
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ 

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Lisans Programı 

Ders Katalog Formu 

Dersin Adı : Gemi Makineleri Operasyonu ve Bakımı Derece: Lisans 

Kodu Yıl/Yarıyılı 
Kredis

i 
AKTS Kredisi 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta 

Ders Uygulama Laboratuar 

SM224 4 3  2  2 
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Görüşme Saatleri Çarşamba 9:00-10:30 

Ders Notları için web adresi  

Dersin Türü  Zorunlu Dersin Dili İngilizce 

Dersin Önkoşulları   yok 

Dersin mesleki bileşene katkısı, 

%  

Temel 

Bilim 

Temel 

Mühendislik 

Mühendislik 

Tasarım 

İnsan ve Toplum 

Bilim 

20 60 20  

Dersin İçeriği 

Gemi sevk sistemleri  ana makinenin sürekli çalışmasını sağlamak için gerekli 

pervane, millerinin ve ana ve yardımcı makinelerden oluşur. Makinede üretilen 

enerji ile bir gemi ileri hareket eder.  Enerji üretmek amacıyla, çeşitli enerji 

dönüşümleri  sevk sisteminde yer alınır. Bu enerji dönüşümleri uygun bir şekilde 

etkili yapılmalıdır. Bu açıdan, bir tesis operatörü olarak mühendislerin  teorik 

bilgi ile sevk sistemini  işlemek için gerekli ilkeleri, bilgi ve becerileri edinmeleri 

gerekir. Bu ders; sevk sisteminin çalışmasını, etkili enerji dönüşümü,  makineye 

uygulanan uzaktan ve otomatik kontrol ve emniyet cihazları için tesisin seyir 

durumunu planlama gibi makinelerinin çalışmasını kapsamaktadır. Ek olarak, 

aynı zamanda pervane seçimi de dahil olmak üzere şaft sistemini kapsar. 

Bakım ve çalıştırma için, ardışık devre şemaları, hidrolik ve pnömatik devre 

şeması, planlı bakım ve diğer yardımcı makinelerin bakımı için öğrenciler 

tarafından ne yapılması gerektiğini konusunda bilgiler ve ödevler tlar verilecektir.  

Bu ödev kağıtları her ders saatinin  sonunda teslim edilmelidir. Devre 

diyagramları, halen  kontrol ve güç üretme sistemlerinde kullanılır.  

Dersin Amacı 

1. geminin güç santrali yapısını sistemlerini anlamalarını sağlamak. 

2. makine çalışması için uygulanan teorik bilgileri  kazandırmak.  

3. makinelerinin çalışması için uyulması gereken ilkeleri anlamalarını sağlamak. 

4. makinelerinin çalıştırma, önlemler ve prosedürleri anlatmak 

5. otomatik ve uzaktan kontrol ve ana ve yardımcı makinelerin uygulanan 

güvenlik cihazlarını anlamak.  

6. pervane montaj dahil şaft sistemini anlamak. 

7. şaft sistemi anlamalarını sağlamak. 

8. devre şemasını anlamalarını sağlamak. 

9. hidrolik ve pnömatik devre şemasılarını  anlamalarını sağlamak. 

10.nasıl bakım tutum yapıldığını anlatmak. 

  11. Öğrencilerin vanaların ve diğer yardımcı makine uygulamalı bakımlarının 

yapılması becerilerini kazandırmak . 

 

Dersin Öğrenme  

Çıktıları  

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıda listelendiği gibi bilgi ve beceri 

kazanacaklardır  

1. Geminin sevk tesisinin Sistem konfigürasyonları 

2. Geminin sevk sistemlerinin Fonksiyonlar 

3. geminin güç santralinin çalışması için uyulması gereken İlkeler 

4. Önlemler, hazırlık ve geminin güç santralinin çalışması için prosedürler. 

5. Makinelere uygulanan uzaktan ve otomatik kontrol ve emniyet cihazları 

geminin güç tesisi , 

6. Şaft düzeneği sistemi ve pervane montajı 

7. Devre şemaların  

8. Hidrolik ve pnömatik devre şeması  

 9. Vana ve diğer yardımcı makinelerin bakımı 

Öğretim Yöntem ve Teknikleri  

Varsa, Uygulamanın (staj)  



yapıldığı yer 

Eş dönemli koşul  

Ders Kitabı  

Diğer Kaynaklar 

 

Ödevler ve Projeler 
 

Laboratuar Uygulamaları PRATİK BAKIM VE ÇALIŞTIRMA. 

Bilgisayar Kullanımı MS Word,Excel ve Electronic Workbench 

 

 

Başarı 

Değerlendirme 

Sistemi  

Yarıyıl içi Çalışmaları Adedi Değerlendirmedeki 

Katkısı, % 

Devam 1 %40 

Yıl İçi Sınavları   

Kısa Sınavlar   

Ödevler   

Dönem Ödevi/Projesi   

Laboratuar Uygulaması 1 %20 

Uygulama   

Derse Özgü Staj(Varsa)   

Seminer   

Sunum   

Alan Çalışması   

Final Sınavı 1 %40 

TOPLAM  %100 

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna 

Katkısı 
 %60 

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna 

Katkısı 
 %40 

TOPLAM  %100 

 

 

 

Hafta 

 

Konular 

Dersin  

Çıktıları 

1 - Derse genel bakış 

- Bakım için önlemler 

1 -- 8 

2 - Giriş,  dizel makineleri, ilk hareket 

- Bakım-I 
1-- 4 & 9 

3 - - Giriş,  dizel makineleri, ilk hareket 

- Bakım II 
1-- 4 & 9 

4 - Ana makinenin hazırlığı   

- Bakım III 
1-- 4 & 9 

5 - Ana makinenin hazırlığı   

- Bakım IV 
1-- 4 & 9 

6 - Ana dizel motoru çalıştırılması 

- Bakım V 
1-- 5 & 9 

7 - Ana dizel motorun uzaktan ve otomatik kontrol ve emniyet cihazları 

- Bakım VI 

1 – 5 & 9 

8 ARA - SINAV  

  
 

9 - Dizel motorunun  seyir durumu 

- Bakım VII 

1 – 5 & 9 

10 -- Yardımcı makinelerin uzaktan ve otomatik kontrol ve emniyet cihazları 

- Bakım VIII 

1 – 5 & 9 

11 -Şaft sisteminin Bakım 

- Bakım IX (Sıralı devre şeması I) 
6, 7 

12 - buhar türbini tesisinin devreye alınması. 

- Bakım X (Sıralı devre şeması II)  

1 – 5 & 7 



13 buhar türbini tesisinin devreye alınması. 

- Bakım XI (Hidrolik ve pnömatik devre şeması  

1 – 5 & 8 

14 Ana kazan sistemi  

- Bakım XII (Hidrolik ve pnömatik devre şeması II) 

1 – 5 & 8 

 

 

Dersin Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi 
 

  

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar  

Katkı 

Seviyesi 

1 2 3 

a Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X   

b Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi  X  

c Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi  X  

d Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi   X 

e Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi X   

f Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama   X 

g Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi   X 

h Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı 

bir eğitim 
 X  

i Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları  X  

j Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları  X  

k Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını 

kullanabilme becerisi 
X   

l Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel 

çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi 
X   

m Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz 

edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi. 
X   

          

1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam  

 

 

Düzenleyen  Prepared by  

Seigo Hashimoto 

 

Tarih  Date  
 

İmza  Signature  

 

 


