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İzleyen sayfaya geçiniz. 

1. Emme ve Egzoz işlemleri portlarla gerçekleşen 2 zamanlı motorlar ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

 
 
2. Bir Dizel motorunda yağlama yağı ve soğutma suyu sıcaklığı normalden yüksek ise 

bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
3. Yağ değişiminden kısa bir sure sonra yağlama yağı renginin koyulaşması neyin 

göstergesidir? 

 
 
4. Dizel motorlarının yakıt devresinde havanın bulunması aşağıdakilerden hangisine 

neden olur? 

 
 
5. Valf overlebinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

6. Bir dizel motorunda yağa yakıt  karışmasıyla hangi etkiler gözlenir? 

 
7. Krank mili veb ölçüsü aşağıdaki cihazlardan hangisi ile ölçülür? 

 
8. Dört zamanlı bir motorda valf ayarı motorun hangi konumunda yapılır? 

 
9. Dört zamanlı bir dizelmotorunda Emme ÜÖN dan 20 0KMA önce başlamakta Egzoz 

işlemi ÜÖN dan 15 0KMA sonra kapanmaktadır. Buna göre valf overleb süresi kaç 
derecedir? 

 
10. Bazı gemi dizel motorlarında egzoz valflerinin çalışma esnasında kendi ekseninde 

dönmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

11. Bir dizel motorunda yakıtın silindire geç püskürtülmesinin belirtileri  
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 
12. Yakıt viskozitesinin normalden yüksek olması motorda aşağıdaki sonuçlardan 

hangisini doğurur? 

 
 
13. Gemi motorlarında İlk hareket esnasında yakıt vuruntusunu önlemek için alınan 

önlem aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
14. Soğuk bir ana makinede ilk hareket esnasında oluşan vuruntunun nedeni 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
15. Kroset yataklarında karşılaşılan yağlama türü aşağıdakilerden hangisidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

16. Gemilerde skavenç yangınını körükleyen ana neden aşağıdakilerden hangisidir? 

 
17. Bir dizel motorunda laynerin müsade edilen sınırın üzerinde aşınması halinde 

aşağıdakilerden hangisi gözlemlenir? 

 
18. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarında kullanılan silindir yağlarının 

görevlerinden biridir? 

 
19. Bir dizel motorunda piston segmanlarının sınır değerlerin üzerinde aşınmasının  

sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

 
20. Ana makine silindirlerinden birisi vuruntu nedeniyle atıyor ve makinenin stop 

edilmesi çalışma şartları nedeniyle sakıncalı ise aşağıdaki önlemlerden hangisi 
alınabilir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

21. Enjektörün açma basıncının düşük olmasıyla püskürtme avansı arasında nasıl bir 
ilişki vardır? 

 
 
22. Helis kontrollü  bir yüksek basınç pompasında basma başlangıcı nasıl gerçekleşir? 

 
23. Bir dizel motorunda tutuşma gecikme süresindeki uzamanın sonucu aşağıdakilerden 

hangisidir?  

24. Helis kontrollü  bir yüksek basınç yakıt pompasında silindire gönderilecek yakıt 
miktarı nasıl ayarlanır? 

 
25. Bir Gemi makinesinin çalışması esnasında egzozda mavi duman görülmesinin nedeni 

aşağıdakilerden hangisidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

26. Dört zamanlı dizel motorlarında emme ve egzoz valfleri hareketini nereden alır? 

 
 
27. 2 zamanlı ağır devirli dizel motorlarında kullanılan yakıtlar içerisinde ISO8217 

standardına göre bulunması gereken su miktarı yüzde kaçtır? 

 
 
28. ISO 8217 standartlarına göre ağır devirli motorlar için öngörülen H55  sınıfı yakıtın 

yoğunluk değerinin üst sınırı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
29. Yakıtlarda Setan sayısının önemi nedir? 

 
 
30. Püskürtme avansının azaltılması durumunda motorda görülen etki aşağıdakilerden 

hangisidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

31. VIT düzeneği motorun hangi özelliğini etkiler? 

 
32. TBN değeri yağlama yağının hangi özelliğini belirtir? 

33. Bir dizel motorunun karter yağından alınan numunede yüksek miktarda silisyum 
içeriğinin bulunması nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
 
34. Karter yağ analizinde yağ içerisinde Sn,Cu,Pb gibi bileşenlerin varlığı neyin 

göstergesidir? 

 
 
 
35. Gücü 11200 kW olan bir ana makinenin özgül silindir yağ tüketimi 0,75 g/kWh 

olduğuna göre makinenin günlük yağ sarfiyatı nedir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

36. Dört stroklu bir dizel motoru 1000 d/d da dönmektedir. Tutuşma gecikmesi(TG) 
açısal olarak 15 0KMA sürdüğüne göre TG süresince geçen zaman aşağıdakilerden 
hangisidir? 

37. İşletme esnasında artan yağ sıcaklığına karşın yağın viskozitesini kontrol etmesi 
yağın hangi özelliğiyle ifade edilir? 

 
38. Motorlarda kompresyon oranı tanımı, aşağıdakilerden hangisidir? 

 
39. Dizel makinelerinde çok yüksek viskoziteli yağlama yağı kullanılması makinede 

hangi sonucu doğurur? 

 
 

40. Çalışmakta olan bir dizel makinesinde, silindir kaveri su sirkülasyon kanallarında 
hava cepleri oluşmasının etkisi aşağıdakilerden hangisidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

41. Strok hacmi 0,90 m3, ortalama indike basıncı 10 bar, devir sayısı 120 d/d olan 6 
silindirli iki zamanlı bir dizel motorunun indike gücü aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
42. İki zamanlı bir dizel makinesinin bir silindirinden alınan p-V diyagramının alanı 962 

mm2 ve diyagramın boyu 90 mm olarak bulunmuştur. Diyagramın alındığı cihazın 
yay numarası 0.88 mm/bar olduğuna göre, makinenin endike ortalama basıncı kaç 
bar olacaktır? 

 
43. Çalışmakta olan bir dizel motorunun aşırı yükte çalıştığını anlamının en kolay yolu 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 
44. Bir dizel motorunun silindirlerinden birisinin kompresyon basıncı ve yakıt indeksi 

aynı  normal iken diğer silindirlerin egzoz sıcaklıklarına göre çok daha  yüksek 
olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

45. Bir dizel ana makinesinde  kompresyon basıncı ve püskürtme avansı aynı iken  tüm 
silindirlerde egzoz sıcaklığı yüksek ise sıcaklıkları düşürmek için yapılması gereken 
işlem aşağıdakilerden hangisidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

46. Aşağıdakilerden hangisi pompalarda kavitasyonu önlemek için alınacak önlemlerden 
biri değildir? 

 
 
47.  

I. Gürültülü çalışma 
II. Çıkış basıncı ve debisinde oynama 
III. Pompa motorunun ampermetresindeki ibrenin salınım yapması 

 
Yukarıdakilerden hangileri pompanın kavitasyon altında çalıştığının göstergesidir? 

 
 
48. Kazanlarda Ekonomizerin görevi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 

49. 10 mm duvar kalınlığındaki çelik bir tankta 90 °C sıcaklıkta akışkan bulunmaktadır. 
Dış ortam sıcaklığı 15 °C’ dir. Çeliğin ısıl iletkenlik katsayısı 50 W/mK’dir. Tankın 
dışı ve içi için ısı transfer katsayıları 2800 ve 11 W/m2K’ dir. Buna göre tankın dış 
yüzey sıcaklığı kaç  °C dir? 

 



12 
İzleyen sayfaya geçiniz. 

50. Basınçlı hava sisteminde yağ görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

 
51. Inert (inergen) gazların yangın söndürme prensibi aşağıdakilerden hangisidir? 

 
52. Kazan besleme suyundaki havanın kazan borularında oluşturduğu zarar 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 
53. Bir sintine separatöründen disçarç edilen sintine suları aşağıdaki hangi tanka 

alınmalıdır? 

 
54. Yakıt separatörlerinde yakıt dışarı veriyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

55.  
I. Seri bağlı iki pompa içerisinden geçen hacimsel debi �̇�1 + �̇�2 ‘ ye eşittir. 
II. Seri bağlı iki pompa boyunca toplam net yük 𝐻1 + 𝐻2 ‘ ye eşittir. 
III. Paralel bağlı iki pompa içerisinden geçen hacimsel debi �̇�1 − �̇�2 ‘ ye eşittir. 

 
Seri ya da paralel bağlanmış iki özdeş pompa içerisindeki daimi, sıkıştırılamaz akışı 
dikkate alındığında yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 

 

 
56. Bir sintine separatöründe ayrıştırılan yağlı suların rotası aşağıdakilerin hangisi 

olmalıdır? 

 
 
57. Bir yakıt separatörü ilk hareketten sonra aşırı şekilde titreşimle hızlanıyorsa, bunun 

nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

 
58. İki loblu dönel bir hacimsel pompada her bir lobun hacmi 0,45 cm3’ dir ve SAE 30 

motor yağını pompalamaktadır. n = 900 devir/dakika olması durumunda geçen 
hacimsel debi nedir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

59. Devrede olan bir yakıt separatörünün titreşim yapmaya başlaması durumunda 
alınması gereken önlem aşağıdakilerden hangisidir? 

 
60. ideal şartlarda çalışan tersinir bir kompresörde 100 kPa basınç ve 27 °C sıcaklıktan 

900 kpa basınca sıkıştırılmaktadır. Akışkanın birim kütlesi için sıkıştırma işi 
izantropik (k=1,4) durum için kaç kJ/kg olur? 

 
61. Aşağıdakilerden hangisi santrifüj pompalarda kapasite ve basınç düşmesine neden 

olur? 

 
62.  

I. Pompa içerisinde daha hızlı akış kavitasyonu arttırır. 
II. Suyun sıcaklığı arttıkça gerekli Net Pozitif Emme Yüksekliği (NPEY) de artar. 
III. Suyun sıcaklığı arttıkça kullanılabilir NPEY de artar. 
IV. Suyun sıcaklığı arttıkça kavitasyon oluşumu azalır.  

 
Bir su pompası içerisindeki akış ele alındığında yukarıdaki ifadelerden hangileri 
yanlıştır? 

 
63. Evaporatörlerde saf su elde etme  aşağıdaki işlemlerden hangisiyle gerçekleştirilir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

64. Düşük basınçlı Evaporatörlerde deniz suyu buharlaşma sıcaklığı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
65.  

I. Yağ eksik ya da hiç yok 
II. Sıcak çalışan yatak veya rulman var 
III. Devir düşük 
IV. Kapasite çok yüksek 
 

Yağ-yakıt separatörlerinde dişli kutusundan (karterden) ses geliyorsa yukarıdaki 
ifadelerden  hangileri doğrudur? 

 
 
66. İki kademeli pistonlu bir hava kompresöründe birinci kademe emme valfinin 

sızdırması aşağıdakilerden hangisine neden olur? 

 
67.  

I. Isıtma yüzeyi 
II. İşletme basınç 
III. Maksimum basınç 
 

Kazanların büyüklüğü yukarıdakilerden hangileri ile belirlenir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

68. Aşağıdakilerden hangisi yağlama yağlarının işlevlerinden biri değildir? 

 
69. Sintine separatörleriyle sintine basarken denize basılan su 25 ppm ise, aşağıdaki 

işlemlerden hangisi yapılır? 

 
70.  

I. Ara Yüzey Pozisyonu 
II. Debi 
III. Sıcaklık 

 
Yağ-yakıt ayrıştırma verimini etkileyen faktörler yukarıdakilerden hangileridir? 

 
71. Santrifüj bir pompada kavitasyonun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

 
72. Aşağıdakilerden hangisi Buzluk sistemindeki evaporatör yüzeyindeki buzlanmayı 

önlemek için uygulanacak yöntemlerden biri  değildir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

73. Düzgün ve devamlı bir akım sağlayabilmek için tek etkili pompaların boru devreleri 
üzerine donatılır? 

 
 
74. Aşağıdakilerden hangisi vakumu düşüren etkenlerden biri değildir? 

 
75. Basıncı veya debisi değişebilen pompalarda çıkış devresi üzerine konulan hava 

çemberinin görevi aşağıdakilerden hangisidir? 

 
76.  

I. Yoğunluk 
II. Vizkosite 
III.  Debi 

 
Yağ/Yakıt seperatörlerinde ara yüzey oluşumuna etki eden faktörler 
yukarıdakilerden hangilerdir? 

 

 
77. Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Soğutma Sisteminin avantajlarından biri değildir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

78. Kazan besleme suyundaki oksijenin kazan borularında oluşturduğu zarar 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
79. Aşağıdakilerden hangisi kazan suyuna uygulanan testlerden biri değildir? 

 
 
80. Aşağıdakilerden hangisi hacimsel kompresör çeşitlerinden biri değildir? 

 
 
81. Aşağıdaki Kodlardan hangisi Can Kurtarma Ekipmanları ile ilgili düzenlemeleri 

içermektedir? 

 
82. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi gemilerde çalışan gemi adamlarının eğitim, sınav, 

belgelendirme ve vardiya tutma esaslarının standartlarını belirlemektedir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

83. Bir gemide, can güvenliğine ilişkin bulundurulması zorunlu olan teçhizatın 
belirlenmesinde, aşağıdaki uluslararası sözleşmelerden hangisi en çok etkilidir?  

 
84. MARPOL Sözleşmesine göre gemi kendi makinesi ile ilerlerken özel alanlar 

haricinde karadan 12 mil açıktan itibaren pis suları tahliye edebilmek için geminin 
hızı en az kaç knot olmalıdır? 

 
 
 
85. Gemilerde balast sularının kontrolü ve yönetimi ile ilgili sözleşme aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 
 
 
86. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesinin (MARPOL 

73/78) EK-I’inde belirtilen petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar kaç GRT 
üzerindeki teknelere uygulanır? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

87. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 
73/78)’in EK-V’i, hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin 
alınacak tedbirleri kapsar? 

 
 
88. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 

73/78)’in EK-VI’sı, hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin 
alınacak tedbirleri kapsar? 

 
 
89. IOPP nedir? 

 
 
90. Seyir yardımcılarından sancak (yeşil) ve iskele (kırmızı) borda fenerlerinin 

pruvadan itibaren görülebilme açıları kaç derecedir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

91. Aşağıdakilerden hangisi gemi personelinin eğitilmesi konusunda ISM Kod 
gereklerinden biri değildir? 

 
92. Aşağıdakilerden hangisi kalite terminolojisindeki iç müşteriye örnektir? 

 
 
93. Aşağıdakilerden hangisi SOLAS Sözleşmesinin ana amaçlarında biridir?  
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

94.  
I. Maritime Safety (Denizcilik Güvenliği) 
II. Marine Pollution (Deniz Kirliliği) 
III. Liability and Compensation  (Sorumluluk ve Tazminat) 

 
IMO tarafından yapılan sözleşmeler, genel olarak yukarıdaki gibi dört temel grup 
altında incelenecek olursa, International Convention on Standarts of Training, 
Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW),1978 sözleşmesi, yukarıdaki 
sınıflandırmalardan hangisi ya da hangilerine dahil olur? 

 

 
95. Aşağıdakilerden hangisi kaptanın kamu görev ve yetkilerinden biri değildir? 

 
96. Aşağıdakilerden hangisi Güvenlik Yönetim Sisteminin (GYS) getirilerinden biri 

değildir? 

 
97. ISM kodun tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

98. Aşağıdakilerden hangisi kaptanın ISM koduna göre sorumluluklarından biri 
değildir? 

 
99. Denizde acil durum iletişimlerini sağlamak amacıyla kullanılmak üzere geliştirilmiş 

olan payroteknik (pyrotechnimalzemelerin sahip olması gereken teknik özelliklere 
ilişkin asgari standartlar, aşağıdaki uluslararası denizcilik konvansiyonlarından 
hangisinin kapsamında öncelikli olarak ele alınmıştır? 

 
100. Güvenlik Yönetimi Sisteminin kurulması, etkin uygulanması ve gelişimi belirli 

şartlara bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? 

 
 

 


	120
	YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
	Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği Uyarınca
	Seviye Tespit Sınavı - II. Aşama
	A
	ADAYIN
	GENEL  AÇIKLAMA


	1. Emme ve Egzoz işlemleri portlarla gerçekleşen 2 zamanlı motorlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
	A) Emme ve Egzoz portları aynı anda açılır ve aynı zamanda kapanır.
	B) Egzoz portları ile  süpürme portları aynı anda açılır ve aynı anda kapanır
	C)  Süpürme portları Egzoz portlarından once açılıp once kapanır
	D) Egzoz portları süpürme portlarından once açılıp sonar kapanır
	E) Süpürme portları önce açılır ve sonar kapanır.

	2. Bir Dizel motorunda yağlama yağı ve soğutma suyu sıcaklığı normalden yüksek ise bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Yağlama yağı filitresinin kirlenmesi
	B) Kartere su kaçması
	C) Deniz suyu soğutma  pompasının debisindeki azalma
	D) Sirkülasyon pompasının debisindeki artma
	E) Silindir yanma basınç ve sıcaklığının artması

	3. Yağ değişiminden kısa bir sure sonra yağlama yağı renginin koyulaşması neyin UgöstergesidirU?
	A) Yağın yağlama özelliğini kaybetmesi
	B) Kompresyon kaçağından dolayı kartere aşırı kurum girişi
	C) Kartere yanmamış Yakıt kaçması
	D) Yağın viskozitesindeki artma
	E) Yağlama yağının deterjan özelliğini yerine getirdiği

	4. Dizel motorlarının yakıt devresinde havanın bulunması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
	A) Yakıt pompasının basma işlevini yerine getirememesine
	B) Tam yükte silindire daha fazla hava girmesine,
	C) Pistonların arızlanmasına
	D) Yakıt basıncının normalden fazla yükselmesine
	E) Yakıt basınıcnın normalden daha az yükselmesine

	5. Valf overlebinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Bir miktar egzoz gazının NOx kontrolü için silindirde tutulması
	B) Silindir içerisindeki yanmış gazların silindirden atılması
	C) Emme ve egzoz valfinin soğutulması
	D) Segmanların soğutulması
	E) Silindire aşırı doldurma yapmak

	6. Bir dizel motorunda yağa yakıt  karışmasıyla hangi etkiler gözlenir?
	A) Viskozite azalır.
	B) Akma noktası sıcaklığı düşer.
	C) Alevlenme noktası yükselir.
	D) Viskozite yükselir.
	E) TAN sayısı azalır.

	7. Krank mili veb ölçüsü aşağıdaki cihazlardan hangisi ile ölçülür?
	A) Derinlik mikrometresi
	B) Deflekşın geyç
	C) Sentil
	D) İç Çap Mikrometresi
	E) Dıç çap mikrometresi

	8. Dört zamanlı bir motorda valf ayarı motorun hangi konumunda yapılır?
	A) Genişleme Periyodunda
	B) Egzoz periyodunda
	C) Sıkıştırma sonu Üst Ölü Noktada
	D) Emme periyodunda
	E) Emme başlangıcı Egzoz sonunda

	9. Dört zamanlı bir dizelmotorunda Emme ÜÖN dan 20 P0PKMA önce başlamakta Egzoz işlemi ÜÖN dan 15 P0PKMA sonra kapanmaktadır. Buna göre valf overleb süresi kaç derecedir?
	A) 5 P0PKMA
	B) 35 P0PKMA
	C) 70 P0PKMA
	D) 160 P0PKMA
	E) 165 P0PKMA

	10. Bazı gemi dizel motorlarında egzoz valflerinin çalışma esnasında kendi ekseninde dönmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Valf oturma yüzeylerini temizlemek
	B) Daha iyi egzoz işlemi gerçekleştirmek
	C) Egzoz gazlarının daha hızlı tahliye edilmesini sağlamak
	D) Egzoz valfinin tutmasını önlemek
	E) Soğutma ve  homojen aşınmayı sağlamak

	11. Bir dizel motorunda yakıtın silindire geç püskürtülmesinin belirtileri  aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
	A) Düşük silidir basıncı ve yüksek egzoz sıcaklığı
	B) Düşük egzoz ve silindir basıncı
	C) Düşük kompresyon basıncı
	D) Yüksek yanma basıncı ve egzoz sıcaklığı
	E) Vuruntu

	12. Yakıt viskozitesinin normalden yüksek olması motorda aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurur?
	A) Damlacık çapında küçülme ve kötü yanma
	B) Damla çapında büyüme ve kötü  yanma
	C) Tutuşma gecikmesinde azalma
	D) Enjektör açma basıncında azalma
	E) Silindir içinde daha homojen hava yakıt karışımı

	13. Gemi motorlarında UİlkU hareket esnasında yakıt vuruntusunu önlemek için alınan önlem aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Makine dairesinin havalandırılması
	B) Manevra öncesi silindirlerin yağlanması
	C) Silindir Soğutma devresindeki ön ısıtıcının devreye alınması
	D) Silindir Soğutma devresindeki elektrikli ısıtıcının devreye alınması
	E) Yağ seperatörünün devreye alınarak seperatör ısıtısının devreye alınması

	14. Soğuk bir ana makinede ilk hareket esnasında oluşan vuruntunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Yakıt püskürtme basıncındaki artma
	B) Yağ basıncındaki artma
	C) Yağ sıcaklığının düşük olması
	D) Tutuşma gecikmes süresindeki uzama
	E) Yakıt sıcaklığının yüksekliği

	15. Kroset yataklarında karşılaşılan yağlama türü aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Hidrodinamik yağlama
	B) Sınır yağlama
	C) Karışık yağlama
	D) Basınçlı yağlama
	E) Hidrostatik yağlama

	16. Gemilerde skavenç yangınını körükleyen ana neden aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Skavenç bölgesinde yakıt,yağ ve kurumun birikmesi
	B) Segmanların aşınması
	C) Ağır yakıt kullanımı
	D) Valf overlebi esnasında egzoz gazlarının skavence kaçması
	E) Motorun aşırı ısınması

	17. Bir dizel motorunda laynerin müsade edilen sınırın üzerinde aşınması halinde aşağıdakilerden hangisi gözlemlenir?
	A) Kompresyon basıncında ve egzoz sıcaklığında azalma
	B) Kompresyon basıncında azalma yakıt sariyatında artma
	C) Silindir soğutma suyu sıcaklıklarında azalma
	D) Kompresyon basıncında artma ve egzoz sıcaklığında artma
	E) Skavenç yangını

	18. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarında kullanılan silindir yağlarının görevlerinden biridir?
	A) Pistonları soğutmak
	B) Motor yataklarını soğutmak
	C) Asidik oluşumları nötralize etmek
	D) Yanmaya iştirak etmek
	E) Silindir eteklerini yağlamak

	19. Bir dizel motorunda piston segmanlarının sınır değerlerin üzerinde aşınmasının  sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
	A) Yağlama yağı viskozitesinde artma
	B) Yağ sıcaklığında artma
	C) Silindir yağ tüketiminde artış
	D) Yanma basıncında artma
	E) Egzoz sıcaklığında azalma

	20. Ana makine silindirlerinden birisi vuruntu nedeniyle atıyor ve makinenin stop edilmesi çalışma şartları nedeniyle sakıncalı ise aşağıdaki önlemlerden hangisi alınabilir?
	A) Soğutma suyu debisini artırılr
	B) İlgili silindirin püskürtme avansı azaltılır
	C) Rilif valfin yay tansiyonu artırılır
	D) İlgili silindirin yakıtı kısılır yada kesilir
	E) İlgili silindire hava girişi kesilir

	21. Enjektörün açma basıncının düşük olmasıyla püskürtme avansı arasında nasıl bir ilişki Uvardır?
	A) Püskürtme erken başlar erken biter.
	B) Püskürtme geç başlar erken biter.
	C) Kam açısını rötora alır.
	D) Püskürtme geç başlar başlar geç biter.
	E) Püskürtme erken başlar geç biter.

	22. Helis kontrollü  bir yüksek basınç pompasında basma başlangıcı nasıl gerçekleşir?
	A) Plencer helisin sağa çevrilmesiyle başlanır.
	B) Plencer helisinin sola çevrilmesiyle başlar.
	C) Plencer helis üst kısmının giriş deliğini kapatmasıyla başlar.
	D) Delivery valfin açılmasıyla başlar.
	E) Plencer stop kanalı by-pass kanalını kapattığında başlar.

	23. Bir dizel motorunda tutuşma gecikme süresindeki uzamanın sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Basınç artış hızında aşırı yükselme nedeniyle ısıl ve mekanik deformasyon oluşur.
	B) Yanmanın artan basınç artış hızına bağlı olarak iyileşir.
	C) Fiziksel ve kimyasal reaksiyonların uzaması nedeniyle yanma iyileşir.
	D) Silindir yanma basıncı normal değerlerin altına düşer.
	E) Silindir basıncındaki artış nedeniyle güçte iyileşme olur.

	24. Helis kontrollü  bir yüksek basınç yakıt pompasında silindire gönderilecek yakıt miktarı nasıl ayarlanır?
	A) Kamın plenceri ittirmesiyle
	B) Plencer helisinin konumu değiştirilerek
	C) Plencerin ileri geri hareketiyle
	D) VIT düzeneği ile
	E) Buster pompasının debisini artırıp azaltarak

	25. Bir Gemi makinesinin çalışması esnasında egzozda mavi duman görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Silindire su girmesi
	B) Enjektör basıncının düşük olması
	C) Motorun fazla yağ yakması
	D) Kötü yanma
	E) Püskürtme avansının azalması

	26. Dört zamanlı dizel motorlarında emme ve egzoz valfleri hareketini nereden alır?
	A) Volan
	B) Kemşaft
	C) Zamanlama dişlileri
	D) Şaft kaplininden
	E) Kroset mekanizması

	27. 2 zamanlı ağır devirli dizel motorlarında kullanılan yakıtlar içerisinde ISO8217 standardına göre bulunması gereken su miktarı yüzde kaçtır?
	A) %1
	B) %2
	C) %4
	D) %5
	E) %10

	28. ISO 8217 standartlarına göre ağır devirli motorlar için öngörülen H55  sınıfı yakıtın yoğunluk değerinin üst sınırı aşağıdakilerden hangisidir?
	A) 950kg/mP3
	B) 980kg/mP3
	C) 991 kg/mP3
	D) 1010 kg/mP3P
	E) 1030 kg/mP3

	29. Yakıtlarda Setan sayısının önemi nedir?
	A) Setan sayısı arttıkça yakıtın viskozitesi azalır.
	B) Setan sayısı arttıkça yakıtın tutuşma sıcaklığı artar.
	C) Düşük setan sayısı yakıtın tutuşma gecikmesini azaltır.
	D) Setan sayısı arttıkça yakıtın atomizasyonu iyileşir.
	E) Düşük setan sayılı yakıt yakıtın tutuşma gecikme süresini artırır.

	30. Püskürtme avansının azaltılması durumunda motorda görülen etki aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Maksimum basınç artar egzoz sıcaklığı düşer.
	B) Maksimum basınç artar egzoz sıcaklığı düşer.
	C) Maksimum basınç düşer egzoz sıcaklığı artar.
	D) Özgül yakıt sarfiyatı azalır.
	E) Efektif güç artar.

	31. VIT düzeneği motorun hangi özelliğini etkiler?
	A) Püskürtme avansını yük durumuna göre ayarlar.
	B) Püskürtme avansını artırır.
	C) Valf overleb süresini ayarlar.
	D) Yük durumuna göre yakıt miktarını ayarlar.
	E) Giren hava miktarını yük durumuna göre ayarlar.

	32. TBN değeri yağlama yağının hangi özelliğini belirtir?
	A) Sıcaklıkla viskozitenin değişimine direnci
	B) Emilsiyon direnci
	C) Asidik oluşumları nötralize etmeyi
	D) Yüksek sıcaklıklarda oksitlenmeyi önlemeyi
	E) Bazik oluşumlara direnç oluşturmayı

	33. Bir dizel motorunun karter yağından alınan numunede yüksek miktarda silisyum içeriğinin bulunması nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Uygun olmayan yakıt filitresi
	B) Uygun olmayan hava filitresi
	C) Yağlama yağı içerisindeki katkıların bozulmasından
	D) Yataklardaki aşınmalar
	E) Layner aşınması

	34. Karter yağ analizinde yağ içerisinde Sn,Cu,Pb gibi bileşenlerin varlığı neyin göstergesidir?
	A) Silindir aşınmasının artması
	B) Valflerde kısmi dökülmeler
	C) Segmanların aşırı aşınması
	D) Yatak malzemelerinin aşınması
	E) Piston pin aşınması

	35. Gücü 11200 kW olan bir ana makinenin özgül silindir yağ tüketimi 0,75 g/kWh olduğuna göre makinenin günlük yağ sarfiyatı nedir?
	A) 190.8 kg
	B) 201.6 kg
	C) 209.5 kg
	D) 249.7 kg
	E) 300.9 kg

	36. Dört stroklu bir dizel motoru 1000 d/d da dönmektedir. Tutuşma gecikmesi(TG) açısal olarak 15 P0PKMA sürdüğüne göre TG süresince geçen zaman aşağıdakilerden hangisidir?
	A) 1,5 ms
	B) 2,5 ms
	C) 3,0 ms
	D) 3,5 ms
	E) 4,5 ms

	37. İşletme esnasında artan yağ sıcaklığına karşın yağın viskozitesini kontrol etmesi yağın hangi özelliğiyle ifade edilir?
	A) API sayısı
	B) Viskozite Indeksi
	C) Bome Derecesi
	D) TBN sayısı
	E) TAN sayısı

	38. Motorlarda kompresyon oranı tanımı, aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Sıkıştırma basıncının yanma basıncına oranıdır.
	B) Yanma basıncının sıkıştırma basıncına oranıdır.
	C) Strok hacminin ölü hacme oranıdır.
	D) Piston alt ölü noktada iken silindir hacminin ölü hacme oranıdır.
	E) Ölü hacmin ilk hacme oranıdır.

	39. Dizel makinelerinde çok yüksek viskoziteli yağlama yağı kullanılması makinede hangi sonucu doğurur?
	A) Yağlama yağı artar.
	B) Daha yüksek sıcaklıklarda kalınlaşır.
	C) Soğuk havalarda ilk hareket zorluğu artar.
	D) Sürtünme kayıplarını en aza iner.
	E) Makine çok daha rahat çalışır.

	40. Çalışmakta olan bir dizel makinesinde, silindir kaveri su sirkülasyon kanallarında hava cepleri oluşmasının etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Hidrolik gerilme ve bozunma
	B) Silindir kaverinde kızgın noktalar
	C) Yağ viskozitesinin artışı
	D) Kışır ve pislik birikimi
	E) Çamur birikimi

	41. Strok hacmi 0,90 mP3P, ortalama indike basıncı 10 bar, devir sayısı 120 d/d olan 6 silindirli iki zamanlı bir dizel motorunun indike gücü aşağıdakilerden hangisidir?
	A) 7500 kW
	B) 8000 kW
	C) 10800 kW
	D) 12000 kW
	E) 13000 kW

	42. İki zamanlı bir dizel makinesinin bir silindirinden alınan p-V diyagramının alanı 962 mm2 ve diyagramın boyu 90 mm olarak bulunmuştur. Diyagramın alındığı cihazın yay numarası 0.88 mm/bar olduğuna göre, makinenin endike ortalama basıncı kaç bar olacakt�
	A) 11.1 bar
	B) 12.1 bar
	C) 13.1 bar
	D) 14.1 bar
	E) 15.1 bar

	43. Çalışmakta olan bir dizel motorunun aşırı yükte çalıştığını anlamının en kolay yolu aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Egzoz gazlarında gözlemlenen siyah duman
	B) Silindirde vuruntu sesi
	C) Soğutma suyu çıkış sıcaklığı
	D) Yakıt sarfiyatındaki artma
	E) Yağlama yağı sarfiyatındaki artma

	44. Bir dizel motorunun silindirlerinden birisinin kompresyon basıncı ve yakıt indeksi aynı  normal iken diğer silindirlerin egzoz sıcaklıklarına göre çok daha  yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Ara soğutucu çıkış sıcaklığı yüksektir
	B) Püskürtme avansı azalmıştır
	C) Püskürtme avansı artmıştır
	D) Egzoz karşı basıncı yüksektir
	E) Soğutma suyu sıcaklığı çok yüksektir

	45. Bir dizel ana makinesinde  kompresyon basıncı ve püskürtme avansı aynı iken  tüm silindirlerde egzoz sıcaklığı yüksek ise sıcaklıkları düşürmek için yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Makinenin yükü azaltılır.
	B) Soğutma suyu debisi artırılır.
	C) Yağlama yağı basıncı yükseltilir.
	D) Yakıt pompası rak kolu ile yakıt kısılır.
	E) Makineye gönderilen yakıt artırılır.

	46. Aşağıdakilerden hangisi pompalarda kavitasyonu önlemek için alınacak önlemlerden biri Udeğildir?
	A) Pompa giriş basıncını arttırmak
	B) Pompalanan suyun sıcaklığını azaltmak
	C) Pompa çıkış valfini kısarak debisini düşürmek
	D) Pompa devrini arttırmak
	E) Emme hattındaki yük kayıplarını azaltmak

	47.
	A) Yalnız I
	B) I ve II
	C) I ve III
	D) II ve III
	E) I, II ve III

	48. Kazanlarda Ekonomizerin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Kızgın buhar elde etmek
	B) Doymuş buhar elde etmek
	C) Kazan fit suyunun ön ısıtmasını yapmak
	D) Kazan içerisindeki oksijeni ayırmak
	E) Dönen buharı yoğuşturmak

	49. 10 mm duvar kalınlığındaki çelik bir tankta 90  C sıcaklıkta akışkan bulunmaktadır. Dış ortam sıcaklığı 15  C’ dir. Çeliğin ısıl iletkenlik katsayısı 50 W/mK’dir. Tankın dışı ve içi için ısı transfer katsayıları 2800 ve 11 W/mP2PK’ dir. Buna göre tankı	
	A) 80
	B) 90
	C) 100
	D) 110
	E) 120

	50. Basınçlı hava sisteminde yağ görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Segman ve silindirlerin aşınması
	B) Hava filtresinin tıkalı olması
	C) Soğutma suyunun ısısının yüksek olması
	D) Kompresör devrinin yüksek olması
	E) Yağlama yağı basıncının düşük olması

	51. Inert (inergen) gazların yangın söndürme prensibi aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Ortamın soğutulması
	B) Yanıcı maddenin soğutulması
	C) Isının ortadan kaldırılması
	D) Yangının boğulması
	E) Oksijen seviyesinin düşürülmesi

	52. Kazan besleme suyundaki havanın kazan borularında oluşturduğu zarar aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Kazan suyunun tuzluluğunu arttırır.
	B) Korozyona neden olur.
	C) Devre basıncının artmasına neden olur.
	D) Kazan su seviyesinin yükselmesine neden olur.
	E) Ana besleme pompasının basıncını düşürür.

	53. Bir sintine separatöründen disçarç edilen sintine suları aşağıdaki hangi tanka alınmalıdır?
	A) Başpik Tank
	B) Slop Tank
	C) Setling Tank
	D) Dabıl Botum Tank
	E) Kıçpik Tank

	54. Yakıt separatörlerinde yakıt dışarı veriyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
	A) Gravity disk çok küçük
	B) Seal suyu gelmiyor veya az geliyor
	C) Su çıkışı kapalı
	D) Karşı basınç  atmosfer basıncını üzerinde
	D) Slaç çıkış tarafı dolu

	55.
	A) Yalnız I
	B) Yalnız II
	C) Yalnız III
	D) I ve II
	E) I ve III

	56. Bir sintine separatöründe ayrıştırılan yağlı suların rotası aşağıdakilerin hangisi olmalıdır?
	A) Separatör-slop tank-deniz
	B) Separatör-deniz
	C) Separatör-baş pik-deniz
	D) Separatör-Slop tank-Barç
	E) Separatör-kıç pik-deniz

	57. Bir yakıt separatörü UilkU hareketten sonra aşırı şekilde titreşimle hızlanıyorsa, bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Beslenme vanası kapalıdır, açılmalıdır.
	B) Gravite diski separatöre donatılmamıştır.
	C) Bowl ve diskler kirlidir, iyi temizlenmemiştir.
	D) Su sıcaklığı çok yüksektir.
	E) Su borusundaki basınç çok yüksektir.

	58. İki loblu dönel bir hacimsel pompada her bir lobun hacmi 0,45 cmP3P’ dir ve SAE 30 motor yağını pompalamaktadır. n = 900 devir/dakika olması durumunda geçen hacimsel debi nedir?
	A) 405cmP3P/dak.
	B) 810cmP3P/dak.
	C) 1215 cmP3P/dak.
	D) 1620 cmP3P/dak.
	E) 3240 cmP3P/dak.

	59. Devrede olan bir yakıt separatörünün titreşim yapmaya başlaması durumunda alınması gereken önlem aşağıdakilerden hangisidir?
	A)  Separatör aşırı ısınmıştır, soğutulmalıdır.
	B)  Separatör aşırı soğumuştur, ısıtılmalıdır.
	C)  Separatör aşırı kirlenmiştir, şok işlemi yapılmalıdır.
	D)  Separatör hava yapmıştır, havasızlandırılmalıdır.
	E)  Separatör fren balatası takılı kalmıştır, kaldırılmalıdır.

	60. ideal şartlarda çalışan tersinir bir kompresörde 100 kPa basınç ve 27  C sıcaklıktan 900 kpa basınca sıkıştırılmaktadır. Akışkanın birim kütlesi için sıkıştırma işi izantropik (k=1,4) durum için kaç kJ/kg olur?
	A) -263,2
	B) -246,4
	C) -215,3
	D) +263,2
	E) +246,4

	61. Aşağıdakilerden hangisi santrifüj pompalarda kapasite ve basınç düşmesine neden olur?
	A) Alış devresine hava giriyor ise
	B) Glendlerinden su sızıntısı var ise
	C) Alış valfı tam açık ise
	D) İlk çalıştığında alıcısı su ile dolu ise
	E) Çıkış valfı yarı kapalı ise

	62.
	A) Yalnız I
	B) I ve III
	C) II ve IV
	D) I, II ve III
	E) II, III  ve IV

	63. Evaporatörlerde saf su elde etme  aşağıdaki işlemlerden hangisiyle gerçekleştirilir?
	A) Deniz suyunu ısıtarak
	B) Deniz suyunun düşük basınçta buharlaştırılıp yoğuşturulmasıyla
	C) Deniz suyunun sıkıştırılmasıyla
	D) Deniz suyunun filtre edilmesiyle
	E) Deniz suyunun ısıtılıp soğutulmasıyla

	64. Düşük basınçlı Evaporatörlerde deniz suyu buharlaşma sıcaklığı aşağıdakilerden hangisidir?
	A) 30 P0PC
	B) 35 P0PC
	C) 45 P0PC
	D) 55 P0PC
	E) 65 P0PC

	65.
	A) I ve II
	B) I ve III
	C) I, II ve III
	D) I, III ve IV
	E) II, III ve IV

	66. İki kademeli pistonlu bir hava kompresöründe birinci kademe emme valfinin sızdırması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
	A) Birinci kademe silindirine daha fazla hava emilir.
	B) Birinci kademenin disçarç basıncı çoğalır.
	C) İkinci kademede emme basıncı artar.
	D) Yüksek basınçlı hava geriye kaçar.
	E) Kompresörün çalışma süresi artar.

	67.
	A) Yalnız I
	B) Yalnız II
	C) Yalnız III
	D) I ve II
	E) I ve III

	68. Aşağıdakilerden hangisi yağlama yağlarının işlevlerinden biri Udeğildir?
	A) Sürtünen yüzeyleri korozyona karşı korumak
	B) Sürtünen yüzeylerin aşırı ısınmasını engellemek
	C) Sürtünen yüzeylerin mekanik aşınmasını önlemek
	D) Sürtünen yüzeyler arasındaki sürtünme kuvvetini azaltmak
	E) Sürtünen yüzeylerde oluşan yüzeylerin pürüzlülüğünü azaltmak

	69. Sintine separatörleriyle sintine basarken denize basılan su 25 ppm ise, aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
	A) Denize çıkış açılır, sintineye veya tank gidiş kapanır.
	B) Denize çıkış kapanır, sintineye veya tank gidiş açılır.
	C) Denize çıkış açılır, sintineye veya tank gidiş açılır.
	D) Denize çıkış kapanır, sintineye veya tank gidiş kapanır.
	E) Slaç çıkışı açılır.

	70.
	A) Yalnız I
	B) Yalnız II
	C) I ve II
	D) II ve III
	E) I, II ve III

	71. Santrifüj bir pompada kavitasyonun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Pompayı dizayn kapasitesinde çalıştırmamak
	B) Emme basıncının suyun doyma basıncının altına düşmesi
	C) Salmastra kutusundan hava emilmesi
	D) Aşınma ringlerinin erozyona uğraması
	E) Pompa mil yataklarının bozulması

	72. Aşağıdakilerden hangisi Buzluk sistemindeki evaporatör yüzeyindeki buzlanmayı önlemek için uygulanacak yöntemlerden biri  Udeğildir?
	A) Su püskürtülmesi
	B) Dışa sıcak hava gönderilmesi
	C) Elektrikli ısıtıcı ile ısıtma
	D) Soğutucu akışkanı değiştirme
	E) Salamura soğutmalı devrelerde sıcak salamura gönderilmesi

	73. Düzgün ve devamlı bir akım sağlayabilmek için tek etkili pompaların boru devreleri üzerine donatılır?
	A) Bir basınç ölçer
	B) Bir sıcaklık ölçer
	C) Bir hava hücresi
	D) Bir vakum hücresi
	E) Bir akım düzenleyici

	74. Aşağıdakilerden hangisi vakumu düşüren etkenlerden biri Udeğildir?
	A) Soğutma suyunun çok soğuk olması
	B) Kondenserde oluşan delik
	C) Soğutma suyunun az gelmesi
	D) Soğutma suyunun sıcak olması
	E) Ecekter buharının düşük olması

	75. Basıncı veya debisi değişebilen pompalarda çıkış devresi üzerine konulan hava çemberinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Pompanın havasını alır
	B) Pompanın soğutulmasını sağlar
	C) Çıkış devresinde oluşan vuruntuları en alt düzeye indirir
	D) Pompa devrini rölantide tutar
	E) Çıkış valfının rahat açılmasını sağlar

	76.
	A) Yalnız I
	B) Yalnız II
	C) I ve II
	D) II ve III
	E) I, II ve III

	77. Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Soğutma Sisteminin avantajlarından biri Udeğildir?
	A) Korozyon ve kirlilik riski azdır.
	B) Atık ısıdan yararlanılır.
	C) Bakım tutum daha kolay ve  giderler daha azdır.
	D) İlave pompa gereklidir.
	E) Makinenin soğuk ilk hareket problemi olmaz.

	78. Kazan besleme suyundaki oksijenin kazan borularında oluşturduğu zarar aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Kazan suyunun tuzluluğunu arttırır.
	B) Korozyona neden olur.
	C) Devre basıncının artmasına neden olur.
	D) Kazan su seviyesinin yükselmesine neden olur.
	E) Ana besleme pompasının basıncını düşürür.

	79. Aşağıdakilerden hangisi kazan suyuna uygulanan testlerden biri Udeğildir?
	A) İletkenlik
	B) Tuzluluk
	C) Sertlik
	D) Esneklik
	E) pH

	80. Aşağıdakilerden hangisi hacimsel kompresör çeşitlerinden biri Udeğildir?
	A) Kanatlı
	B) Vidalı
	C) Eksenel akışlı
	D) Sıvı halkalı
	E) Pistonlu

	81. Aşağıdaki Kodlardan hangisi Can Kurtarma Ekipmanları ile ilgili düzenlemeleri içermektedir?
	A) ISM
	B) IBC
	C) IGC
	D) LSA
	E) HSC

	82. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi gemilerde çalışan gemi adamlarının eğitim, sınav, belgelendirme ve vardiya tutma esaslarının standartlarını belirlemektedir?
	A) MARPOL
	B) SOLAS
	C) LOADLINE
	D) STCW
	E) ILO

	83. Bir gemide, can güvenliğine ilişkin bulundurulması zorunlu olan teçhizatın belirlenmesinde, aşağıdaki uluslararası sözleşmelerden hangisi Uen çokU etkilidir?
	A) COLREG
	B) SOLAS
	C) LOADLINE
	D) TONNAGE
	E) MARPOL

	84. MARPOL Sözleşmesine göre gemi kendi makinesi ile ilerlerken özel alanlar haricinde karadan 12 mil açıktan itibaren pis suları tahliye edebilmek için geminin hızı Uen azU kaç knot olmalıdır?
	A) 4 knot
	B) 6 knot
	C) 8 knot
	D) 10 knot
	E) 12 knot

	85. Gemilerde balast sularının kontrolü ve yönetimi ile ilgili sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
	A) ISM
	B) CSC
	C) SFV
	D) BWM
	E) AFS

	86. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesinin (MARPOL 73/78) EK-I’inde belirtilen petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar kaç GRT üzerindeki teknelere uygulanır?
	A) 150 GRT altındaki tankerler
	B) 150 GRT üzerindeki kuru yük gemileri
	C) 400 GRT üzerindeki tüm tekneler
	D) 500 GRT üzerindeki tüm tekneler
	E) 500 GRT üzerindeki tankerler

	87. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-V’i, hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar?
	A) Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar
	B) Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar
	C) Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar
	D) Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici kurallar
	E) Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar

	88. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-VI’sı, hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar?
	A) Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar
	B) Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici  kurallar
	C) Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar
	D) Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici kurallar
	E) Gemilerden kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesine ait kurallar

	89. IOPP nedir?
	A) Sudaki yağ karışım miktarı
	B) Sudaki zehirli madde karışım miktarı
	C) Uluslararası Pis Su Arıtma Cihazı Belgesi
	D) Uluslararası Denizin Petrolle Kirlenmesini Önleme Belgesi
	E) Tanker Taşıma Belgesi

	90. Seyir yardımcılarından sancak (yeşil) ve iskele (kırmızı) borda fenerlerinin pruvadan itibaren görülebilme açıları kaç derecedir?
	A) 65
	B) 112.5
	C) 120
	D) 135
	E) 180

	91. Aşağıdakilerden hangisi gemi personelinin eğitilmesi konusunda ISM Kod gereklerinden biri Udeğildir?
	A) Şirket, yeni veya yeri değiştirilen personelin yeni görevlerini yerine getirirken güvenlik ve çevre korumaya ilişkin sorumluluklarını bildiren prosüdürlerİ oluşturmalıdır.
	B) Şirket, tüm personelin mesleki kurslara devam ettirilerek farklı görevleri de yerine getirecek bilgiler kazanması ve belli aralıklarla sınava alınıp bu bilgilerin kontrol edilmesini sağlamalıdır.
	C) Şirket, Güvenlik Yönetimi Sistemi ile ilgili konularda görev yapan personelin tüm kuraları anlamış olmasını sağlamalıdır.
	D) Şirket, Güvenlik Yönetimi Sistemini destekleme konusunda gerekli olabilecek eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine ilişkin prosedürleri oluşturmalı ve sürekliliğini sağlamalıdır.
	E) Şirket gemi personelinin Güvenlik Yönetimi Sistemi ile ilgili bilgileri, anlayabilecekleri; yani konuşulan veya anladıkları dilde elde etmelerini sağlayacak yöntemleri oluşturmalıdır.

	92. Aşağıdakilerden hangisi kalite terminolojisindeki iç müşteriye örnektir?
	A) Yerli mal kullananlar
	B) Kendi firmasının ürünlerini satın alanlar
	C) Kendi firmasının satılmayıp bedavaya dağıtılan defolu ürünlerini alanlar
	D) Kendi firmasının işçiler için verdiği hizmetlerden ücretsiz yararlanan işçiler
	E) Taşeron veya yan sanayiden mal veya hizmet alan firmalar

	93. Aşağıdakilerden hangisi SOLAS Sözleşmesinin ana amaçlarında biridir?
	A) Gemi adamlarının vardiya standartlarını belirlemek
	B) Balıkçı gemilerinin personelinin eğitim standardını belirlemek
	C) Gemi teçhizatı için mimimum standardı belirlemek
	D) Gemi kaynaklı emisyonları sınırlandırmak
	E) Deniz kirlenmesini önlemek

	94.
	IMO tarafından yapılan sözleşmeler, genel olarak yukarıdaki gibi dört temel grup altında incelenecek olursa, International Convention on Standarts of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW),1978 sözleşmesi, yukarıdaki sınıflandır...
	A) Yalnız I
	B) Yalnız II
	C) Yalnız III
	D) I ve III
	E) II ve III

	95. Aşağıdakilerden hangisi kaptanın kamu görev ve yetkilerinden biri Udeğildir?
	A) Yolculuğun devamınca yükte hak sahibi olanların menfaatini koruma yetkisi
	B) Gemide suç işlenmesi halinde ceza tahkikatı yapma yetkisi
	C) Gemide bulunan şahıslar üzerinde emir ve disiplin yetkisi
	D) Gemi jurnalinin tutulmasına nezaret yetkisi
	E) Doğumu tescil etmek

	96. Aşağıdakilerden hangisi Güvenlik Yönetim Sisteminin (GYS) getirilerinden biri Udeğildir?
	A) Personelin güvenlik bilinci gelişir.
	B) Şirkette sürekli gelişimi teşvik eder.
	C) Müşterilerde güven duygusu artar.
	D) Daha fazla personel istihdam edilir.
	E) Şirketin sürat ve verimliliği artar.

	97. ISM kodun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Gemilerin güvenli işletilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin uluslararası kurallardır.
	B) Petrol taşımacılığını düzenleyen uluslararası kurallardır.
	C) Kara, deniz ve hava taşımacılığı kurallarıdır.
	D) Gemilerde kullanılan güvenlik malzeme ve ekipmanının standartlarını belirleyen bir kod’dur.
	E) Uluslararası işletmecilik yapan şirketlerin güvenlik kodudur.

	98. Aşağıdakilerden hangisi kaptanın ISM koduna göre sorumluluklarından biri Udeğildir?
	A) Şirketin Güvenlik ve Çevre Koruma Politikasının uygulanması
	B) Şirketin Güvenlik ve Çevre Koruma Politikasının çerçevesinde personelin teşvik edilmesi
	C) Emir ve talimatların İngilizce verilmesi
	D) Belirlenmiş özel kurallara uyulduğunun gözlenmesi
	E) Güvenlik Yönetimi Sisteminin gözden geçirilerek yetersizliklerin ofis yönetimine bildirilmesi

	99. Denizde acil durum iletişimlerini sağlamak amacıyla kullanılmak üzere geliştirilmiş olan payroteknik (pyrotechnimalzemelerin sahip olması gereken teknik özelliklere ilişkin asgari standartlar, aşağıdaki uluslararası denizcilik konvansiyonlarından hangi�
	A) International Safety Management
	B) International Search and Rescue
	C) International Maritime Organization Safety of Life At Sea
	D) International Collision Regulations
	E) International Safety of Life At Sea

	100. Güvenlik Yönetimi Sisteminin kurulması, etkin uygulanması ve gelişimi belirli şartlara bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri Udeğildir?
	A) Üst yönetimin ciddi taahhüdü
	B) Uygun kaynakların sağlanması
	C) Şirket filosundaki gemi sayısının yeterliliği
	D) Deniz ve kara personelinin ortak katılımı
	E) Gerçekçi zamanlama ve planlama
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