p kont r ol  si st e mi ni  de  i çi ne 

al an bi r  e mni yetli  yöneti m si st e mi,  riskl erin t anı ml an ması,  değerl endi rili p 

kont r ol edil mesi ri sk dur u munun azaltıl ması nı veya iyileĢtiril mesi ni sağlar. 

Ör nekler: 

 Mühendisli k i Ģle ml eri  ve kontrolleri(  haval andırma,  i zol asyon,  acil  duru m 

kapat ma siste ml eri v. b.). 

 Eğiti m 

 Acil duruml ara hazır ol mak 

 Kur allar, kai del er, per mit siste ml eri, renk kodl arı, eti ketler v. b.  

 ĠĢ prosedürleri, iĢ analizleri, planl a ma  
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 Sağlı k ve te mi zli k kontrolleri 

 Kontrol, denetle me sisteml eri 

 ĠletiĢi m siste ml er 

 TaĢaronl arı n kontrolleri ve yaptı kl arı iĢleri n kabulü 

 Eki pman kiralanması ve onl arı n yerleĢtiri mesi  

 Çevresel kontroller [6]. 

4. 2. 3. 3 Ri ski n Tol ere Edil mesi  

Bazen ri sk t ol ere  edi lebi l en bi r  sevi yeye  kadar  i yileĢtirilebilir,  bazen de  ri sk 

her hangi  bir  i yileĢtir me yapıl mayı  kabul  ede mez ve t ol ere et mekt en baĢka çare 

yokt ur. Yöneticiler riski ne za man tolere edeceklerine karar ver melidirler. 

Ör nekler; 

 Kor uyucu eki pman(yüksek ısıya dayanı klı  gi ysi  yüksek ısıda çalıĢ mayı 

kabul edilebilir hale getirebilir). 

 Kayı p ol asılığının öne msenme mesi(çok düĢük ol asılıklı  bir  kayı p,  çok 

düĢük ol uĢum olasılığı nedeni yle tolere edilebilir). 

 Kayı p Ģi ddetinin öne msenme mesi(çok öne msiz bir  hasarın ya da kaybı n 

gözardı edilebil mesi) [6]. 

4. 2. 4 Güvenli kte Kontrol Akti viteleri  

4. 2. 4. 1  Standartl ar Ol uĢt urul ması  

Yapıl acak i Ģler  i çi n herhangi  bir  st andart  ol ma ması  dur umunda büyük bir  kar maĢa  ve 

belirsizli k ol uĢur.  Bunu önl e mek i çi n yapılacak akti viteni n ki m t arafı ndan ve  ne 

za man yada hangi  sı klıkla yapacağı nı n açı k bir  Ģekil de t anı ml anmı Ģ  ol ması 

gerekli dir. BaĢka bir deyiĢle, standartlar aĢağı daki sorul ara yanıt ver meli dir.  

Ki m? 

Neyi ? 

Ne za man yada ne sı klı kla yapmalı dır? 

Ġyi  ol uĢt urul muĢ  st andartlar,  perfor mansı n bir  aynası dır.  Bu st andartlar,  yal nı zca 

Ģirket  organi zasyonunun çalıĢanl ardan bekl entisi  değil,  aynı  za manda da çalıĢanl arı n 
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iĢleri ni  uygun perfor mansla yapabil mesi  i çi n yol  göst erici  bir  rehber  nit eli ği  de 

taĢı makt adır [6]. 

4. 2. 4. 2  Öl çüml e me  

Yapıl ması  gerekli  i Ģleri n ne  kadarı nı n hangi  doğrult uda yapıl dı ğı nı  gör mek ve  buna 

göre düzeltici  hareket  almak gerekli dir.  Eğer  doğr u öl çüm yapa mazsak kontrol  de 

ede meyi z.  Neyi  yapacağı mı zı  bilebil mek i çin neyi n nasıl  çalıĢtı ğını  bil mek 

gerekli dir.  Ġyi  bir  yönetim si ste mi nde doğr u bir  öl çüm ve buna bağlı  değerl endir me 

siste mi Ģarttır.  

Sonuçl ardan yol a çı karak bunl arı n nedenl eri nin bul unması  ve bu nedenl eri n 

ol uĢ ma ması içi n yapıl ması gerekenl er, ölçüm sisteml eri ni n ana hedefleri dir [6]. 

4. 2. 4. 3  Değerl endi ri p Gözden Geçi r me  

Yapıl an t üm çalıĢ mal arın veri mlili ği ni n gör üĢülüp,  uygul anan yada uygul anmak 

istenen siste mi n nasıl çalıĢı p ne gi bi  kat kılar  sağl adı ğı nı n değerlendiril mesi 

yapıl malı dır.  Kı saca siste mi n yapılan yenili k ve  i Ģle ml eri n gerçekten çalıĢı p 

çalıĢ madı ğı nı n değerlendiril mesi dir. 

AĢağı da perfor mans  değerlendir me yönt e ml eri nin yapıl ması  i çi n ol anak sağl ayan 

bazı yöneti m siste mi öğeleri bul unmakt adır. 

 Yöneti mi ni n siste mi gözden geçiri p değerlendir me t oplantıları 

 Takı m, grup t oplantıları  

 Patronl a t oplantılar 

 Uygunl uk değerlendir meleri, denetle mel eri v. b. [6]. 

4. 2. 4. 4  Destekl e me yada Gerekli ise Düzelt me  

Perfor mans  değerlendirmesi  il e t espit  edilen ol uml u ve i yi  perfor mansı n 

dest ekl enerek,  övül mesi  ve t akdir  edil mesi  moti vasyonun ve siste me  uyum i st eği ni n 

art ması açısı ndan çok öne mli dir. 

Kusurl u yada kusursuz,  ol uml u ve pozitif  bir  görüĢ  açısı  il e yapılan t üm i Ģl e ml er 

mutl aka dest ekl enmeli  gereken düzelt mel er  de mutlak surette i stenmeli dir.  Düzeltici 

hareketlere i hti yaç duyulduğunun  t espit  edil mesi göz göre göre kaza ve  i st enmeyen 

ol ayları n ol ması nı engeller.  
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AĢağı dakileri de içi ne alan bir bakıĢ açısı yl a davran mak yeri nde ol ur:  

 Hedefleri n,  a maçl arı n ve st andartları n doğr u ol arak anl aĢıl dı ğı na emi n 

ol malı dır. 

 Daha et ki n bir  eğiti m ve or yant asyon,  ki Ģileri n a maç,  st andart  ve hedefleri 

ul aĢ ma gayretleri ni arttırır. 

 Daha fazl a ve geliĢtirilmi Ģ  bir  bil gi  geri  akt arım si ste mi  sayesi nde i nsanl ar 

nerede hat a yaptı kları nı yada neyi doğru yaptı klarını bil me i mkanı bul urlar.  

 GeliĢtiril mi Ģ  ve daha detaylı  ve daha doğr u pr osedürler  ve çalıĢ ma  met otları 

iĢ i çi ndeki  pr obl e ml eri,  sürt üĢ mel eri,  zarar  ve hasarları  ve  anl a msı z i Ģl eri  en 

aza i ndirir [6]. 

4. 2. 5 Ol ay- Kaza Anlı k Ol uĢum Nedenl eri  

4. 2. 5. 1 Standart Dı Ģı Hareketler 

 Kural ve kai deleri taki pte kusur 

 ġahsi koruyucu eki pmanın ( baret gözl ük vs..) kullanı mı nda kusur  

 Yet ki si ol madı ğı hal de bir ci hazı veya maki neyi kull anmak 

 Eki pman yada maki neyi hatalı kullanmak 

 Arı zalı   bir   eki pman   yada   maki neyi kullanmak 

 Ta mi r/ bakı m- t ut um   tali matl arı nı taki p et mekt e kusur 

 Doğr u   ol mayan   navi gasyon   ve   ge mi operasyonu 

 Uyarı     kusurları  bir iĢ  yaparken baĢkalarını uyarma ma  

  Emni yete al madan iĢ yapma  

 Emni yet aletlerini n çalıĢ ması nı engelleme (iptal et me) 

 ĠĢ   içi n   uygun   ol mayan   bir   çalıĢ ma pozisyonu 

 Uygunsuz kal dır ma, taĢıma ve depola ma  

 Uygun     ol mayan     davranıĢlar,     itiĢi p kakıĢ mak,iĢ sırası nda ĢakalaĢ mak 

 Al kol, uyuĢt ur ucu yada di ğer il açl arı n etkisinde çalıĢ mak 
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 Sabotaj, isteyerek hasar ver mek 

 Ġntihar, cinayet...[6]. 

4. 2. 5. 2 Standart DıĢı KoĢullar 

 Yet ersiz bari yerler/ korkuluklar 

 Yet ersiz veya uygun ol mayan Ģahsi koruyucu eki pman 

 Arı zalı araç gereç eki pman ve maki ne 

 Ge mi ni n tekne ve yapısal kondisyonu 

 Köt ü hava ve deniz koĢulları 

 Köt ü, düzensiz, pis ve dağını k çalıĢ ma ve 

      yaĢama ortamı  

 Tı kanı klık, sıkıĢıklık ve hareket yeri ol mayıĢı 

 Yangı n ve patlama tehlikesi 

 Radyasyonl u ortam 

 Uygun ol mayan havalandır ma 

 Çevresel Ģartlar 

 Uygun ol mayan harita, doküman, ve di ğer yayı nlar        

 Köt ü kalitedeki yakıt veya lub. oil 

 Uygun ol mayan li man ve yanaĢ ma i mkanları [6]. 

4. 2. 6 Te mel Nedenl er:Ġnsan fakt örü 

4. 2. 6. 1 Yetersi z Fi zi ksel/ Fi zyol oji k Kapasite 

 uygun ol mayan boy, kilo, ebat, güç, vs 

 vücut hareketlerinin kısıtlı ol ması  

 ortam nedeni yle bul unduğu yerde dura ma ma  

 çeĢitli maddelere karĢı hassaslık veya alerjiler 

 gör me bozukl ukları 
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 duyma bozukl ukları 

 di ğer duyu bozukl ukları (dokunma, tat ma, denge, koku al ma)  

 sol unum yet mezliği 

 di ğer kalıcı fiziksel engeller 

 yada geçici engeller [6]. 

4. 2. 6. 2 Yetersi z Zi hi nsel/ Psi kol oji k Kapasite 

    korku ve fobiler 

 duygusal çal kantılar 

 ruhsal hastalıklar 

    zayıf idrak et me, değerlendir me  yeteneği  

 zayıf  koordi nasyonlandırma yeteneği  

 düĢük algılama süresi 

 düĢük mekani k al gılama yeteneği  

 zeka düzeyi  

 anl a ma zorl uğu [6].    

4. 2. 6. 3  Fizi ksel/ Fi zyol oji k Stres  

 yaralanma, incinme yada hastalık 

  iĢ yükü ve süresi nedeni yle yorgunl uk 

 di nl enme me nedeni yle yorgunl uk 

 duygusal yüklenme ve dolul uktan  dolayı yorgunl uk 

  sağlıkla ilgili tehlikeli duruml ara  maruz kal mak 

 uç nokt al ardaki çevresel ısıya mar uz  kal mak 

 oksijen yetersizliği 

 at mosferi k basınç farkları 

 hareket et me zorl uğu 
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 kan Ģekeri düĢükl üğü 

 uyuĢt urucu ve /veya al kol kullanma [6]. 

4. 2. 6. 4  Zi hi nsel/ Psi kol oji k Stres 

 duygusal olarak aĢırı yüklü ol mak 

 ruhsal ol arak iĢ yükü ve hı zı nedeni yl e yorgunl uk 

 aĢırı muhake me ve karar ver me istekl eri 

 üst mevkilerden probl e msiz ve ol aysı z bir operasyon içi n aĢırı temki nli 

ol unması nı n istenmesi  

 aĢırı ruti nli k/ monot onl uk 

 üst kade mel eri n aĢırı beklentileri 

 aĢırı konsantrasyon istekleri 

 anl a msı z ve neden yapıl dığı bili nmeyen akti viteler 

 verilen e mirleri karıĢtır mak 

 istekl er konusunda çeliĢkiye düĢ me  

 önceden var olan probl eml er  

 iĢte sürt üĢ me 

  ruhsal- hastalık [6]. 

4. 2. 6. 5  Bil gi Eksi kli ği  

 tecrübe eksi kli ği 

 yet ersiz yönl endir me/ adapt e et me 

 yet ersiz iĢe baĢl angı ç eğiti mi  

 eğiti mi n yet erli Ģekil de güncelleĢtirileme mesi  

 verilen e mirleri ala ma ma [6]. 
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4. 2. 6. 6  Yetenek Eksi kliği  

 iĢe baĢl angı ç içi n gerekli tali matları n yet ersiz ol ması 

 yet ersiz pratik yapma 

 iĢi sı kça yapma ma  

 iĢi yaparken i yi yönl endiril me me [6].  

4. 2. 6. 7  Uygun Ol mayan Moti vasyon 

 Ġyi ol mayan bir perfor mansı n cezal andırıl ma ması  

 Ġyi perfor mansı n değerlendiril me mesi  

 Ġnisi yatif  eksi kli ği 

 AĢırı sürt üĢ me  

 Uygun ol mayan tepkiler, si nirlilik hali yle karĢı karĢı ya kal mak 

 Za man ve eforun korunması na özen göst eril me mesi 

 Rahatsız bir durumun ortaya çı kması nı önl e mede yet ersiz tedbir veya özen 

 Di kkat çekmeye yet erli özen göst eril me mesi  

 Yet ersiz disi pli n 

 Uygun ol a mayan baskı  

 Ġdarecileri n uygun örnekler ortaya koya ma ması  

 Perfor mans hakkı nda yetersiz bilgi geri akt arı mı  

 Doğr u hareketi destekl emeye yet ersiz eğili m 

 Ġ mal at ile ilgili uygun olmayan i nisi yatif [6].  

4. 3  Ġnsan Faktörü Kaynaklı YaĢanmı Ģ Öne mli Olayl ar 

Bu böl ü m altı nda,  geçmi Ģ  t ari hl erde,  çeĢitli  ge mil eri n maki ne  departmanl arı nda 

yaĢan mı Ģ  bazı  arı za ve kazal ar  i ncel en mi Ģtir. Önceli kl e yaĢan mı Ģ  olayl ar  i l k 

ağı zdan anl atıl mı Ģ  ve daha sonra bu ol ayl arın yor uml arı  yapıl mı Ģtır.  Yapıl an 

yor u ml ar,  önceki  böl üml er de el e al dı ğı mı z i nsan hat al arı,  hat al arı n sebepl eri  ve 

gi deril mesi konul arı na dayandırıl mı Ģtır. 
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4. 3. 1  Ol ay 1 

Ana maki neden gel en tıkı rtı ve gür ült ül er tı pkı bi r treni n t ünel den geçerken 

çı kar dı ğı gür ült ü gi bi ydi! 

Bi ri nci  sı nıf  sertifî ka mı  al ı r  al maz,  kur u-havuz da bul unan bir  ge mi yi  almak üzere 

Londra‟dan Ha mbur g‟  a gönderil di m.  Al acağı m ge mi  5 a mbarlı  15. 000 t onl uk bir 

general-kar go ge mi si ydi.  Ge mi yi  ort ası na yerl eĢtiril mi Ģ  ağır  devi rli,  karĢıt 

pi st onl u,  2 st rokl u bi r di zel  mot or u t ahri k et mekt eydi.  Ge mi  Batı  Af ri ka‟ da 

kar aya  ot ur muĢ  ve  karinası  i l e  birlikte D. B katı sacl arını n % 70'  i ni n  değiĢ mesi ni 

gerektirecek ölçüde hasar gör müĢ ve kur u- havuza gir mi Ģti. 

Yeni  Zell anda ve  Avustral ya‟ya t aĢı yacağı mı z yükl eri  al mak üzere Mi a mi  ve 

Körf ez  Li manl arı na  doğr u yol a  çı k ma mı zl a  ber aber  bi r  s ür ü me kani k 

pr obl e ml e  karĢılaĢtı k ve  bunl arı n üst esi nden gel di k.  Ama  bunl ardan bir t anesi  en 

al ı Ģı l agel medi k olanı ve en i nat çısı ydı. 

Li man manevral arı  esnası nda,  özelli kl e  ana  maki ne  yarı m yol  devri ndeyken gari p 

sesl er  ve  nor mal  ol ma yan  t itreĢi m ür etiyor du.  Bul unduğu muz ma nevr a 

pl atfor mundan ses;  bi r  t reni n t ünel den geçer ken çı kardı ğı  sese  benzi yor  ve  kı ç  t araft an 

baĢa  doğr u yayılı yordu.  BaĢ  t arafa doğr u ses  azal ı yor  fakat  tı kırda mal ar  ve dönen bi r 

parçadan kaynakl andı ğı nı sandı ğı mı z sesl er hissediliyor du.  

Ke m Ģaft  veya  akt ar ma  donanı mı nda  bi r  pr obl e m ol duğunu düĢünerek i l k  fırsatt a  bi r 

kont rol  yaptı m f akat  maki neden gel en gari p s esleri n kaynağı  ol abil ecek her hangi  bi r 

Ģeyl e karĢılaĢ madı m.  

Sefer  gi derek sı kl aĢan bu sesl erle deva m etti.  Fakat  çatlayan gö ml ek ve  za manı  geç mi Ģ  kl as 

deneti mi  bili nmedi k sesleri  i ki nci  pl anda  bı rak mı Ģtı.  De mi rl e me  süresi nce  ana 

ma ki neni n çok  köt ü perfor mans  ser gil e mesi  üzer i ne,  maki neyi  st opa  çeker  çek mez,  

pr obl e mi n sebebi ni  bul mak üzere  al etl eri mi zl e  ma ki neye  i ndi k.  Za manl a ma,  r eversi ng 

donanı mı,  ke m Ģaft  ve  di ğer  t ü m ol asılı kl arı  kont rol  etti k f akat  t ü m bu  çabal arı mı za 

rağ men hi çbir Ģey bul a madı k ve 12 saat kaybet mi Ģ ol duk.  

Ta m çalıĢ mayı  bırakı p yukarı  çı karken,  I.  sili ndir  kroseti ni n ön t arafı ndan yansı yan zayıf 

bir  ı Ģı k  gördü m.  Daha  yakı ndan bak mak i çi n tır mandı m.  Küçük bir  i Ģaret  çi zgisi  ve  ona 

karĢılı k gel en,  ana  r odun ön  t arafa bakan yanağı  üzeri nde  baĢka  bir  i Ģaret  fark etti m.  

Tor naçark yar dı mı yl a bu iĢaretleri  açı ğa  getirerek onl arı  karĢılaĢtırdı m.  Ana yat ak ve 

kr oset  yat akl arı nı n kl erensl eri ni  öl çerek;  kr ankĢaftı n konnekti n r odl arl a  beraber  baĢ 

tarafa doğr u bi r  mi kt ar kay mı Ģ ol duğunu t espit etti m. 
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Ġ l k  aklı ma  gel en sırast  bl ok ol du,  he men açtı m fakat  tü m kl erenslerin nor mal  ol duğunu  ve 

pedl eri n i yi  dur u mda  ol dukl arı nı  gör dü m.  Ana  yat akl arı n yat ak  kl erensleri ni  ve  s i m 

kalı nlı kları nı;  i mal at çı  firmanı n i nĢa bil gileri nden sol uk f ot okopiler  çekil erek ol uĢt urul an, 

ge mi ni n yet ersi z evrakl arından edi ndi ği m bil gilerle karĢılaĢtırarak bu  kanı ya  var abi l di m.  

Öl çül eri  her  ana  yat ak yanakl arı ndan al mı Ģ  ve  bunl arı n or t al a ması nı 

hesapl a mı Ģtı m. Ön  yüz  kl er ensi  yakl aĢı k ol ar ak 9  mm i di .  Sonr aki  düĢünce m i se  ana 

ma ki ne  altı ndaki  saç  deği Ģtir me  ve  di ğer  kontrüksi yon i l e  i l gi l i  t a miratları n bi r  sonucu 

ol arak ort aya  çı kmı Ģ  ol abileceği ydi.  HQ ' ya  gönderdi ği m t el ex üzeri ne  al dığı m cevap 

i nsanı hayretler içerisi nde bırakı cı ydı.  

Sonuçt a,  havuz  r apor l arı ndaki  i ncel e me  t ek bi r  cü ml eli k sonuç  ort aya 

koyuyor du.  Vazi yet  oydu ki  sı rast  bl oğun zarar  gör üp gör medi ği ni  anl a mak 

i çi n yapıl an ko mpl e  sökü m,  Ha mbur g l i manı nda  ger çekl eĢtiril mi Ģti.  Sı rast 

bl oğa  daha  yakı n bakılı nca,  sırast  ped t aĢı yı cıl arı nı n ön ve  ar ka t arafı na 

koyul mak a macı yl a yarı m ay Ģekli nde  i Ģl en mi Ģ  çeli k si ml eri n ( maki ne  ür eti ci si 

t arafı ndan öneril en)  bi rbi ri nden f ar klı  kalı nlı klara sahi p ol duğunu ( yakl aĢı k 10 

mm)  ve  t ers  t akıl dı kl arı nı  anl adı k.  Bu sonuca var ma mı z pedl eri  ve t aĢıyı cıları nı 

sök me mi z neti cesi nde t aĢı yı cılar  ve  si ml er üzeri ndeki  orji nal  karĢıl aĢtır ma 

iĢaretleri ni daha rahat gör me mi z il e ol du.  

Pr obl e mi  kesi n ol arak belirledi kt en sonra geri kal an en büyük pr oble mi mi z i se 

üzeri nde vol an ve  pervane  bul unan ve  bi r  çok nokt adan yat akl anmı Ģ  ol an o 

koca man Ģaftın 10 mm kı ç t arafa doğru kaydırılması  i di.  Bunu da ge mi ye kı ça t r i m 

vererek, Ģaftı ceraskall arla çekerek ve kapli n flençl eri ne ka ma sokarak halletti k.  

Me mnuni yetle söyl eyebiliri m ki  aynı  ge mi  de 9 ay daha kal dı m ve dünyayı 

dol aĢtı m,  bu sor unu t ekrar  yaĢa madı m.  Artı k maki ne dairesi nde t ünelden geçen 

trenl er yokt u [12]. 

1. Ol ayı n Yorumu 

Bu ol ayı n sor uml ul uğunu i ki  farklı  gur up  i çi n  i rdel eyebiliriz.  Çünkü i ki  gr ubunda 

ol ayı n geliĢ mesi nde et kisi  var dır.  Ha mbur g li manı nda yapıl an i Ģl e ml er  esnası nda, 

ta mir  eki bi ni n di si pli nsi z çalıĢ ması,  yapıl an onarı ml arda mont e ve de mont e 

esnası nda  üreti ci  fir manı n t anıtı m kit apl arı na uyul ma mı Ģ  ve  de monte i Ģl e mi 

esnası nda mar kal a ma  i Ģl e mi  dahi  yapıl mayarak,  mont aj da çok öneml i  hat al ar 

yapıl mı Ģtır. 
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Ge mi  personeli  i se,  limanda  yapıl an operasyonl arı n kontroll eri ni, ne  i Ģl e m 

esnası nda,  ne  de  i Ģl e m biti mi nde dene me  seferi  yaparak yada li man sonrası  i l k 

sefer  baĢl angı cı nda onarı m gören kı sı ml arı n kontroll eri ni  di kkatlice  yaparak 

yeri ne getir me mi Ģtir.  Ayrı ca di kkat  çeken bir  di ğer  unsur  i se t anıtı m  kitapl arı nı n 

eksi kli kl eri ni n f ar kı na sefer  esnası nda arı za t espit  edil di kten sonr a 

varıl ması dır. Yani  li mandaki  operasyon esnası nda kesi nli kl e bu kit apl ar 

kull anıl ma mı Ģtır.  Arı za t a m ol arak bil gi  ve  t ecr übe sonucu bul un ma mı Ģ,  t a m 

tersi ne bir  t esadüf  eseri bul un muĢt ur.  Yani  i Ģl et mecil er  bu denli  fazl a gür ült ül ü 

çalıĢan bir  maki ne ol ması na rağ men arı zayı  t a m ol arak nereden 

kaynakl anabil eceği ni  bilmeksi zi n r ast  gel e araĢtır maya baĢl a mı Ģl ardır. Burada  ge mi 

personeli  i l e  t a mir  eki bi arası nda  t a ma men uyu msuz  ve  il etiĢi m eksi kli ği  yaĢanan bi r 

operasyon gerçekl eĢtiril mi Ģtir.  

4. 3. 2  Ol ay 2 Turbocharger patl a ması ndan çıkarıl an dersl er 

Bi r    deni zcili k   Ģirketinde   t ekni k   müdür    olarak   i Ģe   baĢl adı ğı mda   benden 

araĢtır ma mı    i st edi kl eri  en  ci ddi   kazal ardan   bi r  t anesi;   bi r  egzoz  t urboĢarjı nı n 

soğut ma  s uyu t ar afı nda  meydana  gel en pat la maydı.  Kaza  da  t ü m t ur boĢarj  

parçal anmı Ģ  ve dökü m parçacı kl arı ndan bazıları  yakı nda bul unan 2.  mühendi si n çok 

yakı nl arı ndan geç mi Ģti. 

Ol ayı n gerçekl eĢti ği  ge mi  Londr a‟ dan Ant wer p' e doğr u kı yı  seferindeydi  ve 

kaza gerçekl eĢti ği  anda henüz t a m yol  hı zı na ul aĢ mı Ģtı.  Ge mi  mürettebatı,  zarar 

gören t ur boĢarjı  devre dı Ģı  bırakarak varıĢ  li manına  kadar  seferleri ni  daha düĢük bir 

güçl e ta ma ml a mı Ģtır. 

Ge mi ye katıl ması ndan önce;  BaĢ  Mühendi s' e, zarar  gören hi çbir  parçayı  ben 

incel e me  fırsatı  bul a madan at ma ması nı  söyl e mi Ģti m.  Ge mi  Londra‟da li manda i ken 

ana maki ne ve t urboĢarjın su mahalleri ne ki myasal  i l e  kısır  t e mi zli ği  uygul anmı Ģtı 

ve bu i Ģle m,  kazanı n ol uĢ ması yl a i l gi l i  aklı mda Ģüphe uyandıran i l k  konuydu.  Ġ l k 

ol arak t e mi zl e me  i Ģl emi nde  kull anıl an ki myasal  t est  edil di  ve  herhangi  bi r 

pr obl e m ol madı ğı  ve bunun patl a mayl a bir  i l i Ģ ki si  bul una mayacağı  anl aĢıl dı. 

Dol ayısı yl a di kkatler baĢka bir konuya çevril di. 

Hava  vantilasyon val finde  bul unan bi r  parçalan mı Ģ  anaht ar  parçacı ğı  üzeri nde 

yapılan i ncel e mel er,  valf  t ut acağı nı n kı sa bir  süre önce aç ma  yönünde ol ması 

gerekirken kapat ma yününde 90 derece döndür ül düğünü ort aya çı kar dı.  
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Ki myasal  madde  i l e t e mi zli k uygul a masından sonr a,  ge mi  personeli ni n 

soğut ma  s uyu si st e mi ni n hava  firar  valfi ni aç ması  gerekir ken,  kapat ması 

üzeri ne si st e mde  hava  kal mı Ģtır.  Hat alı  valf  küçük çaplı  bi r  bor u i l e  maki ne 

dairesi ni n üst  kı s mı ma yerl eĢtiril mi Ģ  ol an obser vati on t ankı na  bağl an mı Ģtır  ve 

bu nedenl e su veya hava çı kı Ģı nı n kontrol ünün yapıl ması çok zor dur.  

Tur boĢarj  anaht arı nı n üst  t arafı nda  su bul un ması  gereken haci mde  hava 

bul un ması  ve  bu havanı n da  maki neni n t am yük al tı na  gi r mesi  i l e  aĢı rı 

ı sı n ması  sonucunda f azla mi kt ar da buhar  ol uĢmuĢ  ve  bu buharı n basıncı  anaht ar 

tasarı m bası ncı nı n çok üzeri nde değerl ere ul aĢ mı Ģtır.  Bu yüksek bası ncı n 

neti cesi nde anaht ar patla mı Ģtır. 

Bi r  süre sonra fil onun baĢka bir  ge mi si nde yi ne turboĢarj  patla ması yl a sonuçl anan 

benzer  bir  ol ayl a t ekrar  karĢıl aĢtı k.  Fakat  bu ol ayda  söz  konusu ol an t urboĢarj  

patla madan önce baĢka bir  pr obl e m çı kar mı Ģ ve  bu nedenl e ge mi  personeli 

tarafı ndan soğut ma  suyu t ahli ye edil erek gi riĢ  valfi  kapalı  bi r  Ģekil de Ģaft 

kilitl enerek kontrol  al t ı na  alı nmı Ģtır,  fakat  deva m eden sefer  süresi nce soğut ma 

suyu giriĢ valfi  kaçır mı Ģ ve  kaçakl ar  he men akabi nde buharl aĢarak yi ne bir  önceki 

kaza da ol duğu gi bi keysin patla ması na neden olmuĢt ur [12]. 

2. Ol ayı n Yorumu  

Her  i ki  ol ayda,  soğutma  si st e mi  i çi n  gerekli  t edbirl er  alı nmadı ğı  t akdirde 

me ydana  gel ebil ecek doğal  t ehli kel ere i yi  bi rer  ör nektir.  Ġ l k  ol ayda hava  fi rar 

musl uğundan hava yada su gel di ği ni  kontrol  edebilecek bir  donanı m yada geçi ci 

ol arak her hangi  bir  noktadan açarak su çı kı Ģı nın kontrol  edil mesi,  i ki nci  ol ayda 

ise ge mi  personeli ni n soğut ma  s uyu gi riĢ  valfini n t a ma men kapatıl dığı ndan ve 

her hangi bir sızı ntı ol madı ğı ndan e mi n ol ması gerekmekt e i di .  

Bu ol ayl arda,  i Ģl et mecileri n bil gi  ve t ecr übeleri ni n yanı  sıra maki ne dairesi 

teçhi zat  ve donanı ml arını n da ne  kadar  öneml i  ol dukl arı  ort aya çık makt adır.  

YaĢanıl an i ki nci  ol ayda t ur boĢarjı n  keysi  hava firar  musl uğunun açılma ması  ve 

biri nci  ol ayda ki myasal  t e mi zli k uygul anan t urboĢarj a  i l k  sefer  esnası nda 

gerekli  özeni n göst erilme mi Ģ  ol ması  ve  kont roll eri n sı kl aĢtırıl manııĢ  ol ması, 

iĢlet mecil er t arafı ndan yapıl an di ğer hat al ardır. 

 



 92 

4. 3. 3  Ol ay 3 Vi brasyon probl e mi ni n köküne i niliyor 

1970‟lerde 2.  mühendisken RFA il e seyir  sırasında Unit ed Ki ngdo m il e Si ngapur 

arası nda kiralık ol arak çalıĢan ge mi ye katıl dı m.  Ge mi de 5 sili ndirli  Sul zer  ana 

maki nesi yl e 4 t ane Allen di zel  j enerat ör  vardı.  Bu mar ka j enerat örlerde  çalıĢan 

tecrübeli  mühendisler  hatırlayacakl ardır,  bu di zeller  ancak maki neni n startı  i çi n 

yet erli  ol acak il k hareket  havası  valfi  ile donatılırlar.  Bu 4 sili ndirli  maki nel eri n 

sadece 2 sili ndiri nde il k hareket  havası  bul unur. Böyl ece maki neni n döndür ül mesi 

içi n gerekl er  sağl anarak maki neni n st art  pozisyonuna gel mesi  sağlanır.  Bu 

düzenl e mede 3.  mühendis yakıt  enj eksi yon sistemi ni  biri nci  sı nıf  dur umda t ut mak 

içi n üst ün bir güdüye sahip ol malı dır. 

Kontrol  kayıtları  apaçı k göst eri yor  ki  1 no‟l u j enerat ör  di ğer  3‟ ünden bi nlerce saat 

daha az çalıĢtırıl mı Ģtır.  Mühendisler  1 no‟l u maki nede ol uĢan vi brasyon yüzünden 

çalıĢtır madı kl arı nı  ve çalıĢtırdı kl arı  t akdirde gecel eyi n uyuyan baĢmühendi si n 

ka marası nda titreĢi mden uyanabileceği ni söyl ediler. 

Ma ki neyi  kendi m çalıĢtırdı ğı mda gerçekt en de bir  pr obl e m ol duğu belli ydi. 

Jenerat örler  daki kada 600 devir  ci varı nda çalıĢı yor du ve ge mi  bünyesi ndeki  titreĢi m 

kari nadan suya iletiliyor ve suyun dahi titreĢi mi ne neden ol uyordu.  

Jenerat ördeki  bu titreĢi m pr obl e mi ni  araĢtır mak i çi n çok saatler  harcadı m.  St et oskop 

pr osedürleri  1 no‟l u sili ndiri n pr obl e mli ol duğunu göst eri yordu.  Önceki 

mühendisleri n bu vi brasyonu önl e mek i çi n çok uğraĢtığı nı  j urnal  kayıtları ndan 

öğrendi m.  Daha önceden birçok kez kaveri n, pi st onun ,  konnekti n r odun ve 

yat akl arı n değiĢtirildi ği nin ve bir faydası ol madı ğını kayıtlardan öğrendi m.  

Bi rçok kez valfler  ve püskürt me za manl arı  kontrol  edil mi Ģti  a ma  za manl arı  birde 

beni m kontrol et me mi n faydalı olacağı nı düĢündüm.  

Yapı mcı  fir manı n kitapları nı  di kkatlice okudum.  Bekl enmedi k bir  probl e mden 

bahset mi yordu.  Taa ki  oku mak i çi n açıl ması  gereken ve pek fazl a baĢ  vur ul madı ğı 

anl aĢılan ekstra bir  sayfayl a karĢılaĢı ncaya kadar.  Sayfadaki  çi zi m Lanchest er  ti pi 

dengel eyici  Ģaftları n düzenl e me Ģekli ydi  ve sadece 4 sili ndirli  maki nel er  i çin di yor du. 

Bi r  anda maki neni n alt  t arafı na baktı m ve  krankkeys  kapağı nı  sökt üm a ma  hi çbir  Ģey 

belli  değil di.  Fakat  makineni n büt ün uzunl uğu boyunca çalıĢan dengel eyici  Ģaftları n 

çevresi ni araĢtırı nca bedplate‟de ta ma men layndan çı ktı ğı nı gördüm.  
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Za manl a ma di Ģlisi ni n çı karıl ması na i mkan t anı mak i çi n maki ne  kı s men 

sökül meli ydi.  Dengel eyici  Ģaft  nor mal de yavaĢ çalıĢan diĢli  t ekeri  çiftiyle 2 t ur 

maki ne hı zı yl a t ers  yönde çalıĢtırıl mı Ģtı.  Bunl arın üzeri nde za manl a ma i Ģaretleri 

yokt u.  Pr osedür,  no 1 pi stonu denge ağırlı kları  aĢağı  di key pozisyonda ol acak Ģekil de 

üst  öl ü nokt ada t ut maktı.  ġaftlar  yerleri nden  kay mı Ģl ardı.  Za manl a ma diĢli  kut usu 

içi nde herhangi bir dengeleyici Ģaftı n belirtisine rastl anmadı.       

Dengel eyici  Ģaftları  resetle mek ve maki neyi  tekrar  kur mak hi ç za man al madı. 

Ma ki neni n çalıĢtırıl masında vi brasyondan eser kal madı [12].        

3. Ol ayı n yorumu 

Bu ol ayl a il gi  yapıl ması  gereken t üm yor umu,  2. mühendis  ver mi Ģ  ol duğu ör nek 

at asözü il e yap mı Ģ  sanırı m.  Bir  maki ne yada herhangi  bir  donanı mı  il e il gili  t üm 

ayrı ntılar  bili nse  hatta daha önce birçok defa t ecrübe edil mi Ģ  ol sa bile,  maki ne il e 

ilgili  yapılacak her  operasyonl arda üretici  firma  t arafı ndan sağl anmıĢ i Ģl eti m 

kitapl arı na ve onl arı n tavsi yel eri ne uymak her zaman içi n en doğrusudur.  

 4. 3. 4  Ol ay 4 Tatlı  su üreticisi nde vakum kaybı,  yakı n bi r za manda bi r yol cu 

ge mi si nde yaĢanan garip ve il gi nç bir hata duru muydu 

Bahsedilen ünite,  ı sıt ma ort a mı  ol arak al çak bası nç kazanı n buharı nı  kull anarak 

günde yakl aĢı k 50 t on çıktısı  ol an,  çift  et kili,  suya dal dırıl mı Ģ  bor u ti pi nde bir  t atlı  su 

üreticisi ydi. 

Ünit e çalıĢtırılıp i ç vaku mun i Ģlet me Ģartlarına düĢ mesi  i çi n gerekli  za man 

bekl enirken ünite nor mal  çalıĢtırıldı,  a ma  operasyon Ģartları na  ul aĢılı p üniteye deni z 

suyu besl e mesi  baĢl atıl dığı nda,  ünite vaku munu anı nda kay betti  ve ot omatik ol arak 

boĢaltı m operasyonuna baĢladı. 

Ar aĢtır manı n il k durakları ndan biri  keys/ boru sızı ntıları ydı  ve bor ul arı  dı Ģarı  alı p 

büt ün bor u aynal arı nı  test  et mek i çi n çok fazl a za man harcandı.  Hiç sı zı ntı 

bul una madı  ve ünite t ekrar  t opl anı p bir  çok dur umda  t est  edil di.  Büt ün dıĢ  parçal ar 

bası nçlı  keys‟e hava giriĢine karĢı  t est  edil di  ve kontrol  pencerel eri  gözl e ml e me 

giriĢleri, vakum kırıcılar vs. tamir edil di. 

Aslı nda vaku m kaybı nın mü mkün ol duğu düĢünül en her  yol  araĢtırıldı  a ma  i Ģe 

yara madı.  Ünite çalıĢı p doğr u vaku mu el de et meye deva m etti.  Ama  deni z suyu 

besl e mesi  baĢl atıl dı ğı nda vaku m çökt ü.  Üniteni n di bi nde bul unan,  deni z suyu 
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tarafı ndan i Ģletilerek vaku m sağl ayan Vent uri,  giriĢ ve çı kıĢ  t arafı ndan açıldı,  t omar 

edilerek ve fener  il e i ncel enerek t e mi z ol duğu kanıtlandı.  Hepi mi z hayretler  i çi nde 

kal mı Ģtık. 

Günl er  ve her  Ģeyi  i ncel e meye harcanan saatlerden sonra,  ni hayet  il k çalıĢtır ma 

sırası nda gözl e ml e me penceresi nden yapılan bir  incel e me  esnası nda,  biri nci  kade me 

bor u aynası nı n üst üne sıçrayan besl e me  suyu,  nor mal de kuvvetlice sı çrar,  aslı nda 

akıĢ oranı bakı mı ndan yarıya inmi Ģ ol duğu fark edildi. 

Vent uri‟ni n t a ma men alı nı p det aylı  ol arak i ncel enmesi ne karar  veril di; 

pr obl e mi n kaynakl andı ğı  yer  burası dır.  Gal vanizli  bor unun 1 i nç çapındaki  bir 

böl ümü,  yakl aĢı k 1 i nç uzunl uğunda,  vent uri gi riĢ  t arafı nda sapl anmı Ģ  ol arak 

bul undu.  Nereden gel di ği  hakkı nda hi çbir  fi kri m yok a ma,  bor unun i çi nde bor unun 

tama mı  açı k ol acak Ģekilde o küçük haci mde rahat ça dur uyor du.  Dol ayısı yl a st op 

et me araĢtır ması yada t omar et me onun varlı ğı nı tespit ede mezdi.  

Vent uri‟ye deni z suyu besle mesi  baĢl atıl dı ğı nda,  bu küçük bor u parçası  o haci mde  90 

derece dönüyor  ve et kili bir  bi çi mde Ģi ddetlice vent uri‟ye deni z suyu besl e mesi ne 

engel ol uyor ve daha sonra keys vaku munun sağl ana ma ması na neden ol uyordu.  

O sırada vent uri‟ni n kullanıl mı yor  ol ması  nedeni yl e bu,  üniteni n çalıĢtırıl ması 

sırası nda açı kça ta ma men tespit edile mez bir durumdu [12].  

4. Ol ayı n yorumu 

Bu ol ay genel  hatları yla doğr u ol arak gör ünmesi ne rağmen yapılan t ek hat a 

pr obl e mi n nedeni ni  araĢtır ma esnası ndaki  sıralama  hat ası dır.  Vaku mun kırıl ması 

ol ayı  deni z suyu po mpası nı n st art‟ı  il e baĢl a masına rağmen,  sanki  ünit e hi ç vaku m 

tut muyor muĢcası na,  araĢtır mal ara su bor uları  ayna t estleri  ile baĢl anmı Ģ  ve bir  sür ü i Ģ 

gücü il e birli kte za man kaybı na neden ol unmuĢt ur.  Burada mühendisliği n t e mel 

sorun araĢtır ma yönt e mleri  uygul anmadan yanl ıĢ t ecrübelere dayanan bir  i Ģl e m 

uygul anmı Ģtır. 

4. 3. 5  Ol ay 5 Ki rli Kazanl ar ile Kabus Yol cul uk 

BaĢ  mühendis  ol arak il k seferi m,  Amst erda m‟ da bir  t ersanede speci al  deneti m‟ den 

geç mi Ģ  ol an bir  petrol  tankeri ndeydi.  TE2 ti pi,  ABD yapı mı  el ektri k il e sevkli ydi. 

Bunl ar  hari ka ge mil erdi, kendi  za manl arı  i çi n çok moder ndiler,  yüksek bası nçlı,  su 



 95 

bor ul u kazanl ara sahi ptiler  ve t üm yar dı mcılar AC voltajı  ile el ektrikli  ol arak 

çalıĢtırılıyordu.  

Ma ki neyi  çalıĢtırarak i yi bir  baĢl angı ç yaptı k ve her  Ģey i yi  gitti.  Sadece küçük bir 

dezavant aj  vardı.  Di ğer 6 mühendisten sadece üçüncü mühendisi n bu kl asda ki 

ge mi de t ecrübesi  vardı. Curaco‟ya yol a çı ktı k. At l anti k‟e üç gün kala po mpacı 

havanı n güzel  ol ması  dolayısı yl a baĢ  bunker  t ankları ndan yakıt  transferi  yapma mı zı 

önerdi.  OK ver di m a ma  büt ün vardi yal ara di kkat et meye baĢl adı m.  Gari p bir  petrol 

kokusu al dı ğı mda i ki nci  mühendisi n vardi yası ydı.  Ana t ürbi n boğazı ndan gel en 

birkaç yakıt da ml ası ol duğunu söyl edi. Bu konuyu orada bıraktı m.  

Her  i ki  kazanı n t esvi ye Ģi Ģel eri nde petrol  bul unduğunu söyl e mek üzere üçüncü 

mühendis  t arafı ndan arandı ğı mda gece yarısı ndan sonraydı.  Ġçi nde öne mli  mi kt arda 

petrol  bul unan ve havasızlandırıcı dan alı nan bir kova besl e me  suyu Ģunu göst erdi. 

Kabusumuz yeni baĢla mı Ģtı. 

Nereden gel di ği  hakkı nda hi ç fi kri mi z yokt u.  Boğazı n sı zdır mazlı k buhar giriĢi nden 

gel en yağl a ma yağı ndan kaynakl anan hafif  bir  yağ kirlenmesi ne dair  bir  kayıt  var dı 

a ma  o kaçak i hmal  edilebilir  boyutlardaydı.  Bu i se biraz büyükt ü!  Kapt an‟a bi z 

hasarı değerlendirirken seyire bir kazanl a deva m et meyi önerdi m.  

Kazanı  st op etti k,  buhar/suyu boĢalttık ve soğu maya bıraktı k.  Ocağa giriĢte büt ün su 

duvarı  bor ul arı nı n ( 4 çapında)  öne mli  Ģekil de hasarlanmı Ģ  ol duğunu gör dük.  Bor ul ar 

ye mekl eri ni  yut muĢ  yılanl ar  gi bi  gör ünüyorlardı.  Her  bor uda bal on  ti pi  kabarı klı kl ar 

ve tı kanmak zor unda ol an i ğne  deli kleri  vardı.  Bunu yaptı k ve suda çözün müĢ  soda 

kül ü il e yı ka madan sonra buhar  t utt uk ve bası ncı 440 1b/i n²‟ye düĢürdük.  Bu di ğer 

kazandaki  t esvi ye ĢiĢesi nin bozul duğunu gör dükt en çok sonra değil di.  Aynı  pr osedür 

burada da uygul andı,  a ma yi ne il k kazan bozul du.  Bu pasl aĢ ma  seferi n sonuna kadar 

deva m etti. 

Buhar  t ut a madı ğı mı z i çin bazen i ki  kazanı  da kapat mak zor unda kal dı k.  ġansı mı za, 

her  kazan 4 t on kapasiteliydi  ve birçok defa  boĢaltı p dol dur mayı  baĢarabil di k.  Bu 

zevksi z i Ģ  seferi n geri  kalanı nda da t ekrar  edil di.  Hepi mi z aĢırı  derecede yorul muĢt uk 

ve hi ç ki mse maki ne dairesi ni n dıĢı nda 6 saatten fazl a kal a madı.  

Bu kirlenmeni n nedeni  yakıt  transferi ni  t aki p eden günde açı klı ğa kavuĢt u.  Po mpacı 

ana güvertede buhar  egzoz devresi ni n geniĢle me boğazl arı ndan da ml ayan petrol 

ol duğuna rapor  etti.  Ol an Ģuydu;  özel  deneti m sırası nda baĢ  po mpa  dairesi nin i ki  adet 
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buharlı  pist onl u po mpası kontrol  edil mi Ģ  ve her  nasılsa bir  po mpanı n e mme/ dağıtı m 

valf  sandı ğı nı n üzeri ndeki  hava gi der me  musl ukları,  t ersane i Ģçileri  t arafından buhar 

egzoz sandı ğı ndan gel en su t ahli ye i Ģtiraki  ile birleĢtiril mi Ģ  ve ge mi deki  mühendi sl er 

tarafı ndan kontrol edil memi Ģti. 

Sadece bu kadar  değil di,  po mpacı  transfer  i çi n  po mpal arı  çalıĢtırdı ğı nda,  bu i ki 

musl ukt a t a ma men yada kıs men açı k bırakıl mı Ģtı.  Tr ansfer  sırası nda bir  mi kt ar  yakıt, 

buhar  egzoz devresi ne,  direkt  ol arak ana kondansere ve kapalı  besl e me  suyu devresi 

içi nden yoğuĢum bor ul arı,  besl e me  suyu ı sıtıcıları,  havası zlandırıcı  ve yüksek bası nç 

besl e me suyu ısıtıcıları ile kazanı n içi ne pompal anmı Ģtı. 

Curacao‟ya varıĢtan sonra,  il k i Ģ  ol arak barge 10 t on gazoil  transfer  eder ken 

tamiratlar  baĢl atıldı.  Pompal arla kazanl ar  arası nda f uel oil‟i n geçti ği  bütün bor u ve 

haci ml erde bu  gazoil‟i  dol aĢtır mak i çi n geçi ci  iĢtirakl er  uydur mak zor unda  kal dı k. 

Neredeyse 5 gün boyunda günde 24 saat  bu t emi zli k deva m etti.  Kazanl arı n i ç 

kontrol ü yapıl dı ğı nda sonuç i nanıl mazdı.  Daha sonra büt ün siste mde  kosti k ve 

yu muĢak sabunl u su dol aĢtırdı k. En sonunda yeni su duvarı borul arı yerleĢtirildi.  

Bence bu i nanıl maz bir  öğrenme  eğrisi ydi. Büt ün ol ayı n sebebi,  t ersane 

tamiratları nı n gözden kaçırıl ması ndaki  bir  i hmaldi.  Genel de hasarı n çoğuna sebep 

ol anlar küçük Ģeyl erdir [12].  

5. Ol ayı n yorumu 

Bu ol ay da daha okur ken  bi zl eri nde yor uml adı ğı  gi bi  1.  ol ayl a t a ma men paral elli k 

göst er mekt edir.  Ge mi  dıĢı  eki pl erle ge mi  personeli ni n uyu msuz çalıĢması nı  ve 

iĢlet mecileri n ne kadar  bilinçsiz ol arak ge mi  üzerinde i Ģçi  çalıĢtırdı kl arı nın bir  i spatı 

ol an bu ol ayda di ğer  öne mli  nokt alar  i se;  BaĢ  mühendis  de dahil  ol mak üzere t üm 

iĢlet mecileri n ne kadar  bil gisiz ve t ecrübesi z oldukl arı nı n bir  göst ergesi ol ması dır. 

Bu kanı ya var ma mı z i çin,  her  i ki  kazanı nda t esvi ye ĢiĢeleri nde çok mi ktarda yakıt 

tespit  et mel eri ne rağmen,  yakıtı n buraya nereden girdi ği ni  araĢtır madan ve önl e mi ni 

al madan yal nı zca kazan suyunu t ahli ye et mek sureti  il e operasyona deva m 

edebilecekl eri ni düĢünmel eri konusunda biraz kafa yor ma mı z yet erli olacaktır.  

4. 3. 6 Ol ay 6  Ki rli Sul ardan Sakı nı n, Ge mi ni zi Batı rabilir 

Ge mi  M/ V Aga me mnon‟ du,  4086 t onl uk çift  pervaneli,  di zel  sevkli,  kı ç t arafta 

el ektri kl e ve elle çalıĢtırılan bir  al abanda kapısı na sahi p bir  böl mede sona eren i ki z 

Ģaft tüneli ne sahi p bir gemi ydi. Bu böl meni n altı nda kı ç bal ast tankı vardı.  
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Yar dı mcı  zabit  bana kıç t araftaki  gl endl er  çok köt ü bi r  bi çi mde sı zdırdı ğı ndan 

üçüncü mühendi si n aĢağı da kı ç t araft a ol duğunu söyl edi ği nde Phi l adel phi a' da 

yakl aĢı k bir  haft a kal mıĢtı k ve  Los  Angel es' a git mek üzereydi k.  Hong Kong' da 

bi rkaç ay önce havuza gi r mi Ģti k,  ve  her  i ki  gl ende de  kare kesitli  yağ ve  i p 

sal mastrası atıl mı Ģtı. 

Ġncel e me  sonucu her  i ki  gl endi n de  ayarl arı nı  son sevi yesi nde ol duğu ve  suyun 

içeri  aktı ğı  gözl endi.  Si nti ne kuyul arı  ve onl arı  kapat an delikli  pl eyt, 

sal mastranı n parçal arı  gi bi  gör ünen Ģeyl er  i l e t ı kan mı Ģtı.  Si nti ne  pompal arı nı n 

baĢa  çı ka ma ması  sonucu su Ģu anda 6 i nç deri nliği ndeydi  ve yükseli yordu.  Köpr ü 

haberdar edil di ve baĢ mühendi s çağırıl dı. 

Su baskı nı yl a baĢa  çı kabil meni n t ek yol unun ball ast  t ankı nı  dene mek ve 

aç ma k  ol duğunun f ar kı na  var dı m.  Su  s evi yesi  Ģi mdi ye  kadar  ner edeyse 

Ģaft  sevi yesi ndeydi  ve maki nel er  t ürbül ansı  azalt mak i çi n  ağır  yol a alı nmı Ģtı,  ve su 

geçir mez kapı kapatıl mı Ģtı. Tek giriĢ kı ç taraft aki kapaktı.  

Büt ün mühendi sl er  bir  çözü m ür et mek üzere çağırıl mı Ģtı.  Neyse  ki  ballast  t ank 

kapağı  al abandanı n heme n ar kası nda  ort a çi zgi  üzeri ndeydi.  Daha  sonra dal arak 

bi r l okma anaht arı her so muna sırayl a takmak iĢi ni sırayl a yaptı k.  

Gözü pek Çi nli  l ostromol arı mı z döndür me  kolu i çi n bu al et e çabucak bir  deli k 

açtıl ar.  Çok zor  bi r  bi çi mde  büt ün so munl ar al ı ndı.  Ama  s uyun ağırlı ğı ndan 

dol ayı  kapağı  yukarı  almak i mkansı zdı.  ġansı mız yi ne kapağı n ort ası nda eyebolt 

i çi n  bir  deli k ol ması yla kendi ni  göst erdi,  ve l ostromol arı mı z uygun kıl avuzu 

yerl eĢtirebil mek içi n bir uzat ma kol u yaptılar. 

Bi rçok dalıĢtan,  kazı madan ve  pas  ve  kir  dol u di Ģ  açıl mı Ģ  deli ği  kurcal adı kt an 

sonra,  kılavuzu koyabil dik,  ve büyük çabal ardan sonra deli k,  aybolt u yerleĢtir mek 

içi n yet eri nce t e mi zl endi.  ġu ana  kadar  büyük bir  hac me  ul aĢan suyu ball ast 

tankı na t ahli ye  et mek üzere kapağı  yet eri nce kal dırabil mek i çi n  bi r  ceraskall ar 

seti gerekli ydi, sonra büyük ball ast po mpası bu suyl a baĢa çı kabilirdi.  

Ka pt an Ģ u ana  kadar  bi zi  Charl est on Nor t h Car oli na' ya  gönderen Ne w 

Yor k' t aki  enspekt ör  i l e t e mas  hali ndeydi.  VarıĢt a bi r  t a mi r  t ersanesi  uyarıl dı  ve 

dur u mdan haber dar  edil di.  Enspekt ör  gel di.  Dı Ģt an sal mastra atıl mak üzere 

per vane göbekl eri ni n dı Ģarı  çı karıl ması ve  her  i ki  gl endi n i çt en 

sal mastral anabil mcsi i çi n su akıĢı nı n dudur ul ması a macı yl a ge mi baĢa tri ml endi.  



 98 

Par çal an mı Ģ  sal mastra par çal arı  anali z i çi n Ne w Yor k' a gönderildi  ve  bu 

ol ayı n nedeni  Phil adel phi a' dayken ki myasal  i Ģleri n yakı nı nda havuzl anmı Ģtı k ve 

kalıĢ  süre mi z i çi nde ki myasal  i Ģl erden ol an akı Ģ  kı ç gl end salmastrası nı 

parçal a mı Ģtı [12]. 

6. Ol ayı n yorumu  

Bu ol ayda i Ģl et mecil erin her hangi  bir  hat ası  yada i hmali  söz konusu değil dir. 

Ol aydan çı karıl ması  gereken sonuç i se i nsan fakt ör ünün t ek baĢı na veri m ve 

güvenli  oper asyon açı sı ndan t a m bi r  unsur  ol ma dı ğı  ve  çevr esel  f akt örl er  ve 

iĢl eti m dı Ģı  et kenl erden kaynakl anan birçok unsur unda öne mli  et kiye  sahi p 

ol duğudur.  

4. 3. 7 Ol ay 7 Arı zalı t ürbi n yarı m yol da dünyayı dol aĢtı rı r 

Ne w Yor k' ta kur ul muĢ ol an Mar chessi ni  Li nes' ı n maki ne enspekt örü ol arak, 

Bangok da yükl e me yapan 13000 dwt  l uk buhar  t ürbi nli  genel  kargo ge mi si nde 

arızalar art maya baĢl ayınca, pr obl e mi araĢtır mak üzere ge mi ye çağrıl dım.  

Tür bi n bir  aksi yon-reaksi yon birleĢi mi  ko mbi ne t ürbi n ol up i ki  kade me devir 

düĢür ücü i l e  sabit  pervaneye bağl anmı Ģtır.  Yüksek bası nç t ürbi ni  t ornist an ve 

tornayt  t ürbi nl eri ni  i çeriyor du.  YB t or nistan t ürbini  i ki  kade meli  ol up ayrı  bir  keys 

içi ndeki  YB t or nayı  t ürbi n r ot or una bağlı  ve  egzozu  da  AB t or ni st an t ür bi ni ne 

i di .  Yani araç i ki t ornistan t ürbi ni ne sahi pti. 

Yükl e me  bi tti kt en sonr a  ve  t a m s ef er e baĢl anacakken,  BaĢmü hendi s 

ma ki neni n hazı rl an ması  (ı sıtıl ması )  sı rası nda  t ür bi ni n t utt uğunu ve 

dön medi ği ni söyl edi. 

Bankok- Ne w Yor k arası  mesafe neredeyse dünya çevresi ni n yarısı kadar  bi r 

mesafe.  Tayl and' da yolcul uk yapabil mek i çi n vi ze gerekli ydi  ve  o sıra Ne w 

Yor k‟  t a Tayl and Büyükel çili ği  yokl u.  vize i Ģl e ml eri- Washi ngt on DC de 

yapılı yordu ve  bir  vi ze birkaç günde ancak alı nabili yor du.  Havayol u Ģirketi  vi ze 

al madan bil et  ver mi yordu ve  es as  öne ml i  ol an  z a ma n  ol duğu  i ç i n 

Ģi r ket i n Londr a of i si  or ada n bi l et  ayarl ayabil ecekl eri ni söyl edi.  

Londra' ya var dı ğı mda bir  Ģirket  yöneticisi  beni  karĢıladı.  vi zeyi  al ma mı Ģtı. 

Havayol u Ģirketi  i l e  Bankok' a gire me me m dur umunda  geri  dönüĢü garanti  altı na 

al mak ve ayrı ca bir  ücret  öde me mek i çi n  ayarl a ma  yap mı Ģtı.  Bankok' a giriĢt e 
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vi ze m ol madı ğı  i çi n  t ut ukl andı m ve  12 saat  göz  altı nda  t ut ul du m.  Daha  sonr a 

acent a yet kilil eri i l e birli kl e ge mi ye git me me izi n veril di. 

Tür bi ni  i ncel edi ği mde AB t ür bi n kanall arı nı n keysi ng' i  kirl et mi Ģ ol duğunu 

çabucak gör dü m.  Bankok' da bu i Ģi  yapacak çalıĢ ma  ol madı ğı ndan di ğer 

mühendi sl erl e,  AB t ür bini ni  devre dı Ģı  bırakı p by- pass  ederek t ornistan ve t or nayt 

t ürbi nl eri olan YB t ür bi nleri ni kull anmaya karar ver di k.  

En yakı n t a mi r  fali yeti  Si ngapur' daydı,  dol ayısı yl a 850 mi l l i k  bu mesafeyi 

ge mi yl e kat etli k. Yol culuk 9 knot hı zl a sor unsuz ta ma ml andı.  

Si ngapur  da  bi r  t ersane  i l e  anl aĢtı k ve  AB t ür bi ni ni  açtı k.  Rot or un ort a 

kı s mı nda  beĢ  sı ra r eaksi yon t ür bi ni  kanadı  kırıl mı Ģ  ve  eğil mi Ģti.  AB t ür bi ni 

rot or unu çı kartı p karaya  göt ür dük ve  t or na  da  zarar  gör müĢ  kı sı mları  kesti k. 

Zar ar  gören alt  ve  üst  keysi ng kanatl arı  da  çı kartıl dı.  AB t ür bi ni  dengel en mi Ģ 

ve  ge mi ye  getiril mi Ģti.  Yeri ne t akı p t ürbi ni  kapattı k.  By- pass  düzenekl eri  de 

alı narak t ürbi n nor mal dur umuna getiril di. 

Ge mi  ABS kl ası ndaydı  ve sör veyör  dene me yap ma mı zı  i st edi.  Dene meye 

baĢl adı ğı mı zda di Ģlil erden gel en ses  kor kunç  i di.  Sonuç  ol arak sör veyör  ge mi ni n 

bu Ģartl ar altı nda ve bu sest e çalıĢtırıl mayacağını söyl edi.  

Kurt ar ma  dur u mu deneti mci si ne ki  bi zi m anl attı ğı mı z dur u ma i nan madı, 

tavsi ye ml e t ekrar  bir  dene me  daha yaptı k ve  katlanıl maz ol duğuna çabucak i kna 

ol du.  

Di Ģli  kut usu i ncel e me  kapakl arı nı  açtı ğı mı zda hi çbir  hasar  yokt u.  Si ngapur‟  da 

di Ģlil ere bi r  müdahal e yapıl a mayacağı ndan Rot er da m' a kadar  ol an 8300 milli k 

mesafeyi  AB t ür bi ni,  by-pass  edilerek sadece YB t ür bi ni  i l e  git meye karar  verdi k. 

By- pass  donanı ml arı nı  tekrar  t aktı kt an sonra t ekrar  bir  dene me  yapıldı  ve  ses 

nor mal di. Ge mi Si ngapur‟ dan Rot er da m‟ a doğru yol a çı ktı ve probl e ms iz var dı.  

Rot er da m' da  ABS ve  Kurt ar ma  Kur umu  s ör veyörl eri nce i ncel e me 

kapaklarından di Ģl i l er  incel enerek yeni  bir  survey yapıl dı.  Gör ünen bir  hasar  yokt u 

ve sör veyörl er  t arif  ettiği m sese i nan madıl ar.  Yeni  bir  dene me  ol ması  ve t arif 

etti ği m sesi  onl arı n da duy ması  i çi n  ı sr ar  et li m.  Hat t a  Hol l anda Fl us hi ng 

deki Schel de Tersanesinden diĢli uz manl arı nı da çağırdı m.  
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Ge mi  dene me  i çi n  ayrıl dı ğı nda ve t ürbi n hı zı yüksel di ği nde her kes  AB t ür bi ni 

devir düĢür ücü donanı mı nda bir hat a ol duğunu kabul etti. 

Schel de Tersanesi  AB ve  YB t ür bi nl eri  birinci  kade me  devir  düĢürücül eri ni n 

alı narak det aylı  i ncel enmesi ni  öner di.  Rot erdam daki  Fij enor d Tersanesi  bu i Ģi 

yaparak YB ve  AB bi ri nci  kade me  devi r  düĢür ücü di Ģlil eri ni  ve  pi nyonl arı nı 

alı p Schel de  Tersanesine  gönder di.  Det aylı  bir  i ncel e meden sonr a  AB t ür bi ni 

devi r  düĢür ücü pi nyonunda hafif  bi r  bur kul ma  ol duğunu gör dül er.  YB ve AB devir 

düĢürücü diĢlileri n düzeltil mesi içi n i ki seçenek sundul ar.  

• Yeni i ki pi nyon i mal etmek, birkaç ay alır, 

• Me vcut di Ģlil eri onar mak, buda diĢlil eri n Backlash' mı arttırır(3 

haft a) 

Backl ash' m art ması hal i nde manevr al ar da t or nist andan t or nayt' a yada ta m t ersi 

dur u ml ar da çok daha dikkatli ol un ması gerekir.  

Ben ' b'  seçeneği ni  daha uygun bul du m ve onar ma  i Ģl e mi  uygun za manda 

ta ma ml andı. Tür bi n tekrar t akıl arak denendi ği nde gür ült üden eser kal mamı Ģtı.  

Det aylı  bir  araĢtır madan sonra t ür bi n kanat ları nda meydana gel en hasarı n 

ma ki neni n i yi  ı sıtıl mamı Ģ  ol ması  ve  AB t ürbi ni ni n t ut ması ndan sonr a  YB 

t ürbi ni ni n bur aya  anormal  kuvvet  uygul a ması  ol duğuna  kar ar  verildi.  Hasar 

gör en t ür bi n kanatlarını n yenileri ni  ıs marl adım ve  bunl ar  bir  sonraki  t ersane 

peryodunda yerl eĢtiril di.  Ge mi  servis  hayatı na çok daha deva m etti  ve t ürbin di Ģlileri 

il e bir daha sorun yaĢa madı [12]. 

7. Ol ayı n yorumu  

Bu ol aydaki  hat a t a mamen i nsan fakt öründen kaynakl anmakt adır.  Ruti n ol arak 

gerçekl eĢtirilen bir  operasyonun ci ddi yetle el e  alın madı ğı nı  anl a makt ayı z. Bili ndi ği 

gi bi  t ür bi nl e t ahri kli  ge mil erde t ür bi n çalıĢtırıl madan önce  yet eri nce ı sıtıl ması 

fevkal ade öne mli dir.  Buradan sor uml u zabiti n bu i Ģi  gereken özeni  göst ererek 

yap madı ğı  yada bu konuda yet erli  bil gi ye sahip ol madı ğı  anl aĢıl makt adır.  Ayrı ca 

bu i Ģl e m i çi n önceden hazırlanmı Ģ  bir  kontrol-l i st esi ni n  ol madı ğı  da 

anl aĢıl makt adır.  Ol ayı n gerçekl eĢtiği  ana kadar  yapıl an i Ģl et me  s ür esi nce  AB 

t arafı nı n t e mi zli ği ni n i yi  yapıl madı ğı  da  ort aya  çı kmakt adır.  Manevralar  öncesi 

bir  kontrol-l i st esi ni n ol uĢt ur ul ması yl a,  çal ıĢ ma  saatl eri ne uyarak yapıl an 
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düzenli  bakı m t ut um i l e  ve i yi  eğiti m al mı Ģ  personelle bu t ür  ol ayları n önüne 

geçilebilir. 
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5. MAKĠ NE DAĠ RESĠ SĠ MÜLATÖRÜ ÜZERĠ NDE Ġ NSAN FAKTÖRÜNÜN 

Ġ NCELENMESĠ VE DEĞERLENDĠ RĠ LMESĠ 

Ġnsan hat al arı nı  mi ni mu ma  i ndir meye yönelik pr ogra m hazırlayabilme k i çi n 

önceli kl e i nsan hat al arını n nedenl eri ni  ve  nasıl  ol duğunu anali z et mek ve  buna 

bağlı  ol arak yor u m get ir mek ger ekli dir.  Bu  çalı Ģ mada,  Ġ TÜ De ni zcili k 

Fakült esi  Ge mi  Maki nel eri  ĠĢl et me  Mühendi sli ği  eğiti mi nde  Maki ne  Dai resi 

Si mül at ör ü‟ nün( MDS)  i nsan hat al arı nı n davr anı Ģl arı nı n anali z edil mesi  el e 

alı nmı Ģtır.  Ġ TÜ Deni zcili k Fakült esi nde Maki ne Dairesi  Si mül at ör‟ü kullanıl arak 

" Ge mi  Maki ne Dairesi  ĠĢleti mi nde Ġ nsan Fakt örü"  konusunda yapılan araĢtır ma 

çalıĢ mal arı  sunul arak çalıĢ ma  sonuçl arı nı n ne Ģekil de f aydalı  ol abileceği  ve 

ileri de yapıl ması gereken çalıĢ mal arı n nel er ol duğu değerl endiril mi Ģtir. 

Ġ TÜ Deni zcili k Fakült esi  Ge mi  Maki nel eri  ĠĢl etme  Mühendi sli ği  Eğiti mi,  Maki ne 

Dai resi  Si mül at örü‟nün kull anıl maya baĢl anması  i nsan hat ası nı,  di ğer  bir  deyi Ģl e 

iĢlet meci  hat ası nı  mi nimu ma  i ndir meye yönel ik uygul a malı  eğiti ml eri  mü mkün 

hal e getir mi Ģtir.  Si mülat ör  dersl eri ndeki  eğiti ml er de  senar yol ar  hazı rl anır. 

Ma ki ne  dai resi nde  önceden yaĢan mı Ģ  ol an ol ayl arı  i çeren bu s enar yol ar 

uygul a ma  öncesi  öğrencil ere  göst eril me meli dir.  Bunu MDS eğiti mi nde 

baĢar mak i çi n aĢağı daki  yoll ar izl enmeli dir. 

1. Önceden meydana  gel mi Ģ  ol an kazal arl a i l gi l i  bir  veri  bankası  

ol uĢt ur ul malı dır. 

2.  Kaza  ol uĢ madan önceki  dur u m anali z edi lerek sebep ol an büt ün 

fakt örl er ortaya konul malı dır. 

3. Hat anı n nereden ol uĢt uğu ve ol uĢ ma ması  i çi n nel er  yapıl ması  gerektiği 

incel enmeli dir. 

4. ġe mal ar hali nde kazanı n nasıl ol uĢt uğu i ncel en meli dir. 

5. Veri  bankası ndaki  di ğer  buna benzer  meydana gel en kazal arı n ve  

zarar tabl ol arı n izl enmesi gerekli dir. 
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6. MDS' de     kazadan     önceki      i l k     dur uml arı      i çeren     senaryo 

ol uĢt urul malı dır. 

7. Senaryo     çalıĢtırılarak     kazanı n     aynen     t ekrar      edilebil di ği   

gözl enmeli dir 

8.  Senar yo, öğrenci ni n eğiti mi nde kullanıl malı dır. 

9.  Daha   sonra   kaza   senar yosunda   öğrenci ni n   yaptı kl arı     kayıt  edil erek 

öğrenci i l e tartıĢıl malı dır [1, 13, 14]. 

AĢ ağı da  bu böl ü mde ger çekl eĢtiril en deneyl er de  kul l anıl an EMR ci hazı 

tanıtılacak ve deneyl erin dayandı ğı  t e mel  unsur  ol an göz bi yol oj i k ol arak 

incel enecek, gerçekl eĢtirilen deneyl er sonuçl arı yla irdel enecektir. 

5. 1 Deneyde Kull anıl an EMR( Eye Mark Recorder) Ci hazı nı n Tanı tıl ması  

Crt Ekran                   Bilgisayar                                         BaĢlı k 

 

 

 

 

 

 

Kayıt ci hazı  

                 Kontrol Edici 

ġekil 5. 1 EMR ci hazı nı oluĢt uran parçalar [13]. 
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BaĢlı k,   kont r ol   edi ci,  bi l gi sayar   ve   kayıt  ci hazı ndan  ol uĢan  Göz  Bebeği 

Ġzl e me ve Kayıt Ci hazı ġekil de göst eril mi Ģtir.  

ġekil de göst eril di ği  gibi  deney yapıl an Ģahıs  ka mer aya bağlı  baĢl ı ğı  Ģapka 

Ģekli nde  kaf ası na  t ak makt a,   kaf ası nı  r ahat  hareket  ettirebil mekt e,  bakıl an yeri 

i zl e me  ka mer ası  ve göz  bebeği  i zl e me ka mer ası  vasıt ası yl a har eketl er  

operasyon ekr anı  PC yada  vi deo kaydedi ci sine  kaydedil ebil mekt edir.  Ayrı ca 

si st e m bi r  pil  i l e  besl endi ği nde,  deney yapıl an ki Ģi ni n sırtı nda t aĢı dı ğı bi r  çant a 

il e  t a m kapsa mlı  MDS'  de  de  deney yapılabil mekt edir.  Göz  bebeği  kayıt 

ci hazı nı n t ekni k özelli kleri Tabl o 5. 1‟ de veril miĢtir. 

Tabl o 5. 1 Göz bebeği izle me ci hazı nı n tekni k özelli kl eri [13]. 

Ti p E MR- 8 model ST- 560, NAC 

 

 

Göz ĠĢaretleyi ci Det ekt ör 

Met hod: Öğrenci/ Cor nea Yansı ma Met odu 

Çözünürl ük: Göz Hareketi 0. 1 derece 

Öğr enci ni n Göz Çapı: 0.02 mm 

Uza ma: Göz Hareketi 40.0 derece çevresi  

 Öğrenci ni n Çapı: 2. 5 mm- 7. 0 mm 

Ka mera Al anı  ¼ i nç Renkli  Gör ünt ü Sensör ü, 250. 000 

pi ksel 

Yat ay Çözünürl ük: 350 TV‟ den Büyük 

Kaydedilen Dat a Gör ünt ü, Nokt aKor di natını n Gör ünt üsü, 

Öğr enci  Çapı, Za man Ar alı ğı,  Dur u m 

Dat ası, BaĢl a ma Si nyali, Ol ay Nu marası  

5. 2 Gözün ve BaĢı n EMR Ci hazı nda Et kili Ol an Unsurl arı nı n Bi yol oji k Ol arak 

Ġncelenmesi ve EMR Ci hazı ndaki Fonksi yonu 

5. 2. 1  Gözl e m Al anı  

Ġnsan gözü di ngi nli k hali nde  belirli  bi r  al anı  gözl eyebilir.  Ġ ki  gözl e gör mede  bu 

al an daha  geni Ģtir.  Her  i ki  gözün gör me  çi zgil eri yl e sağda ve  solda  104' er 

dereceli k açı  t eĢkil  eden ve  yönü müze  göre ön t araft a kal an al ana gözle m al anı 
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denir.  Buna göre i nsan i ki  gözüyl e  de yakl aĢı k olarak 2 1 0  dereceli k bir  açı  i çi nde 

kal an al anı  r ahat ça  gözle ml eyebili yor  de mektir.  Gözl e m al anı  her  i ki  gözünde 

dı Ģa  çevril mesi yl e daha  da  geni Ģl er.  Gözl e m al anı  geri si nde  kal an kesi m baĢ 

ve  beden hareketleri  yar dı mı yl a gör ül ebi l i r .  Kafanı n ar kası nda kal an 100 

dereceli k bir kesi m i nsanlar i çi n kör alan niteli ğindedir [16]. 

5. 2. 2 Nes ne Hareketi nin Ġdraki  

Me kan ve za manı n birlikt e kavran ması i l e nesne hareketi de i drak edil ebilir. 

Fi zi kt en bili ndi ği gi bi hareket nesneni n mekanda yer ve yön değiĢtir mesidir. Bir 

yör üngede yer değiĢtir mek veya spiral harekett e ol duğu gi bi yer ve yön 

deği Ģtir meni n birli kt e ol ması nesneni n çeĢitli hareket  Ģekill eri dir. Bu çeĢitli 

hareketl eri yapan nesne gör ünt üsünün reti nada kay ması ve kas duygusu 

yar dı mı yl a beyi n kort eksi ni n faali yeti sonucu nesne hareketl eri i drak edilir. 

Gör ünt ünün reti nada kay ması  

1.  Nes neni n sabit kalı p gözün har eket et mesi yl e,  

2.  Gözl eri n sabit t ut ul up bizzat nesneni n hareket etmesi sureti yl e ol ur.  

Göz  har eket  eder,  f akat  nesne  sabit  kalırsa  gör ünt ünün kay ma sı  gözün 

hareketi yl e aynı  yönde olacağı  i çi n  hareket  i zl eni mi  alı nmaz.  Buna karĢılık gözl er 

sabit  t ut ul ur  ve nesne hareket  ederse gör ünt ü r eti nada  t ers  yönde kayar  ve  bu 

hareket  duygusu hasıl  ol ur.  Bi r  nesneni n hareketi ni  i zl er ken gözü müzü nesneye 

sabitleriz.  Fakat  hareketi  i zl enen nesne  görüĢ  al anı mı zı n dı Ģı na çı kı yor sa 

gözl eri mi zi  nesneye sabitl en me  bozul madan çevir mek ve   bedeni mi zi 

döndür mek zor unda kalırız.  

Har eket  duygusu gözl eri n sabit  t ut ul ması  dı Ģ göz  kasl arı nı n belli  bir  geri mde 

bul un ması  i l e  t e mi n edilir.  Kas  t onusu deri n duyu aracılı ğı  i l e  sağl anır. 

Har eket  i draki nde derin duyarlılı ğı n ne  derecede öne mli  ol duğu anl aĢıl mı Ģ 

ol acaktır. 

Eğer  göz durağan bir  nesneye sabitlenir   ve bu dı Ģ  t araftan bastırılırsa, nesneni n 

reti nadaki  gör ünt üsü gözün har eketi ni n aksi  yönünde  kayar  ve   nes neni n 

hareket  etti ği  sanı sı na varır.  Ger çekt e bu bi r  al dan madır,  fakat  hareket 

duyusunun nasıl  bir  mekani z ma  i l e  meydana gel di ği ni  anl at ması  bakı mı ndan 

öne mli dir. 
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Har eket  duyusuna ait  baĢka  al dan mal ar  da  vardır.  Ör neği n,  hareket si z bi r  t rende 

bul unan  ki Ģi  karĢı  t araftaki  tren hareket  etti ği za man i çi nde bul unduğu t ren mi  

yoksa karĢı  hatt a bul unan t reni n mi  hareket  et ti ği ni  he men kavraya maz.  Ancak 

di ğer duygul arı n katıl ması yl a gerçek sonuca ul aĢabilir [16]. 

5. 2. 3 Hareket Ġdraki ne Et ki Eden Fakt örl er 

l.  Nesneni n yer  değiĢtirmesi ni n absol ut  derecesi;  Ġsti ka met  açısı  en az 1 derece 

kaydı ğı  za man nesne hareketi ni n farkı na varılabilir.  Ancak yer  deği Ģtir me hı zı  far k 

edil ebilecek  sı nı rı n üstünde ol ması dır. 

2. Nes neni n yer  deği Ģtirrne  hı zı:  Nesneni n hareket  hı zı  çok f aal  ol ursa  ya  hi ç 

fark edil mez veya art-hayal hali nde gör ül ür.  

3. Gör meye  katıl an r eti na kesi mi:  Fovea  veya  periferi k gör meye  gör e  dur u m 

değiĢi klik   arzeder.    Reti na   periferi k   hareket    i draki ne  daha   duyarlıdır.   

Sabitlenme  nokt ası nı n  dı Ģı nda   kal an sabit  nesnel er  f ar k edi l e mezl er,  hal buki 

hareket ederl erse derhal farkı na varılabilir. 

4. Gör üĢ   al anı ndaki    hareketsi z   nesnel er:    GörüĢ   al anı ndaki   sabit   nesnel er 

hareket  i draki ni  kol ayl aĢtırır.  Aksi  hal de i drak zorl aĢır   ve eĢi k değer yükselir. 

Har eket  i draki ni n alt  sı nı r ı  çok öne ml i dir. Hayat  mücadel esi nde en küçük 

hareketi n f ar k edil ebilmesi  büyük değer  i fade  eder.  Bu bakı mdan r eti nanı n 

perferi k kı s mı nı n eĢi ği daha  düĢükt ür [15, 16]. 

5. 2. 4 Gözün Hareket Or ganı nı n Fonksi yonu  

Gör meyi  sağl a mak i çin gözün obj eye  yöneltil mesi  ve  gör me  çi zgi si  i l e  gözün 

aynı  doğr ult usu üzeri ne getiril mesi  gerekir.  Bu ma ksatl a bir  t araft an baĢı n,  di ğer 

taraft an da  göz  kür esi nin a maca  uygun Ģekil de hareketi  göz kasl arı nı n kasıl ması 

i l e mü mkün ol makt adır [2, 15].  

5. 2. 5 Göz  Hareketi ne Ai t Kavra ml ar 

• Gözün dön me  nokt ası: Gözün mer kezi ni n  1. 5- 2 mm ar kası nda  bul unan 

nokt adır. Göz yuvarl ağını n bu nokt a etrafı nda döndüğü   kabul edilir. 

• Gör me çi zgisi: Dön me nokt ası nı nesneye birleĢtiren çi zgi dir.  

• Yat ay eksen:  Dön me  nokt al arı nı  yekdi ğeri ne  bi rl eĢtiren ve  gör me  ekseni ne 

di key ol an tranversal hattır. 
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• DüĢey eksen:  Gör me  ekseni  ve  hori zonal  eksene  di key dur an ve dön me 

nokt al arı ndan geçen hattır. 

Göz kasl arı aĢağı da sıralanan fonksi yonl arı icra ederl er. 

• Bi nokül er gör me al anı nın 50 derece geni Ģl etil mesi ne,  

• Konver gens te mi n ederek akko madasyona,  

• Bi nokül er tek gör meye,  

• Konver gens te mi n ederek deri nli k i draki ni sağl ama,  

• Gözl eri sabit t ut arak hareket duygusunun alı nması na,  

• Gör ül en nesneni n yönü hakkı nda  doğr u hüküm ver meye  hi z met  eder.    Bu   

maksatla,    her    i ki    gözün   aynı    za manda   kaldırılı p  i ndiril mesi  yüksekli ği  i drak 

ettirir.   Her  i ki  gözün sağa  sol a çevril mesi  geni Ģli k i draki ne yarar.  Göz  kasl arı nı n 

bu öne ml i  f onksi yonl arı  i cra ettirdi ği,  bu kaslar  f el ce uğradı ğı  za man,  daha  i yi 

anl aĢılır [16]. 

Göz  kasl arı  fel ce uğradığı nda aĢağı da sıral anan   f onksi yon bozukl ukları  ort aya 

çı kar: 

 Har eket i draki nde al danma ol ur, 

 Deri nli k i draki kudreti zayıflar 

 Çi ft gör me ve göz kararması ol ur 

 ġaĢılı k meydana gelir [16]. 

5. 2. 6 BaĢ Hareketi   

BaĢ  r ot asyon hareketi  di kkate alı ndı ğı  za man,  sağa ve sol a dönüĢl erin açı sal 

ortala ması nı n 55 derece ol duğu gör ül mekt edir.  Bu harekete,  gözl eri n yuval arı nda 

hareketi  de di kkat e alınarak geniĢ  açılarda bi r  hareket  boyut u varsayı mı  i l e 

yakl aĢılır.  Bu ar ada,  baĢı n geri ye  bükül mesi ni n ort al a ma  50 derece  gi bi 

değerl ere ul aĢıl abil mesi ne r ağ men,  baĢı n bu öl çül er de  geri ye  bükül müĢ  dur uĢu 

her hangi  bir  yarar  sağl a maz.  Ni t eki m,  zorl anarak geri ye  bükül en baĢ 

pozi syonunda  t ut mak çok r ahat sı z edi ci dir.  BaĢı n öne  bükül mesi  daha r ahat  bi r 

pozi syondur  f akat,  yi ne de  göz  t aki p gerektiren göst er gel eri n,  baĢ  hareketl eri ni 
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zorl ayacak Ģekil de göz  bakı Ģ  açıl arı na göre yerleĢtiril mesi  prensi p kabul  edilir 

[15].  

5. 2. 7 Gözün EMR Ci hazı ndaki Fonksi yonu 

Göz  E MR ci hazı nı n ana unsur udur.  Bu ci haz gözün hareketi ni  t aki p eder  ve  aynı 

anda  bakıl an nesneni n Pc  ekranı  üzeri ndeki  görünt üsüne i Ģaretle mel er  yapar.  Bu 

iĢaretl er  E MR ci hazı nın baĢlı ğı nı  t akan ki Ģi nin gözünün ner el ere ne  kadar  sür e 

i l e  baktı ğı nı  anl a ma mıza yar dı mcı  ol ur.  Gözün har eketl eri ni  bi rer çi zgi  i l e 

ifade  eder  ve  sabit  kaldı ğı  yerl eri  de  dur akl ama  s ür esi  i l e  yarı  çapı  or antılı 

ol mak üzere daire i l e belirtir. 

5. 3  Deneyl er 

Ġnsan davranıĢl arı nı n veri,  or gani zasyon,  ve  r eaksi yon( S- O- R)  Ģekli nde 

model l en mesi  genel dir.  Maki ne  dai resi nde  al gı l anan veril er  i nsan har eketi ni 

belirl e mekt edir.  Har eket  daha  önceden bili nen ve  sonr adan el de  edil en veril eri n 

bi rl eĢtiril erek kar ar  veril mesi yl e baĢl ar.  Har eketi n deva mı nda  ki Ģi ni n çevr eyl e 

ol an iliĢkisi  ön pl ana çı kar  ve ki Ģi ye yeni  bil giler  yükl enir.  Ġnsanı n hareketi  de buna 

benzer  çevri ml erl e karekt eri ze edil mi Ģ  ol ur.  Maki nel eri n i ncel e mesi ni  yapan bi r 

maki ne zabiti  bel i r l i  bir  süre i çi nde gözl e ml ediği  sı caklı k,  bası nç gi bi  para metri k 

değerl eri  önceki  değerlerl e veya maki neni n dur u muna  göre o anda kafası nda 

ol uĢt ur duğu değerl erl e karĢıl aĢtırır.  Eğer  bu döne mde  bi r hat a  i l e 

karĢıl aĢıl mı Ģsa  pr obl emi n çözül mesi  dönemi ne  gi r i l i r . Bu döne mde  ge mi 

ada ml arı  dur u mu t artıĢarak strat ejil eri  f or mül e ederl er  ve  son ol arak da  hat ayı 

bitir mek veya  azalt mak i çi n  uygun bi r  strat eji yi  uygul a maya koyarl ar. 

Ör neği n,  bu dur u m t a mi r  edil mi Ģ  ol an bi r par çanı n pr obl e ml i  parça  i l e 

deği Ģtiril mesi  ol abil eceği  gi bi  maki ne  veya sist e ml eri  deği Ģi k konu m veya 

Ģartl ar da  çalı Ģtır maya yöneli k gi ri Ģi ml er de  ol abilir.  Bu anl atı mdan 

oper at ör ün ( bu ör nekt e maki ne  zabiti ni n)  hatırla ma  ve  bekl enti  yet eneği ni n bi r 

si st e mi n süreklili ği ni  sağl a mak i çi n  ne  kadar öne mli  bir  yere sahi p ol duğunu 

gör mekt eyi z.  

Eğiti mde  kull anıl ması nın yanı nda,  Ġ TÜ Deni zcili k Fakült esi nde MDS,  maki ne 

dairesi n de  i nsan hat aları nı n nasıl  ol uĢt uğunun  t espit  edil ebil mesi  a macı yl a 

„Ġnsan Fakt örü
‟
 konul u araĢtır ma çalıĢ mal arı nda kullanıl maya baĢl anmı Ģtır.  Bu 
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a maçl a MDS kull anılarak deneysel  çalıĢ mal ar yapıl makt adır.  Üzeri nde  deney 

yapılacak öğrenci  yada mühendisi n baĢı na bir  göz bebeği  hareketi  i zl e me ve  kayıt 

ci hazı  t akılarak si mül ator  ekr anı nda  gözünün t a m ol arak ner eye  baktı ğı  t aki p 

edil mi Ģ ve operasyon esnası nda bakı Ģ nokt ası deva mlı ol arak kaydedilmi Ģtir.  

ġu ana  kadar  yapıl an deneyl er  operasyon sırası nda operat ör ün göst er di ği 

reaksi yonl arı  i ncel e mek ol muĢt ur.  Bu deney,  yapılan senar yoda deney yapıl an 

Ģahsı n maki ne uzakt an kont rol  si st e mi ni  köpr üüst ünden maki ne  kont rol  odası na 

akt ar ması,  daha sonra ana maki neyi  önce hazır  ( St and- by)  konu muna al ması  il e 

baĢl ar.  Si ste m davranıĢını  i zl e mesi nden  sonra köpr üüst ü ko mutl arı na göre rak 

kol una ku manda i l e  ana maki neyi  yarı m yol  il eri  ver mesi  i l e manevra 

operasyonl arı nı  deneysel  ol arak gerçekl eĢtir mi Ģ ol ur.  Deney esnası nda ġekil  5. 2'  

de gör ül en MDS kont rol  konsol u pr ogra m gör ünt üsü sabit  t ut ul arak sadece 

manevra sırası ndaki  f onksi yonl arı n sabitlenmesi  sağl anmı Ģtır.  Di ğer  bi r  i fade    

i l e,      MDS' i n     di ğer     pr ogra m    gör ünt ül erine    i hti yaç    duyul madan    deney 

yapıl makt adır. 

 

ġekil 5. 2 MDS ana makine kontrol konsol u [8]. 
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5. 3. 1 Deney 

Senaryomuz i çi n bir  akıĢ di yagra mı  ol uĢt ur mak i stersek( ġekil  5. 3),  uygul anması 

gereken operasyonu kade me  kade me  gör me fırsatı  bul muĢ  ol uruz.  Bu senar yonun 

gerçekl eĢtiril mesi  t opl am 10 daki kadır.  Deneyde değiĢi k deneyi ml er de t opl a m 10 

birey kull anıl mı Ģtır.  Bu bi reyl er den 3 ünün sevi yesi  BaĢ  Mühendi s  ol up 14 yı l 

deni z t ecr übesi  var dır. Di ğer  7 birey i se  sadece uzun st ajı nı  yapmı Ģ ol an Ge mi 

Ma ki nel eri  ĠĢlet me Mühendisli ği  4.  s ı nı f  öğr encil eri dir.  Öğr encil er  baĢl angı ç 

sevi yesi nde  ol an Gemi  Ma ki nel eri  ĠĢl etme  Mühendisl eri  ol arak kabul 

edil mi Ģlerdir.  Her  bir  birey i çi n  deney 15 gün aralı klı  ol arak t opl a m i ki  def a 

tekrarl an mı Ģtır.  Ġ l k  deneyden önce  bi reyl ere  senar yonun konusu hakkı nda 

hi çbir  bil gi  veril me mi Ģ,  i ki nci  deney yapıl madan önce  senar yonun bi r  önceki  i l e 

aynı  ol duğu ve  Kont rol  Konsol unu i zl eyerek nor mal  var di ya gözl e mi  yap mal arı 

istenmi Ģtir. 

Bu deneyl eri n yapıl masında değiĢi k sevi yel erde ki Ģiler  kullanıl mı Ģtır.  Bunl ar  Ge mi 

Ma ki ne Dairesi nde uzun yıllar  t ecrübesi  ol an BaĢ Mühendisler  ve sadece uzun 

döne m st ajı nı  ti caret  ge mil eri nde yap mı Ģ  son sı nıf  öğrencileri dir.  Bu deneyl eri 

yap makt aki  a maç,  eğitim sevi yesi  yüksek ol an ki Ģilerle,  t ecrübe ve bi lgisi  i zafi 

ol arak az ol an kiĢiler arası ndaki reaksi yon farklılıkl arı nı gözl eyebil mektir.  
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ġekil 5. 3 Ana maki neyi kumanda için yapılan senaryo akıĢ di yagra mı.  

 
 
 

 

PROGRAMLANMI ġ   
OLAY      BAġLA 

Ku manda la mbası nı n ikazı yla, kontrol ü 

maki ne dairesi soruml ul uğuna ver. 

 

Ko mut u kabul et ve ku manda 

but onuna bas.. 

Ma ki neyı devreye al. 

Ma ki ne kontrol odası hazır kumanda 

but onu i kaz ver. 

Ko mut u kabul et ve ku manda  

but onuna bas. 

Ma nevra but onuna basarak seyir modundan 

manevra moduna geç.  

    Ana maki ne devri 80 rpm „e düĢt üğü 

za man, yarı m yol ileri komut u ver. Yarı m   

Yol but onu i kaz ver. 

Ko mut u kabul et ve ku manda 

but onuna bas. 

   Ana maki ne devir hı zı 64 rpm‟ de sabit 

        SON 

 
5 SANĠ YE 

 
    Böl üm- A 

 
   Böl üm- B 

DENEĞĠ N 
HAREKETĠ  

5 SANĠ YE 
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5. 3. 2 Deney Açı kl ama 

Anali z edil en böl üml er  Operasyon A ve  Operasyon B ol arak i ki  böl ü mde 

yapıl mı Ģtır.  Bu deneysel  manevra senar yosunda i deal  i Ģl e m aĢağı daki  gi bi 

ol malı dır; 

<Operasyon A> 

Si mül at ör ekranı nı n sağ üst köĢesi nde:  

1)  ' ' Engi ne Ct r.  R"  ve  " ECR St and By" but onl arı nı n yanı p sön mesi  ve 

doğr ul an ması,  yani  ana  maki ne  uzakt an ku manda  si st e mi ni n köpr ü üst ünden 

maki ne dairesi ne alı nması. 

2) But onlara basarak komutları kabul et me.  

 Si mül at ör ekran mer kezinde:  

3)  " Maneu Mode"  butonuna basarak seyir  modundan ( Sea Mode) manevra 

dur u muna geçil mesi. 

 Ekranı n sol üst kösesi nde:                           

4) 
 “ 

ME rpm Co m. ” ve “RP M Co mmand (act)” göst ergel eri kontrol edilerek ana 

maki ne kontrol siste mi nden gel en si nyall erle komut un doğr u al gılandı ğını n bil gi ye 

dayalı ol arak izl enmesi. 

5) “ ME r p m” ve “Fuel Li nk Co mmand (act)” göst er gel eri ni n kont r ol edil mesi. 

 Ekranı n sağ alt köĢesi nde:  

6)  "  Ther m.  Load Pr ogr.”  but onu kontrol  edil erek ana maki ne kontrol  si ste mi ndeki 

“I sı l  Yükl e me Pr ogra mı”nı n devreye gir mesi nin gözl en mesi.  

<Operasyon B > 

  Si mul at or ekranı nı n sol üst köĢesi nde:  

1) “ ME r pm Co m. ” ve “RP M Co mmand (act)” göst ergel eri kontrol edil erek 

sist e mi n nor mal çalıĢtı ğı nı n gözl en mesi . 

2) “ ME r p m” ve “Fuel Li nk Co mmand (act)” göst er gel eri kontrol edil erek 

sist e mi n nor mal çalıĢtı ğını n gözl enmesi. 
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Si mul at or ekranı nı n sol ort a böl ümünde:  

3) Maki ne t el grafı  konsol u  üzeri nde “ Half
”
  but onunun yanı p sönerek yarı m 

yol ko mut unun gel di ği ni n gör ül mesi. 

4) Bult onl ara basarak ko mut un alı ndı ğı nı n doğrul an ması.  

5) Maki ne tel grafı nı n yarı m yol konu muna getiril mesi  

Si mül at ör ekranı nı n sol üst böl ümü:  

6) “ ME r pm Co m. ” ve “RP M Co mmand (act)” göst ergel eri kontrol edil erek 

sist e mi n nor mal davrandı ğı nı n gözl en mesi. 

7) “ ME r p m” ve “Fuel Li nk Co mmand (act)” göst er gel eri kontrol edil erek 

gözl enerek sist e mi n normal davrandı ğı nı n gözl en mesi  

Ekr anı n sağ alt köĢesi nde:  

8) “Ther m.   Load  Pr ogr. ” but onu  kontr ol edilerek ana  maki ne kont rol 

sist e mi nde ki "Isıl Yükle me Pr ogra mı "nı n devreye gir mesi ni n gözl en mesi. 

Deneyl erde,  bireyl eri n Operasyon- A il e Operasyon- B i Ģl e ml eri nde yaptı ğı 

davranı Ģl ar  Göz  Bebeği  Ġzl e me  ve  Kayıt  Aparatı ve  ka mer adan ekranı n i zl en mesi 

yol u i l e  kaydedil mi Ģ  ve daha sonra bu davranıĢlar  bil gisayar  pr ogra mı  kull anılarak 

grafi ğe dökül müĢt ür.  Üzeri nde deney yapıl an bireyl eri n yapacağı  operasyonl arı n 

yukarı da akı Ģ  Ģe ması  hali nde anl atıl an i deal  operasyon dur u muna  uygun ol ması 

bekl en mi Ģtir. 

AĢağı daki  t abl olardan anlaĢılacağı  gi bi  bu operasyon deneylerinde denekl eri n göz 

hareketleri EMR ile bir kayıt cihazı na yüklenmi Ģ ve sonuçlar elde edil miĢtir.  
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Tabl o 5. 2 Göz bebeği izleme ve bekle me süresi kayıtları- Operasyon A( 1/ 2) [17]. 
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Tabl o 5. 3 Göz bebeği izleme ve bekle me süresi kayıtları- Operasyon  A (2/ 2) [17]. 
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Tabl o 5. 4 Gözbebeği izleme ve bekle me süresi kayıtları- Operasyon B(1/ 2) [17]. 
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Tabl o 5. 5 Göz bebeği izle me ve bekl e me süresi kayıtları- Operasyon B (2/2) [17]. 
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Tabl ol arda sunul an grafikl erde deney sonuçl arı  göst eril mi Ģtir.  Bu grafi kl erde deney 

yapılan bireyi n göz bebeği  hareketleri  doğr ul ardan ol uĢan çi zgilerle göst eril mi Ģ, 

göz  bebeği ni n sabit  kaldı ğı  nokt al ar  yarı çapı  bekl e me  s üresi  i l e  doğru orantılı 

ol an dairel erle göst erilmi Ģtir.  Her  i ki  sonuç da aynı  resi m üzeri nde bi rleĢtiril erek 

göst eril mi Ģtir.  Deney yapıl dı ğı  süre i çi nde bireyi n deney eki pmanı nı oynat ması 

sonucu kaydedil en ekranda hafif  oyna makt adır.  Fakat  bu mi kt ar  bireyi n deney 

yapıl dı ğı nı n bili nci nde ol duğundan eki pmanı  f azl a oynat madı ğı  i çi n sonucu f azl a 

et kil e me mi Ģtir. 

Operasyon- A deneyl erini n sonuçl an Tabl o 5. 2 ve  Tabl o 5. 3' te sunul muĢt ur. 

Oper asyon- B deneyl erini n sonuçl an Tabl o 5. 4 ve  5. 5' te sunul muĢt ur.  Oper asyon 

A deneyi ne baĢl anmasından yakl aĢı k 40- 90 sani ye sonra Seyir  Moduna  ( Sea 

Mode)  geç me  ko mut u gel mekt edir.  Operasyon B i se  ' ' Yarı m Yol  il eri" ko mut u 

gel mesi nde 40 sani ye önce ve sonraki  böl ümü kapsa makt adır.  Tabl ol arda her  bir 

birey i çi n yapılan deney s onuçl arı  di key ol arak sıral andı ğı  i çi n her  bir  bi rey i çi n 

ayrı  ayrı  yor u ml a ma  yapıl abilir.  Si mul at ör  sayfası nı n ekrandan dı Ģarı ya çı k ması 

veya yana yat ması  deney eki p manı m har eket  ettir mesi nden kaynakl an mı Ģtır. 

C/ E- 1 ve  Öğr enci -3' de gör ül düğü gi bi  bazı  bi reyl er  üzeri nde yapıl an deneyl eri n 

her  i ki si nde de  yana eğil me  gör ül müĢt ür.  Bu sonuçl ar  deney yapıl an bi reyl eri n 

özelli ği nden kaynakl anma kt adır.  Daha  baĢarılı  deney yapabil mek i çi n  geni Ģ 

açılı  ka mera l ensi  kull an mak yeri nde ol acaktır. Ayrı ca Öğr enci-1 ve  Öğr enci-2 

üzeri nde yapıl an deneylerde göz bebeği  hareketi ni n yukarı ya ve  aĢağı ya f azl a 

mi kt arda oynadı ğı  gör ülmüĢt ür.  Bu dur u m da  bi reyl eri n aralı kl arl a masa üzeri nde 

duran kl avye ve  mouse' a ve sonra t ekrar  simul at ör  ekranı na bakmal arı ndan 

kaynakl anmakt adır. 

Tabl ol arı n i l k  sıral arı ndaki  deney sonuç grafikl eri  i l k  öl çümde  yapı lan,  yani 

bi reyl ere deney hakkı nda  bil gi  veril meden  yapıl an deney sonuçl arı dır.  Son i ki 

sıradaki,  yani  3.  ve 4.  sıralardaki  grafi kl er  i se iki nci  deney öl çüm sonuçl arı,  yani 

bireyi n senar yonun t ekrar  edil di ği ni  bil erek yapıl an deney sonuçl arı dır.  Yapıl an 

bu i ki  ayrı  öl çüm i l e  senaryonun bili nme mesi  ve senaryonun bili nmesi ol arak i ki 

farklı durum arası ndaki sonuçl ardaki farklılı kl ar ve iliĢkil er ort aya konulmuĢt ur.  

Öğr enci-5  ve  Öğr enci -4  üzeri nde yapıl an i l k  ve  i ki nci  gözl e ml er  di kkat  çeki ci 

bul un muĢt ur.  Ġ ki nci  öl çü mde,  dai reni n yarıçapı nı n büyük ol ması ,  maki ne 

tel grafı ndan bir  sonraki  gel ecek ol an ko mut u bekl e me  süresi ni n uzun ol uĢ unu 
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göst er mekt edi r.  Bu da  ko mut l arı  bekl e me konus unda  duyarlılığı n ya da 

bi l i nci n arttı ğı nı  göst er mekt edi r.  BaĢ  mühendi sl eri n ( C/ E- 1,  C/ B- 2,  C/ E-

3)  reaksi yonl arı nda biri nci  ve  i ki nci  deneyl er  arası nda kayda değer  f ar k 

gör ül me mi Ģtir. 

De neyl er  di kkat l i  i ncel endi ği nde  C/ E- 1,  C/ E- 2 ve  Öğr enci - 4' ün 

reaksi yonl arı nı  göst eren grafi kl er,  yukarı da i deal  iĢle m ol arak anl atılan akı Ģa çok 

yakı n ol duğunu göst er mi Ģt i r.  Öğr enci - 1,  Öğr enci - 2 ve  Öğr enci - 5' e  ai t 

gr afi kl er  i ncel endi ği nde,  bireyl eri n göz bebekl eri ni n sürekli  ol arak ekranı n 

deği Ģi k böl üml eri ne t esadüfi  ol arak odakl andı ğı  ve  davranı Ģı n i deal  i Ģl e m 

tanı mı ndan uzakt a ol duğu gör ül mekt edir. 

5. 3. 3 Deney Sonuçl arı  

Bu basit  deney senaryosunun sonuçl arı ndan t ecrübeli  mühendis  i l e baĢl angı ç 

sevi yesi ndeki  mühendis  ar ası ndaki  f ar k gör ül ebil mekt edi r.  Ayrı ca  i ki nci 

def a  t ekrarl anan sonuçl arda t üm bi reyl eri n deneyl erde i deal e yaklaĢ ması  da 

eğiti mi n öne mi ni  göst er mekt edir.  Bu deney grafi kl eri ne bağlı  ol arak aĢağı daki 

yor uml an yap mak yeri nde olacaktır: 

-  Tecr übeli  mühendi s i l e  baĢl angı ç  sevi yesi ndeki  mühendi s  adayı  arası nda 

fark edilir  bir  gözl e m f arkı  gör ül müĢt ür.  Bu fark manevr a  sı rası nda  neyi 

gözl e mesi gerekti ği ni n bil gi ve tecrübesi ni n olması ndan kaynakl an makt adır. 

-  Bu ör nek deney i çi n,  manevra senaryosu aynı  birey i çi n t ekrar  edil di ğinde belirli 

bir  t ecrübe ol uĢ makt a ve daha bili nçli  yada kont roll ü i zl e me  kabili yeti ni  artırı cı 

bi r  unsur  ol makt adır. Bu  da  göst er mekt edir  ki  özelli kl e ri skli yönet i m 

dur u ml arı i çeren senaryol arı n eğiti mde kull anıl ması deneyi mi artıracaktır.  

-  Ġ ki nci  defa yapıl an deneyl erde bireyl eri n senaryo i çeri ği ni  bil mel eri nden dol ayı 

ve konuyl a i l gi l i  bil gileri ni n daha f azl a ol ması ndan dol ayı  daha r ahat 

davrandı kl arı  gözl en mi Ģtir.  Bu dur u mun sonuçl ara et ki di ği  düĢünül mekt edir. 

Tekr ar  yapıl acak deneylerde bi reyi n pani k duru munda  ol up ol madı ğı(kal p atıĢı 

v. s. ) deği Ģi k aparatl arl a göst eril meli ve kaydedilmel i dir.  

-  Bu deneyl er  deği Ģi k risk dur u ml arı nı  i çeren senar yol arl a t ekrar  yapıl malı  ve 

daha çok veri ile bul gular peki Ģtiril meli dir.  
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-  Deney senar yosu,  anali z pr ogra ml arı nı n yet ersi z ol uĢu nedeniyl e ancak 

si mül at örün t ek bir  ekranı nda gerçekl eĢtirilebil mi Ģtir.  Bil gisayar  pr ogr a mı nı n 

geliĢtiril mesi  veya el deki  pr ogra ml arl a deği Ģi k senar yol ar  i çeren ve  bil gi sayar 

ekranı nda baĢka bir  pencere açıl ması  dur u munda da  anali z edebil ecek Ģekil de 

düzenl en mesi gerekli dir. 

-  Deney düzeneği  pil  kull anı mı  mobil  hal e getirilerek t a m kapsa mlı  maki ne 

dairesi  ve  kontrol  odası nda da  önceden ol uĢt urul an senar yolarl a  deney 

yapıl malı dır. 

-  Ge mi  maki ne dairesi nde  yaĢan mı Ģ  gerçek pr obl e ml er  ve  nasıl  ol uĢt uğu hakkı nda 

bil gi  t opl an malı  ve  bil gi  bankası  ol uĢt urul malı dır.  Bu ol ayl ar düzenli 

kaydedil erek,  bil gi  noksanlı ğı,  i hmal,   pani k dur u mu,  stresli  ort a m gi bi  gr upl ara 

ayrıl arak iĢl enmeli dir. 

 -  Ger çek deneyi ml er  maki ne dairesi  si mül atör ünde senar yo hali ne getiril erek 

eğiti mde  kull anıl malı  ve mühendi s  adayl arı nı n tecrübel eri  mühendi sli k sanatı nı n 

eseri  ol an maki ne dai resi  si mül at öründen t am ol arak faydal an mak s ureti yl e 

gerçekl eĢtiril meli dir. 
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6. SONUÇLAR VE TARTI ġ MA 

Günü müzde,  deni zyol u t aĢı macılı ğı nı n daha güvenli  ve daha el veriĢli  Ģartl arda 

sür dürebil mesi  ve sürekli  geliĢtiril mekt e ol an ot omasyon si st e ml erini n t aki p 

edil mesi  gerek mekt edir.  Kull anma  yet erlili ğini n artırıl ması  a macı na yöneli k 

çabal ar  sonucunda,  öğrencil eri n ve  ge mi  ada ml arı nı n hat al arı nı  mi ni mi ze  et me  ve 

daha i yi  bir  eğiti m görmel eri  gereklili ği  ort aya çı kmı Ģtır.  Uzun yıllardır  süregel en 

araĢtır ma  ve  çalıĢ mal ar  sonucunda deni z kazal arı nı n %70 il a 75 li k payı nı n i nsan 

kaynaklı  hat al ar  sonucu gerçekl eĢti ği  gör ül müĢt ür.  Son döne mde  i yi  bir  eğiti m i çi n 

si mül at ör  kull anı mı nı n bu hat al arı  azaltıcı  faktör  ol arak,  deni zcili k eğiti mi nde 

i yileĢtirici  bir  r ol  oynayacağı  gör ül müĢt ür.   I MO,  DNV gi bi  ot oritel er  çalıĢ mada 

belirtil di ği  üzere si mül atör  eğiti mi  i çi n gerekli  st andartları  belirt mi Ģl er, kursl arı n 

düzenl enmesi  i çi n birt akı m Ģartlar  öne  sür müĢlerdir.  Bu st andartlar,  ve  Ģartl ar 

eğiti mde kull anıl acak simül at örün nit eli kl eri ni,  verilecek eğiti m Ģ ekli ni, öğrencil er 

ve ge mi ada ml arı nı n eğiti m esnası nda yapacakl arı nı kapsa makt adır.  

Yapıl an bu  t ez çalıĢması nda maki ne dairesine iliĢki n,  personeli n görevl eri, 

yap ması  gerekenl er,  i nsan hat al arı na et ki  eden f akt örl er,  i nsan hat aları  ve  bu 

hat al arı n en aza i ndiril mesi  i çi n alı nması  gereken t edbirl erden 

bahsedil mi Ģtir. YaĢan mı Ģ ol ayl ar  ve  yor u ml arı  i ncel enmi Ģ  ve   son bölü mde  i se 

i nsan fakt örünün maki ne dairesi  i Ģl eti mi ne ol an et ki si,  maki ne dairesi  si mül at ör ü 

ve EMR ci hazı nı n iĢletmeci içi n avant ajları değerl endiril mi Ģtir. 

Bur adaki  asıl  hedefi mi z  daha  i yi  bi r  eğiti m ve  öğr eti mi n nasıl  ol ması  gerekti ği 

üzeri nedir.  Gözdeki  değiĢ mel ere göre öğrencil eri n bu yönt e ml e ne  kadar  geliĢti ği 

veya öğgeliĢ medi ği  saptanabilir.  Fakat  uygul anan bu deneyl eri n neti cede ne  kadar 

kull anıĢlı  ol duğu t artıĢılır.  Burada bi zi m kull andı ğı mı z t est  ci hazı  ol an E MR'  ni n 

kabl ol u ol uĢu ve  i nsanları nı n kı sıtlı  hareket  yetenekl eri ni n ol ması  bi ze t a m bi r 

neti ce ver meyebilir.  Bi zi m burada  hedefleri mi zden birisi de i Ģlet meci ni n 

eğiti mi nde  si mul at orün mesl eki  konul arı  ne  derece öğreti p öğret medi ği 

ol duğundan,  yap ma mı z gereken asıl   bu ci hazı n kabl osuz ol arak kullanı mı na 

i mkan sağl a maktır.  Tabi  ki  önceli kl e bu konuda  bil gi  sahi bi  ol mak ve 
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si mül at örün üretici  firması nda  çalıĢ mı Ģ  ol mak gerekli dir.  Bunun neti cesi nde 

gerekli  t üm değerl eri n doğr u çı kma ması  i mkansı zdır.  Burada öğren meni n ne 

derece ol duğu net ol arak ortaya çı kmı Ģ ol ur 

Deneyi mi zdeki   hedef,  i nsanların di kkatini  çeken Ģeylerin nel er  ol duğunu t espit  et mek 

ol du.  Bu deneyde özellikl e si mül at örde  20 saat  ve üzeri  çalı Ģan ki Ģil er t est e t abi 

t ut ul maya  çalı Ģıl dı.  Ayrı ca baĢ  mühendi sl erl e öğrencilerin gözündeki  değiĢ mel er 

incelendi. 

Özellikle baĢ  mühendislerin  bakıl ması  gereken cihazları  ve değerleri  bilmel eri nden 

dol ayı   göz haraketlerini n gayet  karalı  ve doğr u nokt alarda bul unduğu t espit 

edil mi Ģtir.  Öğrenciler,  aral arı nda  farklılık göst er mekt edir.  Bazılarında gereken yerl ere 

gayet  doğr u bakılırken, ki misi nde bakıl ması  gereken yerlere hi ç bakıl ma mı Ģtır. 

Ki mi si nde i se birçok nokt aya baktı ğı  ve bu konuda aslı nda yet erli  bilgi ye sahi p 

ol madı ğı ndan her nokt aya baktığı tespit edil miĢtir. 

Bunl ar  ıĢı ğı nda  öğrenmede çok öne mli  bir  unsur  ol an gözün nasıl  bir  fonksi yonu 

ol duğunu gördüğümüzden dol ayı,  i nsanların öğrenmede ve zi hi nsel  faliyetleri ni n 

harekete geçiril mesi nde gözün öne mi  i spatlanmı Ģ ol du.  Bu deneyden beklentilerden 

birisi de ki Ģi ni n kendi ne öz  güveni n nasıl  ol duğu,  si mül at ör ün gör evi ni  t a m 

ol arak yeri ne  getiri p getir medi ği dir.  Gözün  i nsanı n öğren mesi nde ve bil gil eri n 

beyne il etil mesi nde öne mi  çok büyükt ür.  Beyni n ve  i nsanı n heyecan ve 

davranı Ģl arı nı n belirl en mesi nde  de  en et ki n yönt e m göz hareketl eri ni n 

incel enmesi ol duğu bir gerçektir. 

Deneydeki  gi bi  bazılarını n sadece belirli  nokt alar  dı Ģı nda di ğer  nokt alara bak ma 

gereği  duy ma mal arı  ve bazıları nı n i se nereye t am ol arak bakacakl arı nı  bil me mel eri 

bi ze bazı  bil gileri n t a m öğrenil di ği  veya  öğrenilmedi ği  konusunda det aylı  bil giler 

ver mekt edir. 

BaĢ  mühendisleri n göz hareketleri ne bakarsak sadece belirli  nokt al ara baktıları  ve 

sadece o nokt al ara bakmanı n doğr u ol acağı nı  gayet  açı k bir  Ģekil de anl ayabiliriz. 

Fakat  öğrencileri n göz hareketleri  i se çok farklılı k göst er mekt edir.  Ace mili k ve 

pani k hali  açı kça gör ül mekt edir.  Doğr u nokt alara bak mak ve  doğr u ko mutl ar 

ver mek çok öne mli  ol duğu kadar,  burada asıl  hedef  i nsanl arı n göz  hareketl eri ni n 

ol ayl ar  karĢısı nda nasıl  hareket  etti ği dir.  Bunu da EMR ci hazı nı n yardı mı yl a 

irdel e mi Ģ bul unmakt ayız.  
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Sonuç ol arak;  

• Ma ki ne dairesi iĢleti ml eri nde i nsan fakt örünün etkisi çok büyükt ür.  

• Ma ki ne dairesi  i Ģl eti ml eri  ol dukça karıĢı k ol up bil gi  ve t ecrübe gerektiren 

iĢleti ml erdir. 

• Ma ki ne dairesi  i Ģl eti ml eri nde i nsan fakt örünün ol uml u et ki  yarat abil mesi 

içi n,  bu fakt örü ol uĢt uran unsurl arı n bir büt ün ol arak gereği nce 

uygul an ması Ģarttır. 

• Ġnsan fakt örünü ol uĢt uran unsurl ar;  eğiti m,  tecr übe,  psi kol oji k dur um,  

bedensel  unsurl ar,  kull anıl an t eçhi zat,  maki ne dairesi  t asarı mı,  sosyal  çevre 

ve pani k hali dir. 

• Yukarı da belirtilen unsurl arı n büt ün ol arak gerekti ği nce uygul an ması 

dur umunda hat a ol uĢuml arı azal makt adır.  

• Ġnsan fakt ör ünün veri m üzeri nde direkt ve öne mli bir et kisi vardır.  

• Tecr übeni n ve  eğiti m düzeyi ni n maki ne dairesi operasyonl arı ndaki  i nsan 

davranıĢl arı üzeri ndeki etkisi gerçekl eĢtirilen deneyl erl e kanıtlanmı Ģtır.  

• Ġnsan fakt örü ol arak değerl endirilen konu aslı nda i ki  kı sı mdan 

ol uĢ makt adır.  Biri ncisi  i nsan kaynaklı  hat al ar  ve  yanlıĢl ar  gi bi  ol u ms uz 

et kilerdir.  Ġ ki ncisi  i se kalite ve  veri mi  arttır ma  yol undaki  i yileĢtirici 

et kilerdir. 

• Tecr übe ve  eğiti m düzeyi  arttı kça fakt örün i Ģl eti m üzeri ne et ki si  ol u ml u 

yönde ol acaktır. 
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