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DİAGNOSTİK 

Şekildeki bilgi ekranında soğutma sıvısı sıcaklık sensörünün soketlerinin kontrolü ve ölçülmesi gereken değerler 

görülmektedir. Şekle göre soket kontrolü nasıl yapılır? 

 

 

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. 

 

Diagnostik cihazına bağlı araçta tesisatın kontrolü nasıl yapılır?

 

Tesisatta kablo kopukluğu, kaçak ve kısa devre kontrolü yapılır. Kontroller avometre, multimetre, kontrol lambası 

gibi yardımcı aletlerle veya cihazın kendi bünyesinde bulunan multimetre yardımıyla yapılabilir. Bazı durumlarda 

soket girişlerinde veya kablo uçlarında suyla temas sonucu oksitlenme meydana geleceğinden de akım geçişi 

engellenmektedir. Bu durumda giriş uçları dikkatlice temizlenmelidir. Ayrıca cihaz kontrol ünitesine başvurarak 

elektrik tesisatını hangi kısmında kısa devre olduğu görülebilir. Şekilde görüldüğü gibi cihaz tesisat kontrolü 

yapmamıza da yardımcı olmakta ve bazı parçaların özelliklerini de istendiği zaman açıklamaktadır. 



 

Diagnostik cihazına bağlı araçta Sensör veya Aktüatörlerin Kontrolü nasıl yapılır. 

 

Sensör veya aktüatörlerde arıza olması durumunda bu elemanların soketleri yukarıda bahsettiğimiz gibi diyagnostik 

cihazı araca bağlıyken gösterdiği yönergeye göre ölçüm ve kontroller yapılmalıdır. Avometre (Multimetre) ile fan 

motorunun ve müşürünün kontrolü görülmektedir. 

 

Diagnostik cihazı ile hareketli sensörlerin veya aktüatörlerin testi nasıl yapılır. 

Taşıt üzerinde elektronik olarak kontrol edilen aktörler ve sensörler, kontrol amaçlı olarak veya adaptasyon için taşıttan 

bağımsız olarak diyagnostik cihazı yardımıyla çalıştırılabilir. Kontrol amaçlı yapıldığında; elemanın arızalı olup 

olmadığını bu sayede anlayabiliriz. Araç üzerinde arızasından dolayı yenisi ile değiştirilen hareketli parçalarda 

adaptasyon amaçlı olarak tek başına çalıştırma suretiyle kontrol edilir. Adaptasyon amaçlı çalıştırmada ECU 

hafızasındaki bilgiler doğrultusunda sistem çalışması tayin edilir.  

Gaz kelebeği rölanti konum ayar sensörünün kontrolünü açıklayınız. 

 

 

 

 

Gaz kelebeği rölanti konum ayar sensörü tek başına çalıştırılmak suretiyle 

test edilirken diagnostik cihazı kelebeğin bekleme konumlarına göre araç 

hafızasından aldığı değerler ile konum sensörünü adapte edecek ve her 

konumda sinyal ile bizi uyaracaktır. Bu parça elektronik kontrollü 

araçların yakıt sisteminin en mühim parçası olup yakıt durumuna göre 

çok sık arızalanmakta, arıza kelebeğin hareketini sağlayan step motordan 

kaynaklanmaktadır ve tamiri mümkündür. Tüm benzinli motorlarda yer 

alan bu parça ülkemizde üretilmediği içinde oldukça pahalıdır. 

 

 

Diagnostik cihazı ile gaz kelebeği rölanti konum ayar sensörünün kontrollerini şekillere göre açıklayınız. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Resimdeki menüden aktörler seçilerek bu alana giriş 

için ilk adım uygulanır. 

 

 

 

 

 

 

 

Daha sonra aşağıda resimde görülen kısımdan gaz 

kelebeği kumandası seçimi yapılarak diğer ekrana 

geçilir.  

 

 

 

 

 

Burada muhtemel arıza kontrollerini cihaz bize 

bildirmektedir. Buna göre gerekli elektrik 

kontrolleri cihazın kendi multimetresi aracılığıyla 

yapılarak elemanın arızası belirlenir. Parçanın 

tamiri yapılır, şayet tamir 

edilemiyorsa yenisi ile değiştirilir. 

Bu işlemler bittikten sonra arıza hafızası tekrar 

kontrol edilir, eğer arıza gözüküyorsa gerekli 

işlemler tekrarlanarak yapılır. Arıza gözükmüyorsa 

son kontroller yapılarak araç müşteriye teslim edilir. 

 

 

Yeni nesil dizel motorlarda kullanılan elektronik enjeksiyon kumandalı Common Rail yakıt sistemini kısaca 

açıklayınız. 

Yeni nesil dizel motorları elektronik enjeksiyon kumandalı Common Rail ( Ortak yakıt yolu) sistemli motorlardır. 

Comman rail sistemli motorlarda yakıt deposunda yakıtı yüksek basınç pompasına ileten alçak basınç pompası bulunur. 

Yüksek basınç pompasına gelen yakıt burada 1350- 1800 bar basınçta yakıt tüpüne depo edilir. Yakıt tüpü (rail),motorun 

yakıt ihtiyacına göre buradaki yakıtın basıncını otomatik olarak ayarlamaktadır. 



Elektronik olarak kumanda edilen enjektörler yakıt tüpüne ayrı ayrı bağlanmaktadır. Her bir silindir için tek enjektör 

kullanılmaktadır. Comman rail enjektörleri diğer dizel ejektörlerinden farklı olarak elektrik sinyali ile açılmaktadır. 

Yakıt sisteminde yakıt basıncı çok yüksek olduğu için kullanılan yakıt kaliteli olmalı ve çok iyi filtre edilmesi 

gerekmektedir. Yakıt sistemindeki fiziksel bir arıza enjektörlerin çalışmasını etkiler ve enjektörlerin zaman içinde 

arızalanmasına neden olabilir. Comman rail dizel motorlarının bakımı ne kadar sık yapılırsa sistemin arıza yapma 

ihtimali de o kadar azalır. 

Comman Rail motorunda kullanılan sensörlerden alınan bilgiler doğrultusunda ECU hangi görevleri yerine 

getirir?  

1.Yakıt püskürtme zamanını, 

2.Yakıt püskürtme miktarını, 

3.EGR valfinin çalışma oranını, 

4.Emme manifoldunda bulunan portların kontrolünü, 

5.Emme manifoldunda bulunan hava kelebeğinin açılma miktarını, 

6.Rail tüpünde bulunan yakıtın basıncını çalışma şartlarına göre düzenlemektedir. 

Şekilde görülen  Comman rail yakıt sisteminde ECU’ya bilgi aktaran sensörler nelerdir?  

 

1- GAZ PEDALI 

2- KRANK DEVİR SENSÖRÜ 

3- KAM MİLİ POZİSYON SENSÖRÜ 

4- HAT BASINÇ SENSÖRÜ 

5- TURBO BASINÇ SENSÖRÜ 

6- DEBRİYAJ SENSÖRÜ 

7- EMİLEN HAVA SICAKLIĞI 

8- DEBİMETRE 

9- SOĞUTMA SIVISI SICAKLIK SENSÖRÜ 

10- FREN PEDAL SENSÖRÜ 

11- HIZ SABİTLEYİCİ 

12- KONTAK ANAHTARI 

 

 



Şekilde görülen  Comman rail yakıt sisteminde ECU’nun kontrol ettiği aktörler nelerdir?  

 

1- ENJEKTÖR 

2- EGR VALFİ  

3- HAVA KELEBEĞİ 

4- VAKUM POMPASI 

5- YAKIT GİRİŞ KONTROL VALFİ 

6- SELENOİD VALF 

7- MKM 

8- ISITMA BUJİLERİ MODÜLÜ 

 

Diagnostik cihazı ile araç üzerindeki diagnostik prizin yeri nasıl bulunur. 

 

 

 

 

Aracın kimlik bilgilerinden yararlanılarak aracın 

marka, modeli ve motor bilgileri diyagnostik 

cihazına girilir. Aracın diyagnostik prizi yeri 

bilinmiyorsa cihaz ile aracın diyagnostik priz yeri 

öğrenilir.Yandaki şekilde diyagnostik cihazı ile 

diyagnostik 

prizinin yerinin bulunması verilmiştir. 



 

 

 

 

Diyagnostik cihazında F4 tuşuna basıldığında 

aracın diyagnostik prizi yerinin gösteren menü 

çıkar. Yandaki şekilde aracın üzerinde diyagnostik 

prizinin yeri ve bağlantı uçları gösterilmektedir. 

Diyagnostik cihazının prizi motora bağlandıktan 

sonra, kontak anahtarı açılarak diyagnostik 

cihazının ECU’yu tanıması beklenir. 

 

 

Şekilde diyagnostik cihazının aracın yakıt 

sistemini kontrol eden ECU’yu bulması 

gösterilmiştir.Bunun için ilk olarak 

Aracın kimlik bilgilerinden yararlanılarak 

aracın marka, modeli ve motor bilgileri 

diyagnostik cihazına girildikten sonra yandaki 

şekilde olduğu gibi motor kontrolü ve motor 

cinsi seçilerek F12 tuşu ile bir sonraki menüye 

geçilir.Üretici firmanın motorun yakıt 

sisteminde kullandığı kontrol modülünün 

adının doğru olduğundan emin olunmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

Yandaki menüden arıza hafızası kısmı 

seçilerek F12 tuşu ile arıza tespiti yapmak için 

arıza hafızası taranır.  Hafızada ki bilgilere 

ulaşılır. 

  



 

Şekilde görülen motor yönetim ikaz lambasının yanması durumunda ne yapılmalıdır? 

 

 

Motor yönetim ikaz lambasının 

yanması; yakıt sisteminde sensörler 

veya aktörlerden 

bazılarının arızalı olduğunu 

sürücüye ikaz eder. Bu durumda 

motor diyagnostik cihazına 

bağlanarak arıza tespiti yapılması 

gerekir 

 

Diagnostik cihazı ile dizel motor arıza hafızası tarama işlemi nasıl yapılır?  

 

Diagnostik cihazı ile yapılan dizel motor arıza hafızası tarama işleminden sonra şekildeki gibi bulunan arızalar 

nasıl giderilir?   

 

Diyagnostik cihazı ekranında arıza 

veriliyorsa, ilgili sensörlerin soket 

bağlantıları kontrol edilir. Soketler 

yerinden çıkarılarak birkaç kez yerine 

takılarak, tekrardan cihaz ile arıza hafızası 

silinir. Hafızanın silinmesinden sonra 

tekrar cihaz ekranında hata çıkıyorsa 

sistemde meydana gelen arızalar kalıcı 

arızadır. Kesin olarak arızanın sensörde 

mi yoksa bağlantı kablolarında mı olduğu 

sensörlerin multimetre ile kontrol edilmesi 

ile kesinleşir. Sensörün soketleri yerinden 

çıkartılır uygun bir anahtar ile sensör 

yerinde sökülür. Aracın katalogundan 

sensörün hangi uçlarından ölçüleceği ve 

ne kadar değer vermesi gerektiği öğrenilir.  

 

 

 

Diyagnostik cihazı ile kontrol sırasında 

motorda meydana gelen yakıt sistemi arızaları 

cihazın ekranına gelir. Cihaz ekranında 

arızanın hangi sensörden kaynaklandığı ve ne 

çeşit bir arıza olduğu görülür.  

 



Krank mili devir sensörünün direncinin ölçülmesi işlemi nasıl yapılır?  

 

Aracın katalogundan sensörün hangi uçlarından ölçüleceği 

ve ne kadar değer vermesi gerektiği öğrenilir. Resimdeki 

gibi sensörün terminalleri ölçülür. 

Ölçü aletinden çıkan sonuç ile katalog değeri farklı ise 

sensör arızalıdır. Sensör yenisi ile değiştirilerek sistemde 

tekrar arıza hafızası kontrolü yapılmalıdır. 

AVO metre ile ölçümde sensör sağlam çıkarsa sensörün 

kablo bağlantılarında bir hata vardır. Bu durumda ECU 

terminal uçları ile sensörün bağlandığı uçlarda devre 

kontrolü yapılır. Bu durumda kablolarda kopukluk var ise 

kablo demeti yenisi ile değiştirilmelidir. Sistemde 

diyagnostik cihazı ile arıza giderme işlemi yapıldıktan sonra 

motor çalıştırılır. Motorun çalıştırılması ile comman rail 

sisteminde bulunan sensör ve aktörlerin çalışması gözlenir.  
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