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DİAGNOSTİĞİN AŞAMALARI 

Arıza teşhisi: Günümüzde üretilen taşıtlarda kullanılan sistemler mikro işlemci, sensörler ve  

aktüatörler gibi elektronik devre elemanlarından oluşmuştur. Böylece araç üzerindeki sistemler daha 

hassas çalışmaya başlamış, kablo uzunluğu ve ara bağlantı sayısı azaltılmıştır. Mikrobilgisayara aracın 

tüm teknik verileri ve arızaları kayıt edildiğinden, arızalar daha kolay tespit edilir hale gelmiştir. Bu 

arızalar farklı araçlara ait bilgisayar yazılımlarını içeren diyagnostik cihazları ile kolayca teşhis edilip 

hızlı bir şekilde giderilebilmektedir. 

Arıza tespiti için dikkat edilmesi gereken hususlar 

1.Taşıt modeline ait bilgileri içeren yazılım programına sahip diyagnostik cihazı bulunmalıdır. 

2.Taşıt ECU’si ile bağlantı kurabilmek için uygun adaptör kablosu bulunmalıdır, 

3.Teşhisi yapacak teknisyenin cihaz ve taşıt hakkında gerekli bilgilere sahip olması gerekir. 

4.Arıza doğru bir şekilde tespit edilmelidir.  

5.Arıza giderildikten sonra tekrar cihazla kontrol edilmeli ve yol testiyle taşıt kontrol edildikten sonra 

müşteriye teslim edilmelidir. 

Diyagnostiğin aşamaları 

1.İlk önce araç sahibinin şikâyetleri dinlenerek araç kabul formuna arıza ve nedenleri not edilir. 

2.Arızanın tam anlaşılabilmesi için yol testi ile arızanın kaynaklandığı sistem belirlenir. 

3.Araç servis içerisine alınarak ECU (Elektronik kontrol ünitesi) bağlantı soketine, arıza tespit cihazının 

giriş ucu takılır, 

4.Cihazın arıza tespit programındaki menüden, arızanın kaynaklandığı sistem seçilir. (Motor, vites 

kutusu, fren sistemleri vs.). 

5.Seçilen bu alanda cihaza hata ara komutu girilir ve cihaz aracın elektronik kontrol ünitesiyle bağlantıya 

geçer, 

6.Cihazlar hatayı kod halinde ve yanında açıklaması ile birlikte vermektedir. Bazı cihazlar, hatanın 

giderilmesi için yapılması gerekli olan çalışmaları da öneri olarak sunmaktadır. 

7.Arıza tespitinden sonra cihaza bu arızayı ECU’den silmesi istenir. Şayet arıza elektronik devrelerdeki 

haberleşme hatalarından veya yanlış bilgi aktarımından oluşmuş ise cihaz bu hatayı siler ve sıfır hata 

olarak gösterir. 

8.Cihaza tekrar hata arattırılır, hata bulunamazsa işlem tamamlanmıştır. Ancak cihaz aynı hatayı yine 

gösteriyorsa, açıklama istenerek hatanın kaynaklandığı aktör veya sensör belirlenir, yenisi ile 

değiştirilir. 

9.Bu işlemden sonra değiştirilen parça araç kontrol ünitesine tanıtılarak, gerekiyorsa adaptasyonu yapılır  

(Genellikle yakıt sistemi parçalarında adaptasyon gerekmektedir. Özellikle enjektörlerin değiştirilmesi 

durumunda kodlama gerekmektedir. Kodlamayı her cihaz yapamadığı için cihaz satın alırken bu 

özelliğin olup olmadığına dikkat etmek gerekir). 

Araç kabulü sırasında yapılması gereken işlemler. 

1.Müşteri şikayetleri formen gözetiminde dinlenerek taşıtın arızası belirlenmelidir. 

2.Taşıtın servis bilgi formu düzenlenmelidir.  

3.Taşıt bilgileri alındıktan sonra bilgisayarda bir veri tabanına kaydedilerek aracın geçmişi hakkında da 

bilgi sahibi olmak için saklanmalıdır. 



4.İleride sorun yaşanmaması için arıza tam teşhis edilmeli ve başka arızalar mevcut ise müşteriye 

belirtilmelidir. 5.Kabul işlemleri sırasında müşteriye taşıtın teslim tarihi ve saati tam olarak 

belirtilmelidir.  

6.Arıza giderildikten sonra olumsuz bir durumla karşılaşmamak için ortalama masraflar toplamı ve 

değişecek parçaların fiyatları da kabul esnasında müşteriye belirtilmelidir. 

Yol testi ile motor diyagnostiği  

Taşıttaki bazı arızalar, taşıt hareket halindeyken tespit edilebilmektedir. Mobil diyagnostik cihazları bu 

tip kullanımlarda da bize büyük kolaylık sağlayacaktır. Şayet mobil cihazımız yok ise taşıtın çekiş 

tekerlekleri kaldırmak suretiyle yer ile irtibatı kesilir. Araç çalıştırılarak normal sürüş pozisyonunda 

vites değiştirerek cihazdan motor çalışma parametreleri okunarak normal değerlerle kıyaslanır.  

Genellikle cihazlar arıza veya çalışma durumunda meydana gelecek değişimleri belirleyerek bizi 

uyaracaktır. Bu sayede hareket halinde taşıtın, ateşleme sistemi, marş ve şarj sistemi, yakıt sistemi, 

soğutma sistemi, fren sistemi, güç aktarma sistemleri tüm verileriyle kontrol edilebilir. Taşıt çalışmaz 

durumda iken belirlenemeyen arızalar veya aksaklıklar bu şekilde kontrol edilebilir. Bununla birlikte 

arıza hakkında iyi bir tecrübeye sahip teknisyenler, taşıtı sürüş şartlarında bazı denemelere tabi tutarakta 

test ederler. Bu da arızanın giderildiğini kontrol etmek için en önemli tecrübelerden birisidir. 

Diagnostik cihazlarda kullanılan yazılım programlarında olması gereken özellikler 

1.Yazılım programı izlenecek yolları göstermelidir. 

2.Parçaların sökülüp takılma aşamalarını resimli olarak göstermeli,  

3.Aracın tüm teknik verilerini içermelidir 

4.Yeni çıkan taşıtlar için sürekli güncellenmelidir.  

Diagnostik cihazların görevleri 

1.Hata kodu okuma 

2.Hata kodu silme 

3.Parametre okuma ( Kontrol paneli üzerinden parçaların çalışma değerlerinin ölçülmesi) 

4.Gaz kelebeği, fan motoru gibi hareketli parçaların çalıştırılarak test edilmesi 

5.Enjektör vb. parçaların kodlaması 

6.Parçaların çalışmalarının düzenlenmesi, yani adaptasyon imkanı 

7.Multimetre olarak kullanım 

8.Osiloskop olarak kullanım 

Diagnostik cihazlar  



 

 
 

 

Atölye tipi sabit 

diyagnostik cihazı 

Taşınabilir bilgisayar ile 

birlikte mobil olarak 

kullanılabilen cihaz. 

Taşınabilir ve tek başına 

kullanılabilen bir cihaz. 

Cep telefonu şeklinde 

diyagnostik cihaz. 

 

Diyagnostik cihazının araca bağlantı şekilleri 

 

 

 

(1) numaralı bağlantı cihazdan 

bilgisayara, (2) 

numaralı bağlantı taşıttan cihaza, 

(3) numaralı bağlantı ise 

cihazdan taşıtın ECU giriş 

soketine takılacak şekilde 

ayarlanmaktadır. 

Diyagnostik cihazının araca 

bağlanabilmesi için taşıtın ECU 

giriş soketine uygun kablo önce 

bilgisayara daha sonra taşıta 

bağlanmalıdır. Bazı araçların 

giriş soketleri birbirine uyumlu 

olmasına rağmen bazı araçlarda 

özel soketli bağlantı kabloları 

gerekmektedir. Günümüzde 

üretilen taşıtlarda bağlantı 

kablosuz wireless ve bluetooth 

gibi aygıtlarla da direkt olarak 

sağlanabilmektedir (Hatta bazı 

araçlar yerleştirilen cep telefonu 

kartı ile taşıtla uydu aracılığıyla 

bağlantı kurularak arıza tespit 

edilmekte ve giderilmektedir). 

Diyagnostik cihazı ile farklı 

araçlara bağlantı yapabilmek için 

ayrıca satılan kablo setinin 

alınması gerekmektedir. 

 

 

ECU 

 

ECU ELEKTRİK 

DEVRESİ 

 

CİHAZI TAŞITA 

BAĞLAMA 



Diagnostik cihazlarının taşıtlara bağlantı yöntemi. 

Diyagnostik cihazları taşıta uyumlu kablo aracılığıyla seri olarak bağlanmaktadır. Cihazdan gelen kablo 

taşıt ECU’su giriş soketine takılır. Taşıt kontağı açılarak devrelere elektrik geçişi sağlanır. Cihaz 

programından taşıt marka, tip ve modeli seçilir ve cihazın taşıtla bağlantı kurması beklenir. Ekranda 

taşıtla bağlantı gerçekleştirildi uyarısı görüldüğünde, bağlantının gerçekleştiği anlaşılır. 

 Diagnostik cihazları araca bağlanırken bağlantıya uygun soketi seçimi 

 

 

 

 

Soketlerin bilgisayara takılan ucu için gerekli 

bağlantılar USB, PS/2, CAN/BUS OBD soketi 

veya üniversal adaptör kablosudur. Araca takılan 

kısım ise bazı araçlar için farklı 

olabilmektedir. Bu bağlantıya uygun soketi 

seçmek için öncelikle soket yuvasının şekline 

bakılır. Daha sonra pimler (Soketin içine giren 

çıkıntılar) sayısı kontrol edilerek uygun kablo 

seçilir.  

 

 

Soket seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar 

Soket seçimine diyagnostik cihazı alırken dikkat etmek gerekir. Cihaz ve program istenen taşıtlara uyum 

sağladığı gibi kablo bağlantılarının da yazılımda yer alan taşıtlara uyum sağlaması gerekir. Firmalar 

kablo setini cihazla birlikte veya ayrı olarak satabilir. Farklı taşıt tiplerinin soket girişleri veya soket 

içerisindeki pin sayısı farklı olmaktadır. 

Aracın Diyagnostik Cihazına Tanıtılması işlemleri 

 

 

 

Diyagnostik 

cihazıyla araç 

arasındaki kablo 

bağlantısı 

gerçekleştirildikte

n sonra yazılım 

programından test 

edilecek taşıtın 

markası, modeli ve 

tipi seçilir. Bazı 

cihazlarda taşıt 

motor numarası ve 

şasi numarası, 

model yılı gibi 



bilgiler de 

istenmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Taşıtın markası, 

modeli ve tipi 

seçildikten sonra 

işleme devam için 

F12 tuşu ile 

ilerlemek gerekir. 

 

 

 

Bundan sonra 

seçilen taştın 

motor tipi benzinli 

veya dizel olarak 

karşımıza 

çıkacaktır. Bu 

bilgileri de 

girdikten sonra 

taşıtın plaka, 

motor numarası 

gibi ruhsat bilgileri 

girilecektir. Bu 

işlemde hem 

tamiri yapılan 

taşıtların 

bilgilerini 

arşivlemek ve 

taşıtın trafiğe 

kayıtlı olduğunu 

anlamak için 

yapılmaktadır.  

 

 

 

 

 



Diyagnostik Cihazında Yapılan İşlemler  

1.Hata kodu okuma       

2.Hata kodu silme        

3.Soketlerin kontrolü      

4.Sensör veya aktüatörlerin kontrolü         

 

5.Parametreleri okuma ve değerlendirme 

6.Hareketli sensörlerin veya aktüatörlerin testi     

7.ECU’ ye parçaların tanıtılması ve ayarlarının 

yapılması 

8.Tesisatın kontrolü ve detaylı elektrik şeması 

görüntüleme 

 

Bazı cihazlarda adaptasyon ve enjektör kodlaması yapılmamaktadır. 

 

Cihaz yazılım programından taşıt üzerinde kontrol edilecek sistemin seçilmesi  

 

 

 

 

 

Diyagnostik cihazında okunan hata çeşitleri  

Diyagnostik cihazında hatalar; geçici hata, kalıcı hata ve tanımlanamayan hata olarak ortaya çıkar. 

Diagnostik cihazında görülen tanımlanamayan hata durumu 

Tanımlanamayan hata durumu çok nadir görülmesine rağmen; taşıtın ECU’sundaki haberleşme 

sorunlarından kaynaklanmaktadır. Böyle durumlarda cihaz bazen; ECU ile bağlantı kurulamadı, 

şeklinde uyarı verecektir. 

Diagnostik cihazında görülen geçici hata durumu  

Geçici arızalardan kaynaklanan ve servisler tarafından silinebilen bu hatalar ram belleğe kaydedilir.  

 

Diagnostik cihazında görülen geçici hataların sebepleri  

Mikro işlemcinin haberleşme protokollerindeki bir sorundan da kaynaklanabilir. Örneğin, gaz 

kelebeğinde yakıttan dolayı oluşan kirlenmeden oluşacak çalışma zorluğundan, gaz kelebeği konum 



sensörü arıza algılayarak, çalışmasını durdurabilir. Bu durumda gaz kelebeği, karbüratör temizleyici 

maddeyle dikkatlice temizlenerek, cihazdan arızayı silmesi istenir. Hata silindikten sonra gaz kelebeği 

adaptasyonu yapılarak araç çalıştırılır. Bir müddet sonra cihaza tekrar hata araştırması yaptırılır ve 

hatanın silindiği görülür. Bu tip hatalar araç bataryasının (+) ucu sökülerek de silinebilir. Ancak araç 

cihaza bağlıyken sökülmesi durumunda taşıtın hafızasındaki tüm veriler silineceğinden dikkat 

edilmelidir. 

Diagnostik cihazında görülen kalıcı hata durumu 

Kalıcı hata sistemde görev yapan herhangi bir sensör veya aktüatörün arızalanması durumunda ortaya 

çıkar.  

Diagnostik cihazında görülen kalıcı hata durumu giderilmesi. 

Kalıcı hata durumunda arızalı parçayı değiştirip adaptasyonunu yaptıktan sonra hatanın silindiği 

görülecektir. Aksi takdirde kablo tesisatında kısa devre araştırılır ve soket uçları kontrol edilir. Bununla 

birlikte arızalı parçanın veya sensörün kontrolünde cihaz bize yol gösterecektir. Bazı durumlarda sistem 

mikrobilgisayardaki bir arızadan veya haberleşme hatasından dolayı arızayı silmeye bilir. Bu gibi 

durumlarda arızalı parça değiştirse bile geçmiş hata kaydı rom belleğe yazılır ve silinmez. 

Diagnostik cihazı ile Taşıtta hata aratma, hata bulma ve hata silme işlemleri 

 

 

Hata kodları sayesinde 

cihaza taşıt üzerinde 

hata arattırılır. 

Öncellikle hatanın 

kaynaklandığı sisteme 

giriş yapılır ve arıza 

bulunarak giderilmesi 

için gerekli işlemler 

yapılır. Bu işlemler 

esnasında cihaz bize 

yol göstererek işlemi 

tamamlamamıza 

yardımcı olacaktır.  

Motor sistemini 

seçtikten sonra, F12 

tuşu ile ileri komutu 

verilir.  

 

 

 



 

Motor sistemini 

seçtikten sonra, F12 

tuşu ile ileri komutu 

verilerek yandaki 

resimde görüldüğü gibi 

cihaz 2 hata olduğunu 

otomatik olarak 

göstermektedir. 

hataları tespit ettikten 

sonra ilgili sensörler 

kontrol edilir, bu 

esnada da cihazdan 

yardım almak 

mümkündür.  

Ancak sensör 

bağlantılarının 

kontrolünü avometre 

ile de yapabiliriz. Bilgi 

ekranında görüldüğü 

gibi mevcut arızalar 

kodları ile birlikte 

verilmiştir. Bu 

kontrollerde sensörün 

arızalı olduğu 

anlaşılırsa değiştirilir  

 

Kontrollerde 

sensörlerin arızalı 

olduğu anlaşılırsa 

değiştirilerek yandaki 

şekilde görüldüğü gibi 

cihazdan arıza 

hafızasını silmesi 

istenir. 

Bu adımda araç motor 

ünitesinde belirlenen 2 

hata arıza hafızası 

silme komutu ile 

silinir. Şayet hata 

tekrar devam edecek 

olursa bu sefer 

sistemdeki ilgili sensör 

ve aktörler kontrol 

edilerek, arızası 

giderilir. Arıza 

giderilmiyorsa yenisi 

ile değiştirilerek 

yukarıdaki işlemler 

tekrarlanır. 

 



Diagnostik cihazı ile taşıt sistemlerinin kontrolünde kullanılan Ana sistem giriş ve arıza kodları 

01 Motor Elektroniği         34 Seviye Ayarlayıcı 

02 Şanzıman Elektroniği       35 Merkezi Kilit 

03 Fren Elektroniği 36 Koltuk ayarlayıcısı 

08 Klima Elektroniği 37 Navigasyon 

09 Elektronik ME 41 Dizel Pompa Elektroniği 

12 Debriyaj Elektroniği 45 Güvenlik sistemleri ve Alarm 

14 Amortisör Elektroniği 46 Konfor Sistemleri 

15 Hava yastığı Elektroniği 47 Ses Sistemleri 

16 Direksiyon Elektroniği 55 Far Ayarı 

17 Gösterge tablosu Elektroniği 56 Müzik sistemi 

18 Webesto Elektroniği 65 Lastik basınç kontrolü 

22 Dört tekerlek Elektroniği 66 Aynalar 

24 Patinaj kontrol Elektroniği 75 Acil hizmet modülü 

25 İmmobilizer 76 Park sensörü 

26 Elektrikli açılır tavan   

Diagnostik cihazı ile taşıt üzerinde hata aratma işlemi 

Hata kodları sayesinde cihaza taşıt üzerinde hata arattırılır. Öncellikle hatanın kaynaklandığı sisteme 

giriş yapılır. Örneğin; 08- klima elektroniğine girilir, 01 girilerek sorgulama yapılır ve arıza bulunarak 

giderilmesi için gerekli işlemler yapılır. Bu işlemler esnasında cihaz bize yol göstererek işlemi 

tamamlamamıza yardımcı olacaktır. 

Diagnostik cihazı ile arıza tespiti yapılan soketlerin kontrolü 

Sistem içerisinde yer alan sensör ve aktüatörlerin arızasının tam olarak belirlenmesi için öncelikle 

soketlerinden elektriksel kontrolleri yapılmalıdır. Cihaz elemanın durumunagöre pinlerin (soket bağlantı 

uçlarının) numaralarını 1,2,3,4,…. olarak gösterir. Genelde 1ve 2 veya 1 ve 3 numaralı pinden 

başlanarak kontrol yapılır. Ölçülecek değer aralığı ile ilgili doğru değerler, taşıt kataloguna uygun olarak 

cihaz yazılımı tarafından verilecektir. Cihazda belirtilen sırayla tüm pinler kontrol edilerek arızalı kısım 

tespit edilir. Bu durumda tamir olanağı var ise tamir edilir, yoksa parça veya bu elemana ait arızalı kısım 

değiştirilerek tekrar kontrol edilir.  
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