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 DR. DEMİNG TOPLANTI ESNASINDA BİR SORU SORMUŞ.

OKYANUSU GEÇMEKTE OLAN BİR GEMİ ÜZERİNDE 

EN FAZLA KİMİN KONTROLU VAR?

a) GEMİ KAPTANININ

b) GEMİ BAŞMÜHENDİSİNİN

c) GEMİ DÜMENCİSİNİN 

 DR. DEMİNGİN CEVABI.

GEMİNİN TASARIMCISIDIR. ÇÜNKÜ GEMİ, TASARIMININ İZİN VERDİĞİNDEN DAHA İYİSİNİ YAPAMAZ.



A. BU SÖYLEMDEN ANLIYORUZ Kİ, İŞLETMELER KURULUŞ AŞAMASINDAKİ AMAÇ VE
ÖNGÖRÜLERİ İLE YÖNTEMLERİ O ŞİRKETLERİN SİSTEMDE KALIŞ VE SÜREKLİLİKLERİ İÇİN ÇOK
ÖNEMLİDİR.

B. O HALDE ÜLKEMİZDEKİ ŞİRKETLERİ ve TEKNİK EKİPLERİNİN BU AÇIDAN ANALİZ EDİLEREK
DEĞERLENDİRME YAPMAYA İHTİYAÇLARI VARDIR.

C. BİRİMİZİN BAŞINA GELEN BİR OLAYIN DİĞERİMİZİN BAŞINA GELMEYECEĞİ ŞÜPHESİZ
BELİRSİZDİR. SUÇLAMA KÜLTÜRÜNDEN ÖNCE OLAYLARIN ANALİZ EDİLEREK ,TEKRARININ
ÖNLENMESİ BU ÇALIŞMANIN TEMEL AMACIDIR.

D. BİZİM YAŞADIĞIMIZ BAZI SORUNLAR VE SEBEPLERİ SİZİNLE PAYLAŞILACAKTIR.

ÜLKEMİZDEKİ ŞİRKETLERİN SORUNLARI
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 Olay ve olayın Detayı

Ana makine karter yağına su karışması.

Yapılan tüm araştırmalarda,kapalı yağ sistemine başka hiçbir
yerden su karışmadığından emin olunduktan sonra üretim
aşamasındaki sorunlardan olabileceğine kanaat getirilerek,
karterle sump tank arasında koruk vazifesi gören menhol
kapağı söküldü.suyun bu körükten kartere sızdığı tespit edildi..
Karterden bu koruk söküldü. Lastik contanın deforme olup
burdan kartere su gittigi ve karterdeki yagin disari ciktigi
goruldu.

 Eksikliğin Analizi (Kök Neden)

Gemi inşaa aşamasında ana makine yerleştirilmeden konan
bu körükler,inşaa süresine ve bölgenin durumuna bağlı olarak
kurumuş ve özelliğini kaybetmiştir.bazen bu malzemenin
konmadığına da az da olsa rastlanmıştır..

 Değerlendirme

Gemilerin kızakta kalış sürelerinin uzunluğu dikkate alındığında
ilgili contaların kurudukları ve bu nedenle parçalandaıkları
sonucuna varılmıştır. O halde bu contaların uygun zamanda
değiştirilmeleri gerekir.
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 Olayın Detayı

Sintine uyu seperatörü 15 ppm cihazı alarm sensör numune alma camının 
temizlik sırasında kırılması.camı temizlemek için ağaç bir parça tornada 
uygun şekilde yapılmış ve bez sarılarak içi temizlenirken ,ağaç parça 
ıslanarak şişmiş ve camı çatlatmıştır. Temizlik yapan personelin bu temizliği 
nasıl yapacağını bilmemesi .

 Eksikliğin Analizi (Kök Neden)

Yapılan degerlendırmelerde anlasılmıstırki temizlik yapılmadan önce sistem
incelenmemiş, hazırlık yapılmamış ve oluşabilecek riskler
değerlendirilmemiştir. En önemlisi ağaç parçanın şişebileceği
düşünülmemiş.

 Değerlendirme

Konu ile ilgili makine personeli eğitime alınarak, bu tür hassas ekipmanların
bakım, temizlik ve operasyonlarından önce ilgili üretici firmanın düzenlemiş
olduğu talimat ve resimlerin okunarak,işe başlamadan gerekli hazırlıkların
yapılması konusunda eğitim verilmiştir. Ayrıca, şirketin diğer gemilerine
sirküler olarak yayınlanmıştır.
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 Olayın Detayı

Ana makine water guide çatlamaları.( Alt ve üst) vitasprit gemisi bu nedenle yalıya
çarpmıştır.

 Eksikliğin Analizi (Kök Neden)

Bilindiği gibi silindirlerin soğutulması için su kullanılmaktadır. Bu su layneri soğuttuktan sonra
kavere ve egzhoust valfini soğutarak makineyi terk etmektedir. Özellikle kaverle layner
arasındaki waterguide daha çok çatlamaktadır. Temel sebep olaraksoğutma suyunun iyi
ıslah edilememesi olarak bilinmektedir. Asitik korozyon veya kışırlaşma nedeni ile ısı
transferinin iyi olmaması

 Değerlendirme

Hernekadar makine üreticileri bu waterguide la rı kurban olarak seçerek en zayıf halka 
olarak üretmiş olsalar da, bu metallerin aşınmaları 

1. Malzemenin zayıflaması

2. Soğutma suyunun iyi ıslah edilmemesi

3. Makine hızlı bir şekilde ısıtılıp, soğutulması

4. Rezonans (içten yanmalı makinelerdeki patlama ile oluşan dalga nın deprem etkisine 
benzer etki ile çatlaması.



Üst ceket 

Alt ceket 
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1. Çalışma saati yüksek makinelerde,bu zayıf halka türbilanslı su akışı nedeni ile 

zayıflamaktadır. Çünkü içeride sürekli bir patlama oluyor,döküm sırasında oluşacabilecek

küçük hatalar zamanla sorun olabilmektedir.

2. En büyük sebeplerin başında soğutma suyunun iyi ıslah edilmemesi gelmektedir. 

Soğutma sularının mutlaka uygun şekilde ıslah edilmeleri ve sğrekli kontrölleri şart. Bu 

konuda maalesef gemilerden yollanan raporlar da yanıltıcı. Testi nasıl ve kimin yaptığı 

sorusu temel problemlerden biri. Gerekli özen gösterilmemektedir.

3. Bir diğer sebep,makinenin hızlı ısıtılıp ve soğutulmasıdır. Genellikle gemiler ilk manevralar 

sırasında makine sıcak olsa bile ilk hareket havasının soğuk olması nedeni ile makine 

çeperleri soğumakta.  Veya aniden yol verilip veya kesildiğinde de benzer etki oluşur. 

Ana makine soğutma suyunun iyi kontrol edilmemesi de başka bir sorun.

4. Tecrübeler göstermiştir ki,waterguide çatlamaları çok büyük çoğunlukla,seyirden sonraki 

manevralarda oluşmaktadır.ilk hareketlerde çoğu zaman aşırı hava ve yakıt tüketimi 

normalinden fazla bir patlamaya sebep vermektedir. Ortaya çıkan dalga hareketi  

waterguide metalinde bağ kopmalarına sebep olmaktadır. Bu da dakikalar içerisinde 

çatlamalara ve su kaçaklarına sebep olmaktadır.
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 NE YAPILMALI.

a) Bu malzemelerin  yıpranacağı hesaplanarak,tabiki de kalınlık ölçüleri alınarak kullanımına 

devam edilmesi. Mümkünse bu malzemenin makinanın sabit elemanı gibi görülmemesi.(silindir 

v.s)

b) Soğutma sularının doğru,üreticilerin ve kimyalascıların verdiği talimatlara uygun yapılması. En 

önemlisi distile soğutma suyu kullanılması. Bunun için evaporayterlerin çalışıyor olmaları 

gerekir.sisteme bir kere uygun olmaya su girdiğinde artık sorunlarınız başlamış demektir.

c) Gemi kaptanlarının da bu konuyu dikkate alarak,manevraları makine üreticilerinin 

talimatlarına uymaya çalışarak yapmaları gerekir. Sadece çok hava çakmamak tedbir 

değildir. Makinelerin yüklenmeside uygun olmalı. Yavaş yol verip kesilmeli

d) Belkide uygulamada işletmecilerin fazla etkili olamayacağı düşünülen rezonans olayıda

aslında,yukarıdaki 3 sebebin oluşmasından sonra kendini daha rahat göstermektedir. 
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 Olayın Detayı

Çanakkale boğaz seyri sırasında HFO sisteminde oluşan arızadan dolayı ve
devreye alınan jeneratörlerden 1 tanesinin dizel oil de olmaması sebebiyle
geminin çökmesi. Ayrıca, jeneratörlerin, PSC esnasında, yakıt pompalarının
kifayetsiz çalışmasından kaynaklı, kontrol odasından start edilmek
istendiğinde çalışmaması, geminin otomasyon sistemini tehlikeye atması.

 Eksikliğin Analizi (Kök Neden)

Gemi emniyetinin göz ardı edilmesi, meydana gelebilecek bu tarz arızaların
göz önüne alınmaması, yeterli risk analizinin yapılmaması.

Jeneratörlerin sürekli HFO da çalışmasından dolayı yakıt pompalarının
aşınmalarının fazla olması. Yedek parça ikmallerinin geç
gerçekleşmesinden ötürü bakım periyotlarının aksaması.

Genellikle acil çalıştırılmalarda soğuk yakıtla ilk hareket verilmesi

 Değerlendirme

İş planlaması yapılırken,ilgili ekipmanın üreticisinin talimatları,şirket talimatları 
birlikte değerlendirilerek uygulanması

Kullanılan malzemelerin özellikleri,miktarı ve yeterlilikleri işe başlamadan 
önce doğru biçimde değerlendirilerek işlere başlanması

Şirkete ilgili durumların raporlamasının doğru biçimde yapılması. 
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 Olayın Detayı

Gemi limandan kalktıktan 2 saat sonra ana makine No-1 Oil mist
dedektör alarm veriyor, makine stop edilip karter kontrolü yapılıp,
bir şey olmadığı kanaatine varılıp ana makine tekrar satrt ediliyor,
bu sefer No-1 ve No-3 oil mist alarm veriyor. Tekrar duruluyor
bakılıyor bir şey görülemiyor. Sonra tekrar çalıştırılınca bu sefer
tüm silindirler alarm ladığında makine stop edilip kontrol
edildiğinde ana makine no-1 ana yatağın sardığı tespit ediliyor.

 Eksikliğin Analizi (Kök Neden)
Teknik departmanın kontrol ve değelendirmelerinden sonra
Başmühendis oil mist dedektöre adeta inanmamış ve sensör
arızası nedeni ile alarm geldiğine hükmetmiştir. Konu ile ilgili bu
süreç içerisinde şirkete haber vermemiş, en son hasar olduğunda
haber vermiş

 Değerlendirme

Şirket talimat yayınlayarak,oıl mist dedektör alarm verdiğinde
makine derhal stop edilip,şirkete haber verilecek. Bütün
enspektörler ve gemiler uyarılarak, M/E No-1 ana yataklarının
kontrolu sağlandı ve riskli görülen 2 gemideki M/E No-1 ana
yataklar yedekleri ile değiştirildi



GÖRÜNEN NEDEN 1 GÖRÜNEN NEDEN 2 GÖRÜNEN NEDEN 2

Baş mühendisin oil

mist dedektör
alarmına inanmaması

Olayın ciddiyetinin farkında
olunmaması

Hasarın büyüklüğünün öngörülememesi.

Neden
Rehavet

Neden

Alarmlarınyanlış olabileceği
inancı

Konu hakkında bilgisizlik ve eğitimsizlik

Neden
Disiplinsizlik

Neden

Birden çok defa alarmlara
inanılmaması.

Neden

Daha önce yaşanmadığı için teknik

öngörüsüzlük. görmediğini
öngörenmemek.

Neden

Görevi sırasında gizli
yorgunluk hissiyatı

Neden

Kısa seferlerden dolayı varış

limanına gidilebileceği
öngörüsü

Neden

Gemide oilmist dedektörü devreden

çıkartarak seyir yapılması gerekliliğinin
oluşturulması.

Neden
Gemini kirada olması

Neden

Seferi tamamlama

önyargısının emniyeti
gözardı edilebilmesi

Neden

Şirkete başarısızlık duygusu ile geç
haber verilmesi
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 Olayın Detayı

M/V İnce İnebolu gemisi EGE denizicnde seyir sırasında ASTYPALAIA  

adasında karaya oturması

 Eksikliğin Analizi (Kök Neden)
1- Zabitin uyuyakalması

2- Gözcü olmaması

3- BNWAS’ ın kapalı olması

 Değerlendirme

BNWAS ile ilgili prosedur kapatilmasinin engellenecek şekilde revize 

edilerek uygulamaya geçildi.

Bu olayın oluşumundan bir süre sonra   ara şaft yatağı  dağıldı. İlk 

başta başka sebeplerden aransa da   oturma ile ilişkili bir durum 

olduğu tespit edilmiştir.



GÖRÜNEN NEDEN 1 GÖRÜNEN NEDEN 2 GÖRÜNEN NEDEN 2

ZABİTİN
UYUYAKALMASI

GÖZCÜ OLMAMASI BNWAS’IN KAPALI OLMASI

Neden
Rehavet

Neden
Gözcülerin yorgun olması

Neden

Pilotlu seyirde kapatılarak bir daha
açılmaması

Neden
Disiplinsizlik

Neden
Ambar yıkaması

Neden

Pilotlu seyirde dikkati bozması ve

zaman yapılmaması kaybı yaratması
Pilot seyri sonrası kontrol

Neden

Görevi sırasında gizli
yorgunluk hissiyatı

Neden

Yüke hazır hale

gelebilmek için 1. Zabit’in
hatalı iş planlaması

Neden

Diğer otopilot ile entegre olmaması

veya sensör olmaması

BNWAS maddesinin kontrol
listelerinde olmaması

Neden

Daha önce

yaşanan gemi

tutuklanması sonrası
psikilojik hırpalanma

Neden

Gemi kaptanının 1.Zabite

doğru iş planlamasını
sağlamamış olması

Neden

Sonradan takılan cihazın etkin

kullanılamadığının raporlanmaması

Şirketin köprü üstü operasyonları

prosedüründe gerekli maddelerin
olmaması



Olayın çok boyutlu değerlendirilmesi
 Denizcilik sektöründe yetişmiş eleman havuzunun sayısal olarak gelişmesine rağmen kalite konusunda çok 

zayıf kalması. Mesleki yetersizlikleri yetmezmiş gibi, makine kitaplarının okunmaması, iş yapılırken hazırlık 
yapılmaması, ezber bilgilerin geçerli olması ve mesleki hataların cezası olmaması.

 Teknoloji üretmeyen ülkemizdeki eğitim kurumlarının verdiği eğitimlerin ders geçme ve sınıf geçme sisteminde 
uygulanan bağıl değerlendirme sistemi nedeni ile, öğrencilerin sürekli ortalama ile  mezun  olmaları, ve 
meslekte de bunun yeterli olacağını içgüdüsel olarak kabul etmeleri,

 Karmaşıklaşan gemi ekipmanları için sadece çalıştıran insanların istenmesi. Bakım ve tamirlerin daha uzman 
ekiplerce yapılması zorunluluğundan kaynaklanan ,yetersiz insanlarında çalıştırıcı olarak gemide olmaları 
nedeni ile eylem veya eylemsizliklerinin sonuçları ile yüzleşmedikleri için sürekli tekrarlar karşımıza çıkmaktadır.

 Denizcilik meslek değerlerine uzak olmaları. ETİK konusundaki cehaletleri yetmezmiş gibi. Deniz örf ve 
Adetlerinden de bihaber olmaları. Dolayısı ile yaptıkları işe saygı duymamaları. 

 Denizcilik okulları da ki itici motivasyonun para olması ve mezunların 95% sinin olayın para boyutu ile 
ilgilendikleri kadar mesleğin tamamı ile ilgilenmemeleri. Kimse kendisini geliştirmek için zaman ve emek 
harcamıyor. Para isterken en yükseğini istemeyi hak gören çalışanlar, mesleklerine saygı duymayı bırak küfür 
etmektedirler.

 Mesleki denetimlerin maalesef olmaması. Bilindiği gibi ülkemizde deniz insanının belgelendirme ve 
değerlendirme yetkisi  STCW sözleşmesi tarafı olarak Ulaştırma ve Altyapı bakanlığındadır. Önceki yıllarda 
bakanlığın içerisindeki Denizcilik adı bile artık bize çok görülerek kaldırılmıştır. Dolayısı ile mesleki yeterlilikleri 
meslek odalarından alınmış ve sadece deniz insanları disiplin komitesi ile kontrol edilmeye çalışılmaktadır. 
Halbuki mesleki yeterlilikleri meslek insanlarının bir arada olduğu ve anayasa ile kurulmuş olan TMMOB 
GEMİMO tarafında denetlenmesi gerekmektedir.



Olayın çok boyutlu değerlendirilmesi

 Gemi işletmecilerinin ve sahiplerinin maliyet hesaplarında makine bakımlarının felsefi olarak 

önemsiz bir yer tutması. Çalışıyorsa dokunmayın, çalışan ekipmanı neden sökersiniz, 

çalışıyorsa neden yedek parça istenir gibi yaklaşımları da denizde çalışanların mesleğe 

olan ilgilerini törpülemekte ve hatta yok etmektedir.

 Sanayi 4.0 konuşulan günümüzde, ülkemizde hala eğitim sisteminin ezberciliği mesleğe 

atılan insanları araştırmacılığı adeta gereksiz ve zaman kaybı olarak görmelerine sebep 

olmaktadır.herşey mış gibi yapılıyor.

 Teknoloji bize daha iyi mühendislere ihtiyacınız var diye bangır bangır bağırırken  

duymamazlıktan gelerek  veya meslek odalarının etkinliğinin azaltılarak kaliteli insan 

yetiştirilmesine, mesleki denetimlerle mesleklerin gelişmesine  engel olmayı bir marifet olarak 

görmekteyiz.

 Yeni nesilin temel sorunu olan sisteme olan bağlılığının zayıflığı konusunda fazlaca bir şey 

yapılmaması. Buradaki en temel unsur, ortak çıkar ve gelecek konusunda ikna 

edilememeleri. Bu konuda deniz insanları kadar,işverenlerinde hataları vardır. 



DİNLEDİĞİNİZ İÇİN 

TEŞEKKÜRLER


