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İzleyen sayfaya geçiniz. 

1. Aşağıdakilerden hangisi tam zamanında üretimin (JIT) ana hedeflerinden biri 
değildir? 

 
 

2. Bir üretimde kritik olmayan faaliyetlerde gecikme (esneklik) paylarını kullanarak 
aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? 

 
 

3. Bir tersanede kurulmak istenen panel hattı için kreyn kullanım oranı kaç olursa, 
söz konusu kreyn bahsi geçen panel hattı için yeterli değildir? 

 
4. Proses tipi üretim sistemi aşağıdaki üretim sistemlerinin hangisinde 

kullanılmalıdır? 

 
5. Kalite kontrolünde kullanılan ve büyüklüklerine göre sıralanmış bir veri setinde 

tam ortada bulunan elemana ne ad verilir? 

GEMİ VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

6. Tersane yerleşimi problemlerinin çözümünde en çok kullanılan metot 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 

7. Bir işletmenin mevcut organizasyon şemasında görülmeyen fakat çeşitli grupların 
kendi aralarında oluşturduğu yapıya ne ad verilir? 

 
8. Bir gemiye ait blok, alt blok ve diğer bileşenlerin birbirleri ile olan ilişkilerini 

gösteren hiyerarşik yapıya  ne ad verilir? 

 
9. Aşağıdakilerden hangisi süreç şemalarında kullanılan sembollerden biri değildir? 

 
 
10. Aşağıdakilerden hangisi istatistiki proses (işlem) kontrol yöntemlerinden biri 

değildir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

11. Aşağıdakilerden hangisi DWT tonajına dahil değildir? 

 
12. Geminin para kazanma kapasitesinin bir ölçüsü olup, kargo bölümlerinin toplam 

hacmi ile yolcu sayısına bağlı olarak hesaplanan tonaj türüne ne ad verilir? 

 
13. Gemilerin yeterli yapısal bütünlüğe sahip olup olmadığını kontrol eden kuruluş 

aşağıdakilerden hangisidir? 

14. Aşağıdaki gemi tiplerinden hangisi  en yüksek blok katsayısına sahiptir? 

 
15. Bir gemi dizaynında aşağıdakilerden hangisi dizaynerin temel hedeflerinden biri 

değildir? 

 
16. Boyutsuz enkesit alanları eğrisi altında kalan alan hangi form katsayısına eşittir? 



5 
İzleyen sayfaya geçiniz. 

17. Aşağıdakilerden hangisi gemi dizaynının temel özelliklerinden biri değildir? 

 
18. Aşağıdakilerden hangisi çelik tekne ağırlık grubuna girmez? 

19. TEU/FEU hangi tip geminin kapasite ölçüsüdür? 

 
20. Aşağıdakilerden hangisi fribordun yararlarından biri değildir? 

 
21. Aşağıdakilerden hangisi geminin trim yaptığı geometrik merkezi gösterir? 

 
22. Bir geminin ağırlık kuvvetini dengeleyen ve bir kuvvet çifti oluşturan kuvvet, 

geminin hangi merkezinden ve ne yönde etkir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

23. Aşağıdakilerden hangisi bir geminin form katsayılarından biri değildir? 

 
24. Aşağıdakilerden hangisi suhattı alanının unsurlarından biri değildir? 

 
25. Trim hesabında kullanılan hidrostatik karekteristik aşağıdakilerden hangisidir? 

 
26. Aşağıdakilerden hangisi gemiye etkiyen iç ve dış kuvvetlerden biri değildir? 

 
27. Aşağıdakilerden hangisi stabilite kriterlerinden biri değildir? 

 
28. Kayıp sephiye ile yapılan yaralı stabilite hesaplarında, aşağıdakilerden hangisi 

değişmez kabul edilir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

29. Deplasmanı 5000 ton olan bir geminin boyu 120 m’dir. Gemide bulunan 40 ton’luk 
bir yük 25 m başa doğru kaydırıldığında trim 0.1 m olmaktadır. Bu durumda 
boyuna metasantır yüksekliği kaç olur? 

 
30. 10000 ton deplasmanı olan bir geminin KB değeri 2.8 m, KG değeri 5.5 m ve BM 

değeri 3.0 m’dir. Buna göre, 50 meyil açısındaki statik stabilite momenti kaç olur? 

31. Dünya okyanusları için tipik bir kıta sahanlığının dip eğimi ortalama olarak 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
32. Enlem ve boylam koordinatları (40o 58’ 30’’ K - 27o 45’ 05’’ D) ve (40o 33’ 00’’ K - 

27o 45’ 05’’ D) olarak verilen iki nokta arasındaki mesafe deniz mili olarak 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 

33. Bir deniz suyunun tuzluluğu ‰ 35.00 olarak verildiğine göre, bunun açık anlamı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

34. Oşinografi çalışmalarında kolaylık açısından kullanılan σstp (su örneğinin 
bulunduğu konumdaki “in situ” yoğunluk değeri) normalde tanımlanan yoğunluk 
değeri ρstp cinsinden nasıl tanımlanır? 

 
35. Denizlerde sesin yayılma hızının yaklaşık ortalama değeri m/s olarak ne kadardır? 

 
 

36. Deniz yüzeyinden uzun dalga ışınımı ile atmosfere ve uzaya giden kayıp ısı, Stefan 
Yasası’na göre mutlak sıcaklığın kaçıncı kuvveti ile orantılıdır? 

 
37. Yeryüzünde belirli bir hızla ilerleyen bir cisim, Coriolis kuvveti etkisi altında 

sırasıyla kuzey ve güney yarıküredeki hareket yönünden hangi tarafa sapar? 

 
 

38. Aşağıdakilerden hangisi yaygın olarak kullanılan bir rüzgâr profilidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

39. Okyanus ölçeğinde önemli akıntılardan olan jeostrofik akış hangi kuvvetlerin 
dengelenmesi ile oluşur? 

 
 
 
 

40. Kıyıya yakın sığlaşan bir bölgede ilerleyen bir dalganın aşağıdaki 
karakteristiklerinden hangisi değişmeden sabit kalır? 

 
 
 
41. Froude Hipotezi’ne göre, toplam direnci oluşturan direnç bileşenleri aşağıdakilerin 

hangisinde birlikte verilmiştir? 

 
 
 
42. Hughes’a göre, toplam direnci oluşturan direnç bileşenleri aşağıdakilerin 

hangisinde birlikte verilmiştir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

43.  
I. Rn (Reynolds Sayısı)  
II. Fn (Froude Sayısı) 
II. j (İlerleme Katsayısı) 
IV. Eu (Euler Sayısı) 

 
Su yüzeyinde hareket eden bir geminin model deney havuzundaki direnç 
deneylerinde, gemi ile modeli arasında sağlanması gereken boyutsuz katsayılar 
yukarıdakilerden hangileridir? 

 
44. Bir gemi için katalogtan makine seçiminde, geminin hangi güç değerine bakılır? 

 
 

45. Model deney havuzunda, bir gemi modelinin en fazla 5 m/sn hızla çekilebildiği 
düşünüldüğünde, 1/49 ölçekli bir modelle, modele karşı gelen geminin, en fazla kaç 
knot hızındaki deneyleri yapılabilir? (Yaklaşık olarak 1 knot = 0.5 m/sn 
alınacaktır.) 

 
46. Seyir halindeki bir gemide hızın artırılması sonucunda, toplam direnci oluşturan  

bileşenlerin toplam direnç içindeki oranları nasıl değişir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

47. Açık denizde belirli bir hız ve güç değerinde hareket eden bir yük gemisi, aynı güç 
değerinde sığ su veya kanala girdiğinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? 

 
 
 
48. Bir geminin toplam direncinin hesaplanması için yapılan çalışmalarda ulaşılmak 

istenen ilk amaç aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
49. Gemi model direnç deneyinde, modelde kullanılan türbülans yapıcıların amacı 

nedir? 

 
 
 

 
50. Aşağıdakilerden hangisi gemi boyuna mukavemet analizi, gemi statik bir dalga 

üzerine oturtularak gerçekleştirildiğinde uygulanan kabuller arasında yer almaz? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

51. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 
52. Şiddeti w olan düzgün yayılı yük etkisindeki bir ucu ankastre diğer ucu basit bağlı 1 

m uzunluğundaki bir kirişte oluşan en büyük eğilme momentinin değeri nedir? 

 
53. Kirişlerde gözlenen kayma gecikmesi etkisi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden  

hangisi doğrudur? 

 
54. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

55. Boyu 2 m olan bir gemi modeli 2 m/s hızla deney havuzunda çekilmektedir. Buna 
göre boyu 50 m olan gerçek geminin karşıt hızı nedir? 

56. Froude sayısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 
 
57. Dalga enerjisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 
 

58. Pervane ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 
 

59. Kavitasyon yapmayan ve su yüzeyinden çok derine batırılmış model bir pervane ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

60. Lineer teoriye göre bir derin su dalgasına ait parçacıkların yörüngeleri nasıldır? 

 
61. Aşağıdaki ortamlardan hangisinde sesin  hızı en yüksektir? 

 
62. Bulk modülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 
63. Deniz suyunda ilerleyen ses dalgalarına ait ses basınç seviyeleri hesaplamalarında 

kullanılan  referans basınç değeri kaçtır?  

 
64. Deniz suyunun içinde bulunan hangi element hacimsel absorpsiyona katkıda 

bulunur? 

 
65. Depremin frekans aralığı aşağıdakilerden hangisidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

66. Sualtında bulunan hedefleri takip etmek için  ses dalgalarından yararlanılmasının 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

 
67. Sakin şartlardaki denizin 50 metre altında bir ses dalgası ilerlemektedir. Bu 

derinlikteki basınç dalgasının denklemi  p = 6x105
 +1000sin(400πt) ve  denklemde  t 

zaman (saniye), p (Pascal, Pa) anlık basınç olduğuna göre, bu derinlikteki 
maksimum akustik basınç ne kadardır? 

 
68. Denizlerdeki ses hızı hangi aralıktadır? 

 
 
69. Sonar ön tasarımında absorpsiyon katsayısı ile menzilin çarpımından hesaplanan 

eşik değeri kaç desibelden küçük olmalıdır?  

70. Okyanuslarda ‘Derin Ses Kanalı’ olarak da adlandırılan, ses hızının minimum 
olduğu derinlik civarındaki kanalın kısaltması aşağıdakilerden hangisidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

71. Aşağıdaki elemanlardan hangisi gemi güvertesindeki sacı destekler? 

 
 

72. Normal gemi inşa çeliğinin kopma sınırı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

 
73. Bordada deniz yüzeyine dik yönde yapılan kaynağa ne ad verilir?  

 
74. Aşağıdaki gemilerden hangisi yapısal olarak diğerlerinden çok farklıdır? 

 
75. Bordada bulunan ve birbirini destekleyen iki eleman aşağıdakilerin hangisinde 

birlikte verilmiştir? 

 
76. Çapraz bağların  hesaplanmasında temel hesap metodu nedir?  
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

77. Gemi inşaatında, en ince kalınlıktaki saçları kaynaklamak için aşağıdaki kaynak 
tiplerinden hangisi kullanılır?  

 
 
78. Aşağıdakilerden hangisi boş döşek elemanıdır?  

 
 

79. Güverteyi içeriden destekleyen ve boy yönünde uzanan destek elemanlarına ne ad 
verilir?  

80. Bir gemide enine destek halkası hangi elemanlardan oluşur?  

 
 
81. Bir geminin hızı 6 m/s olup pervanesinin iz katsayısı 0.25, piçi (hatvesi) 2.25 m ve 

devir sayısı 280 rpm’dir. Buna göre, bu pervanenin gerçek kayma oranı kaçtır?  
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

82. Aşağıdaki tabloda çapı 25 cm, devir sayısı 15 d/s olan bir motorbot pervanesinin 
tatlı suda yapılan açık su pervane testlerinden hızlarına karşılık gelen itme ve 
moment değerleri verilmiştir. 

 
VA(m/s)  T(N) Q(N.m) 

2.25  527    22 
3.00  440  20.8 
3.75  400  20 
4.50  250    15 
5.25  130   12 
6.0      50        9 

 
Buna göre, (KT/KQ) = 5 oranına karşılık gelen pervanenin hızı kaçtır? 

 
 
 
 
83. Hızı 20 knot olan bir konteyner gemisinin pervanesinin çapı 6 m, iz katsayısı 0.30 

olarak bulunmuştur. Bu pervanenin ilerleme katsayısı 0.80 olduğuna göre, 
pervanenin dakikadaki devir sayısı kaçtır? 

 
 
 
 
 
84. Bir motorbotun pervanesinin açık su deneyleri sonucunda 4.5 m/s hızındaki ilerleme 

katsayısı 1.2, devir sayısı ise 900 rpm olarak bulunmuştur. Pervane tork katsayısı 
0.07 ve açık su pervane verimi 0.80 olarak hesaplandığına göre, pervanenin itme 
beygir gücü KW cinsinden kaçtır? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

85. Tek pervaneli bir gemi modeli ile yapılan sevk deneyinde modelin 2.5 m/s hızla 
hareketinde pervanenin itme kuvveti 52 N, toplam direnci ise yapılan bir direnç 
deneyiyle aynı hızda 42.2 N olarak bulunmuştur. Ayrıca model pervane ile yapılan 
açık su deneyinde aynı devir sayısı ve itme kuvvetinde ilerleme hızı 1.7 m/s olarak 
hesaplanmıştır. Buna göre söz konusu  teknenin verimi kaçtır? 

 
 

86. Bir geminin baş tarafına konulmuş 4 kanatlı ve 1 m çaplı pervane 1200 rpm de 
çalıştırıldığında ölçülen itme kuvveti 125568 N’dur. Aynı pervane geminin kıç 
tarafında çalışırken aynı devir sayısında itme kuvveti 150681 N’dur. Pervanenin 
açık su deneyinden KT= 0.45 – 0.5 J bağıntısı bulunduğuna göre ortalama iz 
katsayısı kaçtır? 

 
87. Bir gemi modeli kendi pervanesi ile 900 rpm’de ve 2.62 m/s hızla hareket ederken 

ölçülen moment değeri 1.152 N.m olup direnci ise 33.57 N’dur. Buna göre genel sevk 
verimi kaçtır? 

 
 

88. Su seviyesinin  2 m altında 20 m/s hızla hareket eden bir kanat profilinin kavitasyon 
sayısı kaçtır?  (ρ=100 kg s2/m4,  Patm-e = 10100 kg/m2,  g=9.81 m/s2) 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

89. Bir geminin belirli bir hızdaki direncini yenmek için gerekli olan güç 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 

90. Herhangi bir yarı çaptaki bir silindir yüzey ile pervane kanatlarından birisinin 
arakesitine ait profil uzunluğunun, silindir yarıçapına eşit çaptaki bir daire üzerine 
yatırılmasıyla bulunan profil uç noktalarının yeri ile elde edilen alana ne ad verilir? 

 
 

91. Aşağıdakilerden hangisi hidrodinamik dizayna başlamadan önce toplanması 
gereken meteorolojik ve oşinografik datalardan biri değildir? 

 
 
92. Dalga kuvvetlerinin hesaplanması için hangi işlemin yapılmasına gerek yoktur? 

 
 

93. Aşağıdakilerden hangisi sabit platformlara gelen yüklerin yaklaşık hesabında 
kullanılan statik metodun safhalarından biri değildir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

94. Aşağıdakilerden hangisi platforma gelen yüklerin hesabında lineerleştirmeyi bozan 
faktörlerden biri değildir? 

 
 
 
 
 
 
95. Aşağıdakilerden hangisi taşıma fonksiyonları metodunun aşamalarından biri 

değildir? 

 
 
 
 
 
 
 
96. Yüzen tip petrol platformlarının dalıp-çıkma hareketini en aza indirmek için 

aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunlu değildir? 
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97 ve 98 no’lu sorular aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırılacaktır. 
 
150 m derinlikte inşa edilen ve 12 m çapında dört silindirden oluşan sabit petrol 
platformunda silindirler eksenleri arasında 60 m olacak şekilde kare şeklinde 
yerleştirilmiştir. Platforma 200 m boyunda ve 20 m yüksekliğinde düzenli dalgalar 
etkimektedir. Güvertenin denizden yüksekliği 15 m olarak verilmiştir. 
(Sadece basınç ve atalet kuvvetleri hesaba katılacak, CM=2.0 alınacaktır. Silindirleri 
birbirine bağlayan ara elemanlar hesaba dahil edilmeyecektir.) 

 
 
97. Yukarıdaki bilgilere göre, dört silindirin taşıdığı güverteden oluşan sabit petrol 

platformunun üzerine etkiyen düzenli dalga kuvvetleri nedeniyle deniz tabanı 
seviyesinde platforma etkiyen kesme kuvveti hangi mertebede oluşur?  

 
98. Bu bilgilere göre, deniz tabanı seviyesinde platforma etkiyen eğilme momenti hangi 

mertebede oluşur? 

 
99. Aşağıdakilerden hangisi gemilerde tek pervane çift dümen kullanmanın olumlu 

yanlarından biri değildir? 

 
100. Aşağıdakilerden hangisi bir geminin dönme kabiliyetini artıran özelliklerden biri 

değildir? 

 

 


	121
	YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
	Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği Uyarınca
	Seviye Tespit Sınavı - II. Aşama
	A
	ADAYIN
	GENEL  AÇIKLAMA


	1. Aşağıdakilerden hangisi tam zamanında üretimin (JIT) ana hedeflerinden biri UdeğildirU?
	A) Proses içi envanteri minimize etmek
	B) İş akışı yerine, kapasiteyi dengelemek
	C)  Stok maliyetlerini düşürmek
	D) Üretim girdilerinde teslimat tarihlerini optimum hale getirmek
	E) İşi tam öngörülen zamanda tamamlamak

	2. Bir üretimde kritik UolmayanU faaliyetlerde gecikme (esneklik) paylarını kullanarak aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
	A) Kritik yol optimize edilebilir.
	B) Diğer faaliyetlere işgücü kaydırması yapılabilir.
	C) İş başlangıcı önceye veya sonraya alınabilir.
	D) Diğer faaliyetlere ekipman kaydırması yapılabilir.
	E) Ürün ara stok miktarı kontrol edilebilir.

	3. Bir tersanede kurulmak istenen panel hattı için kreyn kullanım oranı kaç olursa, söz konusu kreyn bahsi geçen panel hattı için yeterli Udeğildir?
	A) 0.5
	B) 0.6
	C) 0.8
	D) 0.9
	E) 1.1

	4. Proses tipi üretim sistemi aşağıdaki üretim sistemlerinin hangisinde kullanılmalıdır?
	A) Birim başına toplam üretim süresi daha düşük olan sistemlerde
	B) Düşük oranda yatırım yapılan sistemlerde
	C) Taşıma mesafeleri ve maliyetleri daha az olan sistemlerde
	D) Kalifiye iş gücü gereksinimi daha fazla olan sistemlerde
	E) Her bir ürün prototip olan sistemlerde

	5. Kalite kontrolünde kullanılan ve büyüklüklerine göre sıralanmış bir veri setinde tam ortada bulunan elemana ne ad verilir?
	A) Ortalama
	B) Standart sapma
	C) Mod
	D) Medyan
	E) Standart hata

	6. Tersane yerleşimi problemlerinin çözümünde Uen çokU kullanılan metot aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Kritik yol yöntemi
	B) Hat dengeleme
	C) Kontrol çizelgesi
	D) Uygulama yönergesi
	E) İlişki diyagramı

	7. Bir işletmenin mevcut organizasyon şemasında UgörülmeyenU fakat çeşitli grupların kendi aralarında oluşturduğu yapıya ne ad verilir?
	A) Informal organizasyon
	B) Kalite çemberi
	C) Çalışma grubu
	D) Kalite kontrol ekibi
	E) Yönetim kurulu

	8. Bir gemiye ait blok, alt blok ve diğer bileşenlerin birbirleri ile olan ilişkilerini gösteren hiyerarşik yapıya  ne ad verilir?
	A) Ara ürün
	B) Malzeme listesi
	C) Ürün ağacı
	D) İş planı
	E) Ürün planı

	9. Aşağıdakilerden hangisi süreç şemalarında kullanılan sembollerden biri UdeğildirU?
	A) Depolama
	B) Bakım
	C) Proses (işlem)
	D) Gecikme
	E) Taşıma

	10. Aşağıdakilerden hangisi istatistiki proses (işlem) kontrol yöntemlerinden biri UdeğildirU?
	A) Pareto diyagramı
	B) Saçılma diyagramı
	C) Kontrol çizelgesi
	D) Uygulama yönergesi
	E) Neden-sonuç ilişkisi diyagramı

	11. Aşağıdakilerden hangisi DWT tonajına dahil UdeğildirU?
	A) Yakıt
	B) Balast suyu
	C) Kumanya
	D) İçme suyu
	E) Yük

	12. Geminin para kazanma kapasitesinin bir ölçüsü olup, kargo bölümlerinin toplam hacmi ile yolcu sayısına bağlı olarak hesaplanan tonaj türüne ne ad verilir?
	A) Deplasman
	B) Deadweight
	C) TEU
	D) Gros ton
	E) Net ton

	13. Gemilerin yeterli yapısal bütünlüğe sahip olup olmadığını kontrol eden kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
	A) SOLAS
	B) IMO
	C) ILO
	D) Klas kuruluşları
	E) GMO

	14. Aşağıdaki gemi tiplerinden hangisi  Uen yüksekU blok katsayısına sahiptir?
	A) Koster
	B) Konteyner
	C) Dökme Yük
	D) Yolcu
	E) Ro-Ro

	15. Bir gemi dizaynında aşağıdakilerden hangisi dizaynerin UtemelU hedeflerinden biri UdeğildirU?
	A) Geminin taşıma kapasitesini maksimum yapmak
	B) Gemi çelik tekne ağırlığını minimum yapmak
	C) Gemi inşa maliyetini minimum yapmak
	D) Gemi boyutlarını maksimum yapmak
	E) Gemi işletim maliyetini minimum yapmak

	16. Boyutsuz enkesit alanları eğrisi altında kalan alan hangi form katsayısına eşittir?
	A) CRWPR
	B) CRBR
	C) LCB
	D) CRMR
	E) CRP

	17. Aşağıdakilerden hangisi gemi dizaynının UtemelU özelliklerinden biri UdeğildirU?
	A) Tek çözümlü
	B) Çok işlevli
	C) İteratif
	D) Kısıtlı
	E) Çok kriterli

	18. Aşağıdakilerden hangisi çelik tekne ağırlık grubuna UgirmezU?
	A) Kaplama levhası
	B) Perde
	C) Üst bina
	D) Kreyn
	E) Derin postalar

	19. TEU/FEU hangi tip geminin kapasite ölçüsüdür?
	A) Ro-Ro
	B) Konteyner
	C) Dökme yük
	D) Yolcu
	E) Askeri

	20. Aşağıdakilerden hangisi fribordun yararlarından biri UdeğildirU?
	A) Yaralanma halinde yedek sephiye sağlaması
	B) Geminin kesit mukavemetini artırması
	C) İnşa maliyetini azaltması
	D) Büyük meyil açılarında devrilme açısını artırması
	E) Güverte ıslanması halinde donanım ve yükü koruması

	21. Aşağıdakilerden hangisi geminin trim yaptığı geometrik merkezi gösterir?
	A) Metasantır merkezi
	B) Sephiye merkezi
	C) Ağırlık merkezi
	D) Yüzme merkezi
	E) En kesit alan merkezi

	22. Bir geminin ağırlık kuvvetini dengeleyen ve bir kuvvet çifti oluşturan kuvvet, geminin hangi merkezinden ve ne yönde etkir?
	A) Metasantır merkezi, düşey yönde aşağıya doğru
	B) Ağırlık merkezi, düşey yönde yukarıya doğru
	C) Sephiye merkezi, düşey yönde yukarıya doğru
	D) Yüzme merkezi, düşey yönde aşağıya doğru
	E) En kesit alan merkezi, düşey yönde yukarıya doğru

	23. Aşağıdakilerden hangisi bir geminin form katsayılarından biri Udeğildir?
	A) Blok katsayısı
	B) Orta kesit narinlik katsayısı
	C) Su hattı alan katsayısı
	D) Prizmatik katsayı
	E) Form katsayısı

	24. Aşağıdakilerden hangisi suhattı alanının unsurlarından biri Udeğildir?
	A) Suhattı alanı
	B) Suhattı alanı merkezi
	C) Suhattı alanı boyuna atalet momenti
	D) Suhattı alanı enine atalet momenti
	E) Suhattı alanı düşey atalet momenti

	25. Trim hesabında kullanılan hidrostatik karekteristik aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Boyuna yüzme merkezi
	B) Boyuna hacim merkezi
	C) Enine ağırlık merkezi
	D) Enine hacim merkezi
	E) Düşey ağırlık merkezi

	26. Aşağıdakilerden hangisi gemiye etkiyen iç ve dış kuvvetlerden biri UdeğildirU?
	A) Enine dış kuvvet
	B) Enine su direnci
	C) Ağırlık kuvveti
	D) Sephiye kuvveti
	E) Boyuna dış kuvvet

	27. Aşağıdakilerden hangisi stabilite kriterlerinden biri UdeğildirU?
	A) Statik stabilite moment kolu-GZ
	B) Stabilite aralığı
	C) Metasantır yüksekliği-GM
	D) Meyil açısı
	E) Statik stabilite eğrisi altında kalan alan

	28. Kayıp sephiye ile yapılan yaralı stabilite hesaplarında, aşağıdakilerden hangisi Udeğişmez Ukabul edilir?
	A) Düşey ağırlık merkezi
	B) Sephiye merkezi
	C) Metasantır yüksekliği
	D) Su çekimi
	E) Enine metasantır yarıçapı

	29. Deplasmanı 5000 ton olan bir geminin boyu 120 m’dir. Gemide bulunan 40 ton’luk bir yük 25 m başa doğru kaydırıldığında trim 0.1 m olmaktadır. Bu durumda boyuna metasantır yüksekliği kaç olur?
	A) 120 m
	B) 180 m
	C) 200 m
	D) 240 m
	E) 260 m

	30. 10000 ton deplasmanı olan bir geminin KB değeri 2.8 m, KG değeri 5.5 m ve BM değeri 3.0 m’dir. Buna göre, 5P0P meyil açısındaki statik stabilite momenti kaç olur?
	A) 158.91 ton.m
	B) 200.35 ton.m
	C) 245.15 ton.m
	D) 250.12 ton.m
	E) 261.57 ton.m

	31. Dünya okyanusları için tipik bir Ukıta sahanlığının dip eğimiU ortalama olarak aşağıdakilerden hangisidir?
	A) 1:10
	B) 1:50
	C) 1:100
	D) 1:250
	E) 1:500

	32. Enlem ve boylam koordinatları (40PoP 58’ 30’’ K - 27PoP 45’ 05’’ D) ve (40PoP 33’ 00’’ K - 27PoP 45’ 05’’ D) olarak verilen iki nokta arasındaki mesafe Udeniz miliU olarak aşağıdakilerden hangisidir?
	A) 24.5
	B) 25.0
	C) 25.5
	D) 26.0
	E) 26.5

	33. Bir deniz suyunun tuzluluğu ‰ 35.00 olarak verildiğine göre, bunun açık anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
	A) 1 kg deniz suyunda 35 g çözünmüş katı madde (tuz) vardır.
	B) 1000 kg deniz suyunda 35 g çözünmüş katı madde (tuz) vardır.
	C) 1 cl deniz suyunda 35 g çözünmüş katı madde (tuz) vardır.
	D) 1 litre deniz suyunda 35 g çözünmüş katı madde (tuz) vardır.
	E) 1000 litre deniz suyunda 35 g çözünmüş katı madde (tuz) vardır.

	34. Oşinografi çalışmalarında kolaylık açısından kullanılan σRstpR (su örneğinin bulunduğu konumdaki “in situ” yoğunluk değeri) normalde tanımlanan yoğunluk değeri ρRstpR cinsinden nasıl tanımlanır?
	A) ρRstpR+1000
	B) ρRstpR-1000
	C) ρRstpR/1000
	D) (ρRstpR+1)/1000
	E) (ρRstpR-1)/1000

	35. Denizlerde sesin yayılma hızının yaklaşık ortalama değeri Um/sU olarak ne kadardır?
	A) 1450
	B) 880
	C) 330
	D) 220
	E) 160

	36. Deniz yüzeyinden uzun dalga ışınımı ile atmosfere ve uzaya giden kayıp ısı, Stefan Yasası’na göre mutlak sıcaklığın Ukaçıncı kuvvetiU ile orantılıdır?
	A) Birinci
	B) İkinci
	C) Üçüncü
	D) Dördüncü
	E) Beşinci

	37. Yeryüzünde belirli bir hızla ilerleyen bir cisim, Coriolis kuvveti etkisi altında sırasıyla kuzey ve güney yarıküredeki hareket yönünden hangi tarafa sapar?
	A) Kuzey yarıkürede yukarı-Güney yarıkürede aşağı
	B) Kuzey yarıkürede aşağı-Güney yarıkürede yukarı
	C) Kuzey yarıkürede sağa-Güney yarıkürede sağa
	D) Kuzey yarıkürede sola-Güney yarıkürede sağa
	E) Kuzey yarıkürede sağa-Güney yarıkürede sola

	38. Aşağıdakilerden hangisi UyaygınU olarak kullanılan bir rüzgâr profilidir?
	A) Lineer
	B) Logaritmik
	C) Parabolik
	D) Hiperbolik
	E) Eliptik

	39. Okyanus ölçeğinde önemli akıntılardan olan Ujeostrofik akışU hangi kuvvetlerin dengelenmesi ile oluşur?
	A) Atalet kuvveti ve Coriolis kuvveti
	B) Atalet kuvveti ve Basınç kuvveti
	C) Basınç kuvveti ve Coriolis kuvveti
	D) Atalet kuvveti, Sürtünme kuvveti ve Coriolis kuvveti
	E) Basınç kuvveti, Sürtünme kuvveti ve Coriolis kuvveti

	40. Kıyıya yakın sığlaşan bir bölgede ilerleyen bir dalganın aşağıdaki karakteristiklerinden hangisi değişmeden UsabitU kalır?
	A) Boyu
	B) Periyodu
	C) Yüksekliği
	D) Enerjisi
	E) Hızı

	41. Froude Hipotezi’ne göre, toplam direnci oluşturan direnç bileşenleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
	A) Sürtünme direnci ve Viskoz direnç
	B) Sürtünme direnci ve Artık direnç
	C) Artık direnç ve Dalga direnci
	D) Viskoz direnç ve Dalga direnci
	E) Artık direnç ve Basınç direnci

	42. Hughes’a göre, toplam direnci oluşturan direnç bileşenleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
	A) Sürtünme direnci ve Viskoz direnç
	B) Sürtünme direnci ve Artık direnç
	C) Artık direnç ve Dalga direnci
	D) Viskoz direnç ve Dalga direnci
	E) Artık direnç ve Basınç direnci

	43.
	Su yüzeyinde hareket eden bir geminin model deney havuzundaki direnç deneylerinde, gemi ile modeli arasında sağlanması gereken boyutsuz katsayılar yukarıdakilerden hangileridir?
	A) Yalnız I
	B) Yalnız IV
	C) I ve II
	D) I, II ve III
	E) I, III ve IV

	44. Bir gemi için katalogtan makine seçiminde, geminin hangi güç değerine bakılır?
	A) Efektif gücüne
	B) Endike beygir gücüne
	C) Fren beygir gücüne
	D) Şaft beygir gücüne
	E) İtme beygir gücüne

	45. Model deney havuzunda, bir gemi modelinin en fazla 5 m/sn hızla çekilebildiği düşünüldüğünde, 1/49 ölçekli bir modelle, modele karşı gelen geminin, Uen fazlaU kaç knot hızındaki deneyleri yapılabilir? (Yaklaşık olarak 1 knot = 0.5 m/sn alınacaktır.)
	A) 20 knot
	B) 35 knot
	C) 50 knot
	D) 65 knot
	E) 70 knot

	46. Seyir halindeki bir gemide hızın artırılması sonucunda, toplam direnci oluşturan  bileşenlerin toplam direnç içindeki oranları nasıl değişir?
	A) Sürtünme direncinin oranı artar, artık direncin oranı azalır.
	B) Sürtünme direncinin ve artık direncin oranları artar.
	C) Sürtünme direncinin oranı azalır, artık direncin oranı artar.
	D) Sürtünme direncinin ve artık direncin oranları azalır.
	E) Sürtünme direnci ve artık direncin oranlarında bir değişme olmaz.

	47. Açık denizde belirli bir hız ve güç değerinde hareket eden bir yük gemisi, aynı güç değerinde sığ su veya kanala girdiğinde aşağıdakilerden hangisi Ugerçekleşmez?
	A) Hızı artar.
	B) Hızı azalır.
	C) Su çekimi değişir.
	D) Islak alanı değişir.
	E) Hızı değişir.

	48. Bir geminin toplam direncinin hesaplanması için yapılan çalışmalarda ulaşılmak istenen Uilk amaçU aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Şaft beygir gücünü hesaplamak
	B) Endike beygir gücü hesaplamak
	C) Fren beygir gücünü hesaplamak
	D) Efektif gücü hesaplamak
	E) İtme beygir gücünü hesaplamak

	49. Gemi model direnç deneyinde, modelde kullanılan türbülans yapıcıların amacı nedir?
	A) Gemi ile model arasında Fn benzerliğini sağlamak
	B) Gemi ile model arasında Rn benzerliğini sağlamak
	C) Gemi ile model arasında Eu benzerliğini sağlamak
	D) Gemi ile model arasında, karşılıklı uzunluklar oranının sabitliğini sağlamak
	E) Gemi ile model arasındaki ilerleme katsayısı benzerliğini sağlamak

	50. Aşağıdakilerden hangisi gemi boyuna mukavemet analizi, gemi statik bir dalga üzerine oturtularak gerçekleştirildiğinde uygulanan kabuller arasında Uyer almazU?
	A) Trokoidal dalga formu kullanılabilir.
	B) Dalga yüksekliği gemi boyunun % 5’i şeklinde alınır.
	C) Dalga frekansı olarak geminin ilk düşey eğilme moduna ait frekansın altında kalan bir değer seçilir.
	D) Sephiye kuvvetinin dağılımı en kesit alanları eğrisi kullanılarak belirlenir.
	E) Gemi kirişi dalga üzerine, dalga çukuru geminin ortasına veya uçlarına rast gelecek şekilde yerleştirilir.

	51. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
	A) Geminin boyuna mukavemet hesabı sırasında eğilme momentinin gemi kirişi sonunda sıfırdan farklı çıkması halinde uygulanan lineer düzeltme ile gemide kuvvet dengesinin sağlanması amaçlanır.
	B) Gemi kirişinde oluşan eğilme zorlamaları yük ambarları veya tankların bir kısmı boş bırakılarak azaltılabilir.
	C) Dalga tepesine yerleştirildiğinde sarkan bir gemi kirişi için sakin su halinde sarkma ortadan kalkar.
	D) Boyuna mukavemet analizi sırasında gemi kirişi için uygulanan sınır şartları gemi baş ve sonunda kesme kuvveti ve dönmenin sıfır olması şeklindedir.
	E) Gemi kirişinin sarkma ya da çökme hali büyük ölçüde sakin su yük dağılımıyla ilişkilidir; gemi dalga tepesi ya da çukuruna yerleştirildiğinde davranışında önemli bir değişiklik gözlenmez.

	52. Şiddeti w olan düzgün yayılı yük etkisindeki bir ucu ankastre diğer ucu basit bağlı 1 m uzunluğundaki bir kirişte oluşan Uen büyükU eğilme momentinin değeri nedir?
	A) w/4
	B) w/8
	C) w/12
	D) w/16
	E) w/24

	53. Kirişlerde gözlenen kayma gecikmesi etkisi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden  hangisi doğrudur?
	A) Kiriş en kesitinde çarpılmaya neden olur.
	B) Eğilme gerilmelerinin en kesit üzerindeki dağılımını etkilemez.
	C) Kapalı en kesitli kirişlerde gözlenmez.
	D) “Etkin genişlik” kavramı kullanılarak etkileri doğru bir şekilde dikkate alınabilir.
	E) Etkileri gemi kirişinin global statik analizi için önemlidir.

	54. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Uyanlıştır?
	A) Gemi en kesitinin açık ya da kapalı olması ile kesit üzerindeki kayma gerilmesi dağılım karakteristiği arasında bir ilişki vardır.
	B) Bir güverte altı tulanisinin gemi boyuna mukavemetine katkıda bulunması için derin postanın içinden geçmesi gerekir.
	C) Bir gemi en kesitindeki maksimum normal gerilme değeri, kesit tarafsız ekseninin konumuna bağlıdır.
	D) Kayma akımının gemi en kesiti üzerindeki değeri seçilen hesaplama noktasına göre lineer bir değişim gösterir.
	E) Kesit atalet momenti hesabında destekleyici yapısal elemanların (stifner, tulani, vs.) kendi tarafsız eksenlerine göre atalet momentleri ihmal edilebilir.

	55. Boyu 2 m olan bir gemi modeli 2 m/s hızla deney havuzunda çekilmektedir. Buna göre boyu 50 m olan gerçek geminin karşıt hızı nedir?
	A)  9 m/s
	B) 10 m/s
	C) 11 m/s
	D) 12 m/s
	E) 13 m/s

	56. Froude sayısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
	A) Froude sayısı ile boyutsuz dalga direnci eğrisi doğrusal (lineer) olarak değişir.
	B) Artan Froude sayısı ile boyutsuz dalga direnci eğrisi sürekli azalır.
	C) Boyutsuz dalga direnci katsayısı Froude sayısı ile artabilir veya azalabilir.
	D) Boyutsuz dalga direnci katsayısı Froude sayısından etkilenmez.
	E) Froude sayısı ile ilgili yeterli bilgi yoktur.

	57. Dalga enerjisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
	A) Dalga enerjisi, dalga yüksekliğine 1. mertebeden (doğrusal) bağlıdır.
	B) Dalga enerjisi, dalga yüksekliğine 2. mertebeden bağlıdır.
	C) Dalga enerjisi, dalga yüksekliğine 3. mertebeden bağlıdır.
	D) Dalga enerjisi, dalga yüksekliğine 4. mertebeden bağlıdır.
	E) Dalga enerjisi, dalga yüksekliğine 5. mertebeden bağlıdır.

	58. Pervane ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
	A) Pervane açık su verimi her zaman birden büyüktür.
	B) Pervane tekne verimi birden büyük veya küçük olabilir.
	C) Pervane bağıl dönme verimi her zaman birden büyüktür.
	D) Pervane genel sevk verimi birden büyük veya küçük olabilir.
	E) Pervane tekne verimi her zaman birden küçüktür.

	59. Kavitasyon UyapmayanU ve su yüzeyinden çok derine batırılmış model bir pervane ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
	A) İlerleme sayısı (advance coefficient) ve Reynolds sayısı model pervanede ve gerçek pervanede aynı olmalıdır.
	B) Sadece ilerleme sayısı model pervanede ve  gerçek pervanede aynı olmalıdır.
	C) İlerleme sayısı, kavitasyon sayısı ve Reynolds sayısı model pervanede ve gerçek pervanede aynı olmalıdır.
	D) İlerleme sayısı, Reynolds sayısı ve Froude sayısı model pervanede ve gerçek pervanede aynı olmalıdır.
	E) Sadece Froude sayısı model pervanede ve gerçek pervanede aynı olmalıdır.

	60. Lineer teoriye göre bir derin su dalgasına ait parçacıkların yörüngeleri nasıldır?
	A) Paraboliktir.
	B) Hiperboliktir.
	C) Eliptiktir.
	D) Daireseldir.
	E) Koniktir.

	61. Aşağıdaki ortamlardan hangisinde sesin  hızı Uen yüksektirU?
	A) Hava
	B) Tatlı su
	C) Deniz suyu
	D) Demir
	E) Elmas

	62. Bulk modülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi UyanlıştırU?
	A) Malzemenin basınç altındaki sıkıştırılamazlığını ölçen bir büyüklüktür.
	B) Birimi, basınç birimi ile ifade edilir.
	C) Bazen sıfırdan küçük bir değer alabilir.
	D) Her malzemenin kendine özgü bir Bulk modülü değeri vardır.
	E) Malzeme hacminin büyüklüğü modülün değerini değiştirmez.

	63. Deniz suyunda ilerleyen ses dalgalarına ait ses basınç seviyeleri hesaplamalarında kullanılan  referans basınç değeri kaçtır?
	A) 2 Pa
	B) 1 Pa
	C) 2x10P-5P Pa
	D) 2x10P-6P Pa
	E) 1x10P-6 PPa

	64. Deniz suyunun içinde bulunan hangi element hacimsel absorpsiyona katkıda bulunur?
	A) Sodyum
	B) Bor
	C) Potasyum
	D) Klor
	E) Kükürt

	65. Depremin frekans aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
	A) 100-1000 MHz
	B) 100-1000 kHz
	C) 500-1000 Hz
	D) 50-500 Hz
	E) 5-30 Hz

	66. Sualtında bulunan hedefleri takip etmek için  ses dalgalarından yararlanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Ses dalgalarını kullanan teknolojilerin daha ekonomik olması
	B) Elektromanyetik dalgaların sualtındaki canlılar için zararlı olması
	C) Ses dalgalarının sualtında uzak mesafelere ulaşabilmesi
	D) Radyo frekansının bir engelle karşılaştığında geri yansıması
	E) Optik dalgaların sualtındaki canlıların yön bulma yetilerini bozması

	67. Sakin şartlardaki denizin 50 metre altında bir ses dalgası ilerlemektedir. Bu derinlikteki basınç dalgasının denklemi  p = 6x10P5P +1000sin(400πt) ve  denklemde  t zaman (saniye), p (Pascal, Pa) anlık basınç olduğuna göre, bu derinlikteki UmaksimumU ak
	A) 1000 Pa
	B) 6000 Pa
	C) 10000 Pa
	D) 60000 Pa
	E) 600000 Pa

	68. Denizlerdeki ses hızı hangi aralıktadır?
	A) 300-400 m/s
	B) 1000-1200 m/s
	C) 1400-1500 m/s
	D) 2000-2500 m/s
	E) 3200-3250 m/s

	69. Sonar ön tasarımında absorpsiyon katsayısı ile menzilin çarpımından hesaplanan eşik değeri kaç desibelden UküçükU olmalıdır?
	A) 10 dB
	B) 20 dB
	C) 30 dB
	D) 40 dB
	E) 50 dB

	70. Okyanuslarda ‘Derin Ses Kanalı’ olarak da adlandırılan, ses hızının UminimumU olduğu derinlik civarındaki kanalın kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?
	A) DOSAC
	B) RADAR
	C) SONAR
	D) SOFAR
	E) DSCAR

	71. Aşağıdaki elemanlardan hangisi gemi güvertesindeki sacı destekler?
	A) Posta
	B) Kemere
	C) Braket
	D) Döşek
	E) Stifner

	72. Normal gemi inşa çeliğinin kopma sınırı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
	A) 430 N/mmP2P
	B) 355 N/mmP2P
	C) 235 N/mmP2P
	D) 160 N/mmP2P
	E) 120 N/mmP2

	73. Bordada deniz yüzeyine dik yönde yapılan kaynağa ne ad verilir?
	A) Payanda
	B) Mantilya
	C) Bumba
	D) Sokra
	E) Armuz

	74. Aşağıdaki gemilerden hangisi yapısal olarak diğerlerinden Uçok farklıdırU?
	A) Koster
	B) Çok maksatlı gemi
	C) Kuruyük gemisi
	D) Yakın sahil yük gemisi
	E) Konteyner gemisi

	75. Bordada bulunan ve birbirini destekleyen iki eleman aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
	A) Ana posta - Ara posta
	B) Stifner - Stringer
	C) Derin posta - Borda stringeri
	D) Çapraz bağ - Posta
	E) Posta - Braket

	76. Çapraz bağların  hesaplanmasında Utemel Uhesap metodu nedir?
	A) Kesme kuvvetinden kaynaklanan gerilme problemi
	B) Eğilme momentinden kaynaklanan gerilme problemi
	C) Burulma momentinden kaynaklanan gerilme problemi
	D) Yapısal stabilite problemi (Burkulma)
	E) Yapısal stabilite (Çarpılma)

	77. Gemi inşaatında, Uen ince kalınlıktakiU saçları kaynaklamak için aşağıdaki kaynak tiplerinden hangisi kullanılır?
	A) V Kaynağı
	B) U Kaynağı
	C) X Kaynağı
	D) Y Kaynağı
	E) K Kaynağı

	78. Aşağıdakilerden hangisi boş döşek elemanıdır?
	A) Çapraz bağ
	B) Dip postası
	C) Kemere
	D) Stifner
	E) Mezarna

	79. Güverteyi içeriden destekleyen ve boy yönünde uzanan destek elemanlarına ne ad verilir?
	A) Posta
	B) Stifner
	C) Tulani
	D) L profil
	E) L köşebent

	80. Bir gemide enine destek halkası hangi elemanlardan oluşur?
	A) Dolu döşek, posta, kemere
	B) Stringer, stifner, dolu döşek
	C) Dolu döşek, stringer, güverte altı tulanisi
	D) Boş döşek, posta, enine kemere
	E) Derin kemere, dolu döşek, derin posta

	81. Bir geminin hızı 6 m/s olup pervanesinin iz katsayısı 0.25, piçi (hatvesi) 2.25 m ve devir sayısı 280 rpm’dir. Buna göre, bu pervanenin gerçek kayma oranı kaçtır?
	A) 0.35
	B) 0.40
	C) 0.50
	D) 0.55
	E) 0.60

	82. Aşağıdaki tabloda çapı 25 cm, devir sayısı 15 d/s olan bir motorbot pervanesinin tatlı suda yapılan açık su pervane testlerinden hızlarına karşılık gelen itme ve moment değerleri verilmiştir.
	Buna göre, (KRTR/KRQR) = 5 oranına karşılık gelen pervanenin hızı kaçtır?
	A) 3.0
	B) 3.50
	C) 3.75
	D) 4.0
	E) 4.25

	83. Hızı 20 knot olan bir konteyner gemisinin pervanesinin çapı 6 m, iz katsayısı 0.30 olarak bulunmuştur. Bu pervanenin ilerleme katsayısı 0.80 olduğuna göre, pervanenin dakikadaki devir sayısı kaçtır?
	A) 90
	B) 80
	C) 75
	D) 65
	E) 60

	84. Bir motorbotun pervanesinin açık su deneyleri sonucunda 4.5 m/s hızındaki ilerleme katsayısı 1.2, devir sayısı ise 900 rpm olarak bulunmuştur. Pervane tork katsayısı 0.07 ve açık su pervane verimi 0.80 olarak hesaplandığına göre, pervanenin itme beygir�
	A) 1450
	B) 1480
	C) 1500
	D) 1560
	E) 1660

	85. Tek pervaneli bir gemi modeli ile yapılan sevk deneyinde modelin 2.5 m/s hızla hareketinde pervanenin itme kuvveti 52 N, toplam direnci ise yapılan bir direnç deneyiyle aynı hızda 42.2 N olarak bulunmuştur. Ayrıca model pervane ile yapılan açık su dene�
	A) 1.083
	B) 1.097
	C) 1.100
	D) 1.160
	E) 1.193

	86. Bir geminin baş tarafına konulmuş 4 kanatlı ve 1 m çaplı pervane 1200 rpm de çalıştırıldığında ölçülen itme kuvveti 125568 N’dur. Aynı pervane geminin kıç tarafında çalışırken aynı devir sayısında itme kuvveti 150681 N’dur. Pervanenin açık su deneyinde�
	A) 0.492
	B) 0.412
	C) 0.400
	D) 0.395
	E) 0.380

	87. Bir gemi modeli kendi pervanesi ile 900 rpm’de ve 2.62 m/s hızla hareket ederken ölçülen moment değeri 1.152 N.m olup direnci ise 33.57 N’dur. Buna göre genel sevk verimi kaçtır?
	A) 0.612
	B) 0.644
	C) 0.680
	D) 0.700
	E) 0.732

	88. Su seviyesinin  2 m altında 20 m/s hızla hareket eden bir kanat profilinin kavitasyon sayısı kaçtır?  ((=100 kg sP2P/mP4P,  PRatmR-e = 10100 kg/mP2P,  g=9.81 m/sP2P)
	A) 0.5832
	B) 0.6031
	C) 0.6420
	D) 0.6520
	E) 0.6640

	89. Bir geminin belirli bir hızdaki direncini yenmek için gerekli olan güç aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Şaft beygir gücü
	B) İtme beygir gücü
	C) Pervaneye verilen güç
	D) Fren beygir gücü
	E) Efektif beygir gücü

	90. Herhangi bir yarı çaptaki bir silindir yüzey ile pervane kanatlarından birisinin arakesitine ait profil uzunluğunun, silindir yarıçapına eşit çaptaki bir daire üzerine yatırılmasıyla bulunan profil uç noktalarının yeri ile elde edilen alana ne ad veril�
	A) Açınım alanı
	B) Pervane disk alanı
	C) Yayılım alanı
	D) Projeksiyon alanı
	E) Ortalama kanat alanı

	91. Aşağıdakilerden hangisi hidrodinamik dizayna başlamadan UönceU toplanması gereken meteorolojik ve oşinografik datalardan biri UdeğildirU?
	A) En büyük rüzgâr sağanak hızı
	B) Rüzgârın sebep olduğu seviye yükselmesi
	C) Akıntıların oluşturduğu dalga boyu
	D) En büyük gel-git yüksekliği
	E) Maksimum dalga yüksekliği

	92. Dalga kuvvetlerinin hesaplanması için hangi işlemin yapılmasına gerek UyokturU?
	A) Dizayn dalgasının seçimi
	B) Dalga teorisinin seçimi
	C) Uygun atalet ve direnç katsayılarının seçimi
	D) Akıntı hızı ve yönünün seçimi
	E) Taşıma fonksiyonlarının seçimi

	93. Aşağıdakilerden hangisi sabit platformlara gelen yüklerin yaklaşık hesabında kullanılan statik metodun safhalarından biri UdeğildirU?
	A) Denizin durumu karışık, kısa dalga modeliyle simüle edilir.
	B) Platformun hareket etmediği kabul edilir.
	C) Duran platforma etkiyen dalga, akıntı ve rüzgâr kuvvetleri hesaplanır.
	D) Ek su kütlesi ve atalet kuvvetleri platform hareketi hesaba katılmadan yapılır.
	E) Çevre yüklerinin dalga ile aynı olasılığa sahip olduğu varsayılır.

	94. Aşağıdakilerden hangisi platforma gelen yüklerin hesabında lineerleştirmeyi bozan faktörlerden biri UdeğildirU?
	A) Serbest su yüzeyinin dikey değişimi nedeniyle lineer olmayan hidrodinamik kuvvetlerin oluşması
	B) Sürtünme kuvvetlerinin su zerrecikleriyle platform arasında göreceli hızlarının üçüncü kuvvetiyle değişmesi
	C) Demirleme sistemindeki cismi yerine döndürme yay kuvvetlerinin lineer olmayışı
	D) Platformla serbest su yüzeyi arasındaki göreceli hareketler
	E) Platformun serbest su yüzeyindeki yerlerinin karmaşık olması

	95. Aşağıdakilerden hangisi taşıma fonksiyonları metodunun aşamalarından biri UdeğildirU?
	A) Hareket ve yük değerleri çeşitli periyotlardaki düzenli dalgaların fonksiyonu olarak hesaplanır.
	B) Karışık deniz bir enerji spektrumu olarak hesaplanır.
	C) Platformun hareket ve yük spektrumları dalga spektrumunun ve taşıma fonksiyonunun bir fonksiyonu olarak hesaplanır.
	D) Ek su kütlesi ve atalet katsayıları zamana bağlı olarak hesaplanır.
	E) Kısa ve uzun zaman için sonuçların istatistiki analizi yapılır.

	96. Yüzen tip petrol platformlarının dalıp-çıkma hareketini Uen azaU indirmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunlu UdeğildirU?
	A) Dalga kuvvetlerinin yatay bileşeni düşey bileşeninden büyük olacak şekilde boyutlandırma yapılır.
	B) Platformun dalıp-çıkma doğal frekansı dalga kuvvetlerinin dikey bileşenlerinin frekans dağılımına göre seçilir.
	C) Platformun dalıp-çıkma doğal frekansı dalga spektrumunun maksimum değerine göre seçilir.
	D) Platformun yerleştirileceği bölge için hesaplanmış ikinci mertebe dalga spektrumunun maksimum değeri hesaba katılır.
	E) Serbest su yüzeyi kesit alanı minimum tutulur.

	97. Yukarıdaki bilgilere göre, dört silindirin taşıdığı güverteden oluşan sabit petrol platformunun üzerine etkiyen düzenli dalga kuvvetleri nedeniyle deniz tabanı seviyesinde platforma etkiyen kesme kuvveti hangi mertebede oluşur?
	A) 10 ile 20 MN arası
	B) 20 ile 30 MN arası
	C) 30 ile 40 MN arası
	D) 50 ile 60 MN arası
	E) 70 MN dan fazla

	98. Bu bilgilere göre, deniz tabanı seviyesinde platforma etkiyen eğilme momenti hangi mertebede oluşur?
	A) 6000 ile 7000 MN m arası
	B) 8000 ile 9000 MN m arası
	C) 9000 ile 10000 MN m arası
	D) 10000 ile 11000 MN m arası
	E) 11000 MN m den fazla

	99. Aşağıdakilerden hangisi gemilerde tek pervane çift dümen kullanmanın olumlu yanlarından biri UdeğildirU?
	A) Geminin dönme dairesi çapı küçülür.
	B) Stall açısı daha büyük olduğu için stall olayı daha geç oluşur.
	C) Geminin dönme manevra kabiliyeti artar.
	D) Birim dümen başına düşen toplam kaldırma kuvveti ve momenti azalır.
	E) Aynı hücum açısına göre daha fazla kaldırma kuvveti elde edilir.

	100. Aşağıdakilerden hangisi bir geminin dönme kabiliyetini UartıranU özelliklerden biri UdeğildirU?
	A) Büyük dümen alanına sahip olması
	B) Dümenin uygun yere yerleştirilmesi
	C) Gemi kıçının narin olması
	D) Geminin kütle atalet momentinin küçük olması
	E) Geminin blok katsayısının azalması
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