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AÇIKLAMALAR 
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ALAN Uçak Bakım 

DAL/MESLEK Uçak Gövde-Motor  

MODÜLÜN ADI MefruĢat ve Ekipman 

MODÜLÜN TANIMI 

Aircraft Maintenance Manuel (AMM) Kısım ATA 25’e 

göre uçak ekipman ve mefruĢat bakımıyla ilgili bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOġUL Su ve Atık Su Sistemi modülünden baĢarılı olmak 

YETERLĠK Uçak ekipman ve mefruĢatının bakımını yapmak 

MODÜLÜN  AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında uçak için gerekli 

olan Aircraft Maintenance Manuel (AMM) ve Kısım ATA 

25’e göre uçak ekipman ve mefruĢat bakımını 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 
1. Component Maintenance Manuel (CMM) Kısım ATA 

25’e göre acil durum ekipmanlarının bakımını 

yapabileceksiniz. 

2. Aircraft Maintenance Manuel (AMM) Kısım ATA 

25’e göre kabin içi ekipman ve mefruĢatlarını söküp 

takabileceksiniz. 

3. Component Maintenance Manuel (CMM) Kısım ATA 

25’e göre hava merdivenlerinin kontrolünü hatasız 

olarak yapabileceksiniz. 

4. Aircraft Maintenance Manuel (AMM) Kısım ATA 

23’e göre kabin eğlendirme ekipmanının kontrolünü 

hatasız olarak yapabileceksiniz. 

5. Aircraft Maintenance Manuel (AMM) Kısım ATA 

25’e göre galley (mutfak) kontrolünü hatasız olarak 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam ve Donanım: Sınıf, çeĢitli uçak resimleri ve 

modelleri, slaytlar, tepegöz, projeksiyon cihazı gibi eğitim-

öğretim materyalleri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 

  
 

Sevgili Öğrenci,  

 

Teknolojinin, dolayısıyla sanayi ve endüstriyel üretimin baĢ döndürücü hızla 

ilerlemekte olduğu bu dönemde sizlere de önemli görevler düĢmektedir.  

 

Bu nedenle severek gelmiĢ olduğunuz bölümünüzde baĢarılı olacağınıza inanıyoruz. 

Bu baĢarınız sizlere iyi bir meslek sağladığı gibi ülkemizin teknolojik alandaki 

kalkınmasında da faydalı olacaktır. Ülkemizin bizlerden beklediği de budur. 

 

Uçak Bakım alanı, gün geçtikçe önemini artıran bir sektör olmaktadır. Bu sektörde 

önemli bir yer edinebilmek için gerekli olacak bilgi, beceri ve tecrübelerin Ģimdiden 

edinilmesi önem arz etmektedir. 

 

Uçak Bakım alanında istihdam edilecek bütün personelin teknik ve modüler eğitimi 

tamamlamıĢ olmaları gerekmektedir. Bu tür eğitim materyalleri, sizlere bu alanda büyük 

avantaj sağlayacaktır.  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
  

  
 

 

Aircraft Maintenance Manual (AMM) Kısım ATA 25’e göre acil durum 

ekipmanlarının bakımını yapabileceksiniz. 

  
 

 

 

 Emergency (acil durum) ekipman gereksinimlerinin neler olabileceği hususunu 

araĢtırarak yapmıĢ olduğunuz çalıĢmaları rapor hâline getirerek sınıfa sununuz. 

 

 

1. EMERGENCY(ACĠL DURUM) EKĠPMAN 

GEREKSĠNĠMLERĠ 
 

 
Uçağın bir tehlikeye maruz kaldığı acil (emergency) durumlarda kullanması gereken 

ekipmanlar vardır. Bu ekipmanların düzgün ve bilinçli kullanımı yolcuları daha 

büyük felaketlerden korur. 

 

1.1. Acil Ekipman Malzemeleri 
 

 Kanat üstü kaçıĢ kayıĢları (strap)  

 KaçıĢ çekme ipleri 

 Sökülebilir acil durum malzemeleri 

 KaçıĢ slaytları 

 

 

ġekil 1.1: Acil ekipmanlar 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

 AMAÇ 

 ARAġTIRMA 
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1.1.1. Kanat Üstü KaçıĢ KayıĢları 
 

Kanat üstü kaçıĢ kayıĢları yolcuların kanat üstünde ve zeminde güvenli bir Ģekilde 

hareket etmelerini sağlar. 
 

KaçıĢ kayıĢı aĢağıdaki parçalara sahiptir: 

 KayıĢ 

 Kanca (çengel) 

 Demir (çapa) tertibatı 

 Ġstif tüpü 
 

KaçıĢ kayıĢı, yolcu kompartımanı çıkıĢ kapısı kasası üzerindeki istif tüpündedir. 

KayıĢın bir ucu acil durum çıkıĢının kasasına bağlıdır. Acil durumda, kayıĢın ucundaki kanca 

(çengel) kanadın üzerindeki bir halkaya bağlanır.  
 

1.1.2. KaçıĢ Çekme Ġpleri 
 

KaçıĢ çekme ipleri, uçuĢ mürettebatının açılan pencereler vasıtasıyla güvenli bir 

Ģekilde uçağı terk etmelerini sağlar. 
 

KaçıĢ çekme ipleri Ģu elemanlara sahiptir: 
 

 Tertibat 

 Gövde  

 Halkalar 

 El tutacakları 

 Ceket 

 

KaçıĢ çekme ipinin (halat) bir ucu uçak yapısına bağlanır. Diğer ucu bir istif 

çantasında sarılmıĢ ve saklanmıĢtır. KaçıĢ çekme iplerinden faydalanmak için kompartıman 

kapağının mandalı açılır. Ġp ve istif çantası uçuĢ kompartımanında ve açılan pencerelerin 

hemen üst kısmındadır.  

 

 

ġekil 1.2: Kanat üstü kaçıĢ kayıĢı 
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ġekil 1.3: KaçıĢ ipleri 

 

  

ġekil 1.4: KaçıĢ ipleri uygulamaları 
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1.1.3. BaĢ Üstü Dolapları 
 

BaĢ üstü dolapları cankurtaran malzemelerin istiflenmesini sağlar. BaĢ üstü dolapları 

kompozit malzemeden yapılmıĢ kompartımanlardır. Ġç yüzeyler dekoratif kapağa sahiptir. 

 

BaĢ üstü dolapları yolcu koltukları üzerine gelen gövde yapısına aĢağıdaki gibi 

bağlanır.  

 

 Yan duvar 

 Merkez tavan 

 

BaĢ üstü hayat kurtaran malzemelerin yeri, çeĢidi ve miktarı kılavuzunda belirtilmiĢtir. 

 

1.1.4. UçuĢ Kompartımanı Acil Durum Malzemeleri 
 

UçuĢ kompartımanındaki acil durum malzemeleri Ģunlardan oluĢmaktadır: 

 

 Balta 

 Duman gözlükleri 

 Yangın eldivenleri 

 Can yelekleri 

 El fenerleri 

 Duman maskeleri 

 

1.1.5. Yolcu Kompartımanı Acil Durum Malzemeleri 
 

Yolcu kompartımanındaki acil durum malzemeleri Ģunlar olabilmektedir: 

 

 Ġlk yardım çantası  

 Megafonlar 

 Can yelekleri 

 El feneri 
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ġekil 1.5: UçuĢ kompartımanı acil malzeme yerleĢimi 

Uçaktaki ilk yardım malzemelerinin çeĢitleri ve miktarı uçak çeĢidine ve ihtiyaçlarına 

bağlıdır. Ġlk yardım çantası miktarı ve konumları uçakların kılavuzunda belirtilmiĢtir. 

Tedarikler yolcu kompartımanındaki 4 el fenerinin tertibatı için sağlanır. Tertibat hava 

yollarının ihtiyaçlarına bağlıdır. Ġlave sökülebilir acil durum malzemeleri uçağın yolcu 

kompartımanında olabilir. Acil durum malzeme ihtiyaçları uçağın hizmet profiline bağlıdır.  

 

 

ġekil 1.6: Yolcu kompartımanı acil malzeme yerleĢimi 
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1.1.6. KaçıĢ Kaydırağı (Escape Slide) 
 

KaçıĢ kaydırağı acil durum anında mürettebat ve yolcuların uçaktan tahliye edilmesine 

yardımcı olur. Eğer uçak suya inerse kaçıĢ kaydırağının bağlantısı uçaktan kesilerek taĢıma 

aracı gibi kullanılabilir. 
 

KaçıĢ kaydırağı naylon kumaĢtan yapılır. Bir alüminyum kaplamayla ıĢın etkisinden 

korunması sağlanır. Kaygan yüzeyi dayanıklı ve naylon kumaĢtır. 
 

Her bir kaçıĢ kaydırağı bir kutuda muhafaza edilir ve uçağın çıkıĢ kapısı üzerine 

bağlanır.  
 

Bir ıĢık sistemi gece tahliyesi esnasında zeminin aydınlatılmasını sağlar. Bataryalar 

ıĢık sistemini çalıĢtırır. KaçıĢ kaydıraklarının kolay kilitlenebilir ya da çözülebilir kuĢakları 

vardır. Bu özellik kaçıĢ kaydırağının kuĢaktan kolayca ayrılmasına izin verir. Onun için bir 

çakılma anında taĢıma aracı gibi kullanılabilir. Aynı zamanda kuĢağın basitçe yerine 

yerleĢmesi sağlanabilir. 
 

Her bir kaçıĢ kaydırağı tesisatının parçaları Ģunlardır: 
 

 KaçıĢ kaydırağı kompartımanı 

 KaçıĢ kaydırağı bavulu 

 2 zemin dirseği 
 

KaçıĢ kaydırağı kompartımanı kaçıĢ bavulunu istif pozisyonunda tutar ve kaydırak 

kullanılacağı zaman açar. KaçıĢ kaydırağı bavulu kaçıĢ kaydırağı kompartımanı içerisine 

yerleĢtirilir. Montajı her giriĢin ve servis kapılarının en alt iç yüzeyine yapılır. Zemin 

dirsekler ilerde ve kapı yollarının en arkasında kapı kiriĢinin içerisindedir. KaçıĢ kaydırağı 

her bir giriĢin ve servis kapısının en alt iç yüzeyindedir. 
 

KaçıĢ kaydırağı operasyonu: KaçıĢ kaydırağının kapıdaki istif kancalarından kuĢak 

çubuğu çıkarılır ve zemin dirseklerinde döĢenir. AlıĢılmıĢ biçimde kapı tamamen açılana 

kadar açılır. Kapı açılırken kuĢak kayıĢı geniĢleyecek, kuĢak kilidi kaydırak bavulunun 

kaplamasının düĢmesine izin verecektir. Kaydırak bavulu düĢerken ĢiĢecek, kaydırak 

açılacaktır. KaçıĢ kaydırağı yaklaĢık 6 saniye içinde tamamen ĢiĢer. Eğer kaçıĢ kaydırağı 

otomatik ĢiĢmezse kaçıĢ kaydırağını manuel olarak ĢiĢirmek de mümkündür. Bunun için 

ĢiĢirme kolu çekilir. 
 

KaçıĢ kaydırağını uçaktan sökmek için kapı eĢiğindeki bağlantı örtüsü kaldırılır. 

KuĢak serbest bırakma kolu çekilir. Uçaktan ayrılan kaydırak aniden yere düĢmesin diye 

kenarında bulunan bir ip yardımıyla yavaĢça yere indirilir. IĢıklı aydınlatma sisteminin 

çalıĢması kaydırağın ĢiĢmesi esnasında otomatiktir. 
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ġekil 1.7: KaçıĢ kaydırağı 

 

 

ġekil 1.8: KaçıĢ kaydırağı operasyonu 
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 KaçıĢ kaydırağı kompartımanı 
 

KaçıĢ kaydırağı kompartımanı, çelik kaplama kompozit malzemeden yapılmıĢtır. 

KaçıĢ kaydırağı Ģu bölümlerden oluĢur: 
 

 Basınç denetim camlı kapak 

 Destek kefesi 

 KuĢak çubuk tutucuları 

 Kilitleme zinciri 
 

 KaçıĢ kaydırağı bavulu 
 

KaçıĢ kaydırağı bavulu Ģunlardan oluĢur: 

 KaçıĢ kaydırağı 

 KaçıĢ kaydırağı valizi 

 KuĢak 

 KuĢak çubuğu 

 Bir hava tüpü 

 GerdirilmiĢ kablo 

 Batarya 
 

Valiz, kaydırağı temin edilmiĢ pozisyonda tutan korumalı bir kapaktır. KuĢaktaki ve 

kuĢak çubuğundaki gerginlik kilitli kapağı ve valizi açar. Bir ĢiĢme kablosu ĢiĢme valfi 

açıldığında önceden doldurulmuĢ tüp içindeki havanın aspiratörlerin önünden geçerek 

meydana getirilen vakum etkisiyle dıĢarıdan emilen hava ile birlikte tüp basınçlı hava, kaçıĢ 

kaydırağını ĢiĢirir. Batarya ıĢık sistemi için güç sağlar. 

 

Hava tüpü, kaçıĢ kaydırağını ĢiĢirmek için yüksek basınçlı hava sağlar. Havanın hacmi 

ve basıncı 6 saniyede kaçıĢ kaydırağını ĢiĢirmek için yeterlidir. 

 

Hava tüpü 3000 psig’de nitrojen ve karbondioksit karıĢımını tutar. Bir gösterge 

silindirdeki basıncı gösterir. Bir basınç rahatlatma valfi aĢırı basınçtan silindiri korur. 

RahatlaĢmıĢ valf 4500 psig’de açılır. EriĢebilir tıpa yüksek sıcaklıklardan ĢiĢirme silindirini 

korur. Tıpa 174 F sıcaklıkta açılır. ġiĢirme kablosundaki gerginlik açık pozisyonu için 

ĢiĢirme valfini çevirir. Bir iç basınç regülatörü 550 psig’de basıncı azaltır. Gaz, hortumun 

çek valfinin ve aspiratör hortum baĢının içerisine akar. Sonra hava kaydırak hava 

çemberlerinin içerisine gider. 

 

Aspiratör hortum ucu içine akan gaz aspiratörde bir ventüri efekti yaratır. Kapaklı 

valf, kaydırağın ĢiĢmesine yardım etmek için aspiratör içerisine akan havayı çevreler ve açar. 

Kaydırak içerisindeki basınç açıkça belirtilen değerde kapak valfini kapar. Gaz, kaydırak 

ĢiĢme bot içindeki silindirden akmaya devam eder. Kaydırak belirli bir basınçta (2.75 psigde) 

bir rahatlama valfi baskılı olarak basınçlandırmayı sağlar. 
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ġekil 1.9: KaçıĢ kaydırağını ĢiĢirme silindiri 

 

Batarya, kaçıĢ kaydırağı ıĢık sistemi için güç sağlar. IĢık sistemi zemin aydınlatmasını 

sağlar. KaçıĢ kaydırağı bataryası, ĢiĢirme silindir çantasına bağlı olan cep bataryasındadır. 
 

KaçıĢ kaydırağı bataryası Ģu parçalardan oluĢur: 
 

 Batarya 

 Çekme ipi 

 Çekme ipi iğnesi 

 Batarya kurĢunları 

 Test bağlayıcıları 

 

KaçıĢ kaydırağı bataryası periyodik denetim ve test edilir. Denetim ve testin belirli bir 

süreçte yapılmasından emin olunmalıdır. 
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ġekil 1.10: KaçıĢ kaydırağı bataryası 

Kaydırak ĢiĢtikten sonra yolcular, hostesin talimatlarına uyarak uçağı terk eder. 

Topuklu ayakkabılar çıkartılır. Hostes ve yetkilinin yardımıyla kaydıraktan kayarak uçaktan 

inerler. Uçak denize inmiĢ ise kaçıĢ kaydırağı en son inen kiĢi tarafından uçaktan kurtarılarak 

yüzen bir sal (raft assembly) olarak kullanılır. Yüzen salın içerisinde hayatta kalma 

malzemeleri (survival kit) denilen ve günlerce yolcuların ihtiyacını karĢılayacak malzemeler 

bulunmaktadır (tatlandırıcılar, ağrı kesiciler, ateĢ düĢürücüler, ilk yardım çantası vb.) Sal 

deniz suyuna temas ettiğinde bulunduğu noktayı uydulara sinyaller göndererek bildiren 

verici (transmitter) devreye girer. 

 

ġekil 1.11: Verici (transmitter) 
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1.2. TaĢınabilir Oksijen Tüpleri 
 

1.2.1. UçuĢ Mürettebatı Oksijeni 
 

TaĢınabilir ekip oksijen tüpünde demand tip regülatör ile full face smoke mask 

mevcuttur. Tüpte shut off pressure gage’i ve oksijen maskesine takılabilen bir bağlantı 

mevcuttur. Tüp basıncı 1800 PSI’dır. 
 

1.2.2. Yolcu Oksijeni  
 

TaĢınabilir oksijen tüpleri kabinin muhtelif yerlerine yerleĢtirilmiĢtir. Bu tüpler ikiĢer 

adet bağlantı tertibatına sahiptir. Biri acil kullanmak için yüksek akıĢı, diğeri normal 

kullanma için normal akıĢı temin eder. Bu duruma göre devamlı akıĢ maskesi bu 

bağlantılardan birine takılabilir. Kullanılacak çıkıĢa bağlı olarak oksijen 25–90 dakika 

kullanılır. 

 

 

ġekil 1.12: TaĢınabilir oksijen silindirleri 
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ġekil 1.13: TaĢınabilir oksijen ekipmanı ayrıntıları 
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ġekil 1.14: TaĢınabilir yangın söndürücü 

 

1.3. TaĢınabilir Yangın Söndürücüler 
 

1.3.1. Karbondioksit (CO2) Gazlı Yangın Söndürücü  
 

CO2 yangın söndürücü kokpitteki elektrik yangınlarında kullanılmak üzere 

yerleĢtirilmiĢtir. Tetik üzerindeki emniyet teli tetiğe dokunulmadığını belirtir. ġayet tel 

kopuksa yangın söndürücü boĢ olarak düĢünülür. 

 

Resim 1.1: Karbondioksit gazlı söndürücüler 
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1.3.2.Sulu Yangın Söndürücü  
 

Su yangın söndürücüleri yağ ve elektrik yangını dıĢındaki yangınlarda kullanılır. Bu 

tip söndürücüler antifriz ilavesi ile düĢük ısılarda kullanılır. 

 

Hiçbir zaman mutfak ve elektrik yangınlarında kullanılmaz. 
 

 

Resim 1.2: Sulu yangın söndürücü 

 

1.3.3.Kuru Kimyasal Tozlar 
 

Bütün yangın tiplerinin söndürülmesinde kullanılır. Çok etkilidir ve yangın sırasında 

oluĢan kimyasal reaksiyonu durdurur. Yanan maddenin üzerini kaplar ve tozdan bir tabaka 

oluĢur. Yanan maddenin havayla olan temasını keser. Kullanıldığı ortamda iletiĢim ve görüĢ 

miktarını azaltır. Genellikle kargo kompartımanında kullanılır. 
 

1.3.4. Halon 1211 (BCF) 
 

Portatif yangın söndürücülerde kullanılır. Gazın sıcaklığı 0C’dir. Söndürme anında 

sisteme yoğunlaĢtırılarak verilir. Söndürülecek bölgeye 4 metre mesafeden uygulanır. 
 

             

 Resim 1.3: Kuru kimyasal söndürücü                        Resim 1.4: Halon 1211 (BCF) 
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ġekil 1.15: Acil ekipman sembolleri 
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ġekil 1.16: Acil ekipman yerleĢimi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Yangın söndürücüyü kullanınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Etrafını saran kayıĢları gevĢetip 

(yaylıdır) yangın söndürücüyü alınız. 

 ÇalıĢma alanının temiz, düzenli ve aydınlık 

olmasına dikkat ediniz. 

 Bakım kitabını hazırlayınız. 

 Gerekli bakım ve avadanlıkları hazırlayınız. 

 CO2 yangın söndürücü kokpitteki elektrik 

yangınlarında kullanılmak üzere 

yerleĢtirilmiĢtir. 

 Hortumun geniĢ olan uç kısmını 

parmaklarınızla tutmayınız ve hiçbir zaman 

Ģahıslara yöneltmeyiniz. 

 ÇalıĢtırmadan önce “nozzle” hortum 

baĢını yukarı doğru kaldırınız. 

 Tetiğe basınız. 

 Hortumun geniĢ olan uç kısmını 

yangına yöneltiniz. 

 UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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UYGULAMALI TEST 
 

Acil durum ekipmanlarının kontrolünü yapınız. 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Güvenlik önlemlerini aldınız mı?   

2 ĠĢlem basamaklarını tespit ettiniz mi?   

3 
ÇalıĢma ortamının temiz ve düzenli olmasını sağladınız 

mı? 
  

4 Aircraft Maintenance Manuel (AMM)’yi hazırladınız mı?   

5 Gerekli takım ve avadanlıkları hazırladınız mı?   

6 
Oksijen tüplerini (Tip olarak değiĢiktir.) direkt olarak 

saatlerinden okudunuz mu? 
  

7 
Devamlı akıĢ kontrol ünitesi üzerinden sistemin 

çalıĢmamıĢ olduğunu gözlediniz mi? 
  

8 Oksijen tüpleri valflerinin açık olduğunu gördünüz mü?   

9 Pilot mahallindeki indikatörün, direkt okuma indikatörü ile 

aynı değerde olduğunu gördünüz mü? 
  

10 Yolcu oksijen sivicinin normalde olduğunu gördünüz mü?   

11 Mekanik kolun OFF’ta olduğunu kontrol ettiniz mi?   

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi uçuĢ kompartımanı için acil ekipmanlarından değildir? 

A) Dumandan koruyucu gözlük 

B) Cankurtaran yeleği 

C) Hava merdiveni 

D)Yangın söndürücü 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi acil durum malzemelerinden biri değildir? 

A) Koltuk  

B) KaçıĢ slaytları 

C) KaçıĢ çekme ipleri 

D) Kanat üstü kaçıĢ kayıĢları (strap)  
 

3. AĢağıdakilerden hangisi kaçıĢ kayıĢı parçalarından biri değildir? 
A) KayıĢ 

B) Kanca 

C) Çapa 

D) Yangın söndürücü  
 

4. AĢağıdakilerden hangisi kaçıĢ çekme ipleri elemanlarından biri değildir? 

A) El tutacakları 

B) KayıĢ  

C) Halka 

D) Tertibat 
 

5. Hangisi, kaçıĢ kaydırağının ĢiĢmesinde kullanılan “inflation cylnder” havasını 

tanımlar? 

A) Karbonmonoksit +  Nitrojen  

B) Karbondioksit  +  Halojen 

C) Karbondioksit  +  Oksijen  

D) Karbondioksit  +  Nitrojen 
 

6. AĢağıda kaçıĢ kaydırağı için söylenenlerden hangisi yanlıĢtır?  

A) Gösterge ibresi kırmızı bölgede olmalıdır. 

B) Kaydırağın ĢiĢebilmesi için yaklaĢık 3000 PSI gaz basıncına ihtiyaç vardır. 

C) Gösterge ibresi yeĢil bölgede olmalıdır. 

D) Inflation cylinder içindeki basınçlı hava (CO2+Nitrojen) ile gerçekleĢir. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

  
AMM ATA 25’e göre kabin içi ekipman ve mefruĢatlarını söküp takabileceksiniz. 

 

  
 

 

 Ekipman ve kabin mefruĢat yerleĢimini inceleyerek araĢtırınız. 

 YapmıĢ olduğunuz araĢtırmaları rapor hâline getirerek sınıfa sununuz. 

 

 

2. EKĠPMAN VE KABĠN MEFRUġAT 

YERLEġĠMĠ 
  

Emergency (Acil durum) ekipmanları,  Hava merdivenleri, Kabin eğlendirme ekipmanı 

ve mutfak (Galley) genel ekipmanlardır. 

 

2.1. UçuĢ Kompartımanı Pilot ve Görevli Koltukları 
 

Pilot ve görevli koltukları, uçuĢ mürettebatı için ayarlanabilir koltuklar sağlar.  Sağ ve 

sol koltuklar (pilot veya görevli) aynı Ģekilde çalıĢır. Koltuk temeli ön arka koltuk 

pozisyonları için kontrollere ve mekanizmalara sahiptir. Kontroller her bir koltuk için iç 

yüzeydedir. 

 

 

ġekil 2.1: UçuĢ kompartımanı koltuk yerleĢimi 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Koltuklar Ģu durum ve mekanizmalara sahiptir: 

 

 Koltuk yüksekliği 

 Yastık pozisyonu 

 Koltuk yaslama ayarı 

 Koltuk yüksekliği 

 Arka minder (yastık) pozisyonu 

 BaĢlık pozisyonu 

 

Üniteler, uçak koltuk rayları için temeli tutar. Tekerlekler koltuk pozisyonlarının 

ayarlarını kolayca yapar. Kilit mekanizması koltuk raylarındaki ön ve arka hareketleri 

ayarlar. Her bir koltuk dıĢ yüzeyden eğilir. Bu 5 inç eğilme hareketine izin verir. 

 

Koltuk yüksekliği mekanizması koltuk yüksekliğini kontrol eder. Koltuğu yükseltmek 

için yükseklik kilidi çekilir. Sonra vücuda göre ayarlanır. Kilit pozisyonu için mekanizma 

serbest bırakılır. 

 

Koltuğu alçaltmak için yükseklik kilidi çekilir. Sonra vücuda göre alçaltılır. 

Ayarlandığı zaman, mekanizma serbest bıraktıktan sonra eski pozisyonuna geri döner. 

 

Raylı koltuk mekanizması koltuğun ön ve arka pozisyonunu kontrol eder. Kilit rayda 

çekilir ve gerektiği gibi ayarlandıktan sonra kilit serbest bırakılır. Yükseltmek veya 

alçaltmak için ayar çekilir. 

 

Ayak kontrolünü kullandığınız zaman baskı uygularsanız hareket ettirmenize izin 

verir. Baskı uygulamayı bıraktıktan sonra eski pozisyonuna geri döner. 

 

 

ġekil 2.2: Pilot koltuğu 
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Koltuk yaslama açısını artırmak için kontrol kaldıracı yukarı çekilir ve tutulur, 

ayarlandıktan sonra serbest bırakılarak yeni pozisyona döndürülür. 

 

Yaslama açısını azaltmak için kontrol kaldıracı yukarı çekilir ve tutulur, baskı 

yapmadan ayarladıkta sonra serbest bırakılarak yeni pozisyona döndürülür. 

 

Ayar düğmeleri koltuğun altındadır. Koltuğu aĢağı veya yukarı doğru ayarlamak için 

düğme döndürülür. 

 

Ġki el tekeri her bir koltuğun arka yastık pozisyonunu kontrol eder. Soldaki 

yukarı/aĢağı sağdaki iç/dıĢa doğru hareketi kontrol eder.   

 

BaĢlığı ayarlamak için yastık sağa döndürülür ve uygun pozisyondan biri seçilir. 

 

Esnek kanca ve halka koltuk kılıflarını bağlamaya yarar. Temizlemek için kılıflar 

çıkartılabilir. UçuĢ mürettebat koltuklarını çıkarmak için ilk önce iç koltuk stopları çıkartılır, 

sonra koltuklar kaydırılarak raylardan dıĢarı çıkarılır. 

 

 
ġekil 2.3: Gözlemci koltuğu 
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2.2. Gözlemci Koltukları 
 

Gözlemci koltuğu ekstra bir mürettebat üyesi için mürettebat istasyonu sağlar. 

  

Ġlk gözlemci koltuğu bu kısımlara sahiptir:  

 

 Sırtlık 

 Güvenlik takımı 

 Koltuk altlık minderi 

 Geri çekilebilir iğneler 

 Metal çerçeve 

 MenteĢe 

 

Metal çerçeve koltuk alt minderini tutar. Sağ taraftaki menteĢe koltuk altını uçuĢ 

kompartımanının sağ duvarına bağlar. Koltuk altlığının sol tarafında 2 adet geri çekilebilir 

iğne vardır. Ġğneler, koltuk kullanımda olduğu zaman koltuğu korur. 

 

Koltuğun destek takımı, tahta kayıĢı ve kauçuk kemeri vardır. MenteĢeler koltuğun 

sırtlık kısmını alt kısmına bağlar. Kullanımdayken iğneler de destek için giriĢ (koridor) 

tarafına bağlıdır.   

 

Koltuk kullanımda değilken uçuĢ kompartımanı duvarına katlanmıĢ vaziyettedir. 

Koltuğu kullanmak için serbest bırakma düğmesi itilir. Sonra koltuk alçaltılarak oturma 

pozisyonuna getirilir. Koltuğun sırtlık kısmı yükseltilir. Koltuğu katlamak için koltuğun arka 

kısmındaki serbest bırakma düğmesine basılır ve iĢlem tersine çevrilerek uygulanır. 

 

Ġlk gözlemci koltuğu çok yakın toleranslarla duvarın içine katlanır. Koltuk katlanırken 

ellerin sıkıĢmamasına dikkat edilmelidir. 

 

2.2.1.UçuĢ Kompartımanı Astar Kılıfları 

 
UçuĢ kompartımanındaki astar kılıflarının yapısı kolay temizlenmesini sağlar. 

 

Astarlar ezilmiĢ kompozit panolardır. Pratik – serbest bırakma toka ve vidaları, 

astarları uçuĢ kompartımanı duvarlarına ve tavanına bağlar. Astarlar hafif ve diğer aletler 

için açacaklara sahiptir.  

 

Duvar ve tavan astar kılıfı Ģunları barındırır: 

 

 Alet panoları 

 Devre kırıcı panolar 

 UçuĢ kompartımanı 

 

Yalıtım ve uçuĢ kompartımanı duvarlarına gelen ses ve transferini azaltır. Saçak 

tepsisi uçuĢ kompartımanı tavanlarından kaldırılır. Elektriksel malzemeleri suyun zararından 

korur. 
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ġekil 2.4: UçuĢ kompartımanı 

Tipik bir yalıtkan battaniye fiberglass kumaĢlardan meydana gelir. Saçak tepsisi 

yalıtımı battaniyelerden bir plastik tepsidir. Saçak tepsisi alanı yalıtmak ve uygun hâle 

getirmek için baĢ üstü alet panosuna monte edilmiĢtir. 

 

Yalıtım battaniyeleri uçuĢ kompartımanının duvarlarının ve tavanlarının bazı 

bölümlerini kapsar. Bazı yalıtım battaniyeleri saçak tepsisinin kısımlarıdır. 

 

2.3. Yolcu Kompartımanı 
 

Yolcu kompartımanı malzeme/mefruĢatları, yolcuları ve kabin görevlilerinin 

konforunu, rahatlığını, güvenliğini sağlamak içindir. 

 

Yan duvar panel hattı yolcu kompartımanının yan duvarlarıdır. Tavan panellerinin 

hattı tavandadır. Servis üniteleri bütün koltuklarda, görevli panellerinde ve lavabolarda 

bulunmaktadır. 

 

Gömme dolaplara uçuĢ esnasında paltolar konur. Yolcu ve görevliler için koltuklar 

bulunur. Ağır eĢya istif bölmelerine çeĢitli eĢyalar da konulabilir. BaĢ üstü istif kutularına 

bagajlar ve çeĢitli gereçler konur. Servis elektrik fiĢleri (içerdeki elektrik jakları) 115 V A.C 

ve 28 V D.C gücü sağlar. 

 

Yolcu kompartımanı Ģu malzeme/mefruĢatlara sahiptir: 

 Astar ve yalıtım 

 Ġç camlar 

 Havalandırmalar 

 Yolcu koltukları 

 Yolcu servis üniteleri 

 Görevli/lavabo servis ünitesi 

 Ön camlar 
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 Sınıf bölmeleri 

 BaĢ üstü istif kutuları 

 Kabin görevli bölümleri 

 Zemin kaplaması 

 

 

ġekil 2.5: Yolcu kompartımanı 

 

2.3.1.Astar ve Yalıtım 
 

Astar, yolcu kompartımanının estetiğini sağlamak içindir. Yalıtım ise termal ve 

akustiği sağlar. Yolcu kabin astarı ve yalıtımını tavan, yalıtım, yan duvar panelleri gibi 

kısımlar içerir. 

 

Yan duvar panelleri havalandırmadan baĢ üstü istif kutularına kadar uzanır. Ġç 

yüzeyinde çelik kaplama bir dekor bulunmaktadır. Yan duvar panellerinde 1 veya 2 tane cam 

bulunur.  
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Yan duvar panelleri, uçağın yapısına dikey kenarların üstündeki destek dirsekleri 

tarafından monte edilmiĢtir. Uygun bir Ģekilde kesilen Ģeritler her bir panelin arasına 

yapıĢtırıcılarla kaplanır. Üst kenar hava çıkıĢ deliklerine sahiptir. 

 

Tavan panelleri yolcu kompartıman koridorunun üzerindedir. DıĢ tahta kenarlarının 

üstündeki paneller iki menteĢeyle desteklenir. Ġç tahta kenarı olukları içindeki hava çıkıĢ 

deliklerine uymaktadır. 

 

Alt tavan panelleri ıĢıkların, servis ünitelerinin ve mutfaktaki bazı boĢlukların (lamba, 

jak boĢluğu) yerlerini sağlar. Bazı panellerin bu mobilyalara, döĢemelere kompartımanı 

akustik ve termik yalıtımla yalıtılır. Alt tavan panellerinin içindeki kavisli paneller ve geçiĢ 

panelleri yolcu koltuk alanlarındaki oyulmuĢ tavan panelleriyle en üst hattını birleĢtirir. Alt 

tavan panelleri; giriĢ alanlarında, mutfaklarda ve lavabolarda bulunur. 

 

Fiberglass yalıtım kaplaması astarlarla uçağın (yolcu kompartımanında) dıĢ yüzeyi 

arasındadır. Astar ve yalıtım, battaniyeler su geçirmez bir kaplamaya ve tesisatına sahiptir. 

Kompartıman içerisinde tahta kiremit Ģeklinde yoğunlaĢmayı engeller.  

 

 

ġekil 2.6: Havalandırma 
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2.3.2.Havalandırma 
 

Hava dönüĢ ızgaraları, yolcu kabin havalandırmasının bir parçasıdır. Hava dönüĢ 

ızgarası bu nedenle en yüksek lobdan en düĢük loba doğru havanın hareket etmesine izin 

verir. 

 

Kapı, pencerenin bir kısmı plastik paneldir. 2’li kilitler iç kordlar için kapı, pencerenin 

en alt yan kenarını sağlamlaĢtırır. Yan duvar panel klipsleri yan duvar panelleri için kapı, 

pencerenin en üst kenarını sağlamlaĢtırır.  

 

2.3.3.Yolcu Koltukları 
 

Yolcu koltukları zemindeki koltuk raylarına takılır. Koltuklar değiĢik kabin Ģekillerine 

göre ileriye veya arka tarafa hareket ettirilebilir. Her koltuğun bir emniyet kemeri 

bulunmaktadır. Her bir koltuk arkaya yaslanabilir. Koltuk arkaya yaslanacağı zaman, kol 

dayanağının üstündeki buton arkaya doğru bastırılarak itilir. 

 

Birçok koltuğun aĢağı katlanan servis tepsisi bulunmaktadır. Ön camlara bitiĢik 

koltukların, kol dayama yerinin altında servis tepsisi bulunur. 

 

KaçıĢ tasarımına bitiĢik koltuklar için kol dayama yeri kaçıĢ tasarımına bağlanır. KaçıĢ 

tasarımı acil durum anında çabuk açılabilir olduğundan güvenlidir. 

 

6’lı olarak tasarlanmasına izin verir. Koltuk minderleri flotation aygıtı gibi 

kullanılabilir. Can yelekleri koltukların oturak altına istif dilmiĢtir. 

 

 

ġekil 2.7: Yolcu koltukları 
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Koltuk tipleri gibi yerleĢimleri de değiĢiklik gösterir (ġekil 5.3). A320’nin koltuk 

konfigürasyonlarıdır. Basic all economy (temel tüm ekonomik) tip için ekonomik tip 

koltuklar 32 inç mesafe ile dizilmiĢtir. Typical mixed class (tipik karıĢık sınıf) diziliĢte ön 

kısımda birinci sınıf koltuklar, arkasında ise ekonomik sınıf koltuklar yer alır. Birinci sınıf 

koltuklar 36 inç mesafe ile dizilirken ekonomik koltuklar 32 inç mesafe ile dizilmiĢlerdir. 

High density (yüksek yoğunluk) tip diziliĢte ise koltuklar 30 inç mesafe ile daha fazla koltuk 

sayısı için yakın olarak dizilir. 

 

 

ġekil 2.8: Yolcu kabini koltuk yerleĢimi 



 

 31 

2.3.4. Yolcu Servis Ünitesi (Passenger Service Unit) 
 

Yolcu servis üniteleri (PSU) yolcular için aĢağıdaki fonksiyonları sağlar:  

 

 Acil durum oksijeni 

 Tavsiye niteliğinde bilgi 

 Çağırma (hostes veya görevli) tuĢu 

 

PSU’lar her bir sırada koltukların üstündedir. AĢağıdaki özellikler PSU’ları tanımlar: 

 

 KiĢisel hava delikleri  

 Yolcu adres hoparlörleri 

 Görevli çağırma tuĢları ve ıĢıkları 

 Oksijen maskeleri 

 Okuma ıĢıkları 

 Oksijen jeneratörü 

 

 

ġekil 2.9: Yolcu servis ünitesi (PSU) 

 

PSU’lar iç ve dıĢ yüzeyi destekleyen raylara monte edilmiĢtir. DıĢ yüzey kenarında ve 

iç yüzey kenarının üstündeki kilit mekanizmalarının menteĢeleri bulunur. Küçük delikler 

kilitleme mekanizmasını serbest bırakmak için eriĢim veren PSU yüz panellerindedir.  
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2.3.5. Görevli Lavabo Servis Ünitesi 
 

Görevli servis üniteleri (ASU) ve lavabo (tuvalet) servis üniteleri (LSU) görevliler ve 

yolcular için acil durum oksijeni sağlar. 

 

Her bir görevli istasyonunda ASU’lar ve her bir lavaboda (tuvalette) LSU’lar 

bulunmaktadır. ASU’lar alt tavan panellerinin içerisinde giriĢ yollarındadır. ASU’ların 

oksijen maskeleri ve oksijen jeneratörleri vardır. LSU’lar lavabo tavanındadır. LSU’ların 

oksijen maskeleri ve oksijen jeneratörleri bulunmaktadır. 

 

2.3.6. Seperatör panelleri 
 

GiriĢ veya servis kapıları açılırsa seperatör paneller havadan korunmayı sağlar. 

Dekoratif çelik rezistans kaplama ile ezik göbek kompozit panelleridir. DıĢ yüzey kenarı, 

uçak gövdesinin dıĢ hatlarına uyar. Ġç yüzeyi ise dikeydir. Bazı panellerin istif üniteleri 

ve/veya gömme dolapları vardır. 

 

Zemin montajları, koltuk raylarına bağlanır. Üst bağlantılar ise rotlar ile uçak 

gövdesine (yapısına) bağlanır. 

 

2.3.7. Sınıf Bölmeleri 
 

Sınıf ayırıcılar uçağın içerideki inç artıĢları hariç tüm bölümlerinde acil durum çıkıĢ 

alanlarında, oksijen düĢürücü konumlarda ve lavabo veya mutfak gibi alanlarda olabilir. 

Sınıf ayrıcılar Ģu bölümlere sahiptir: 
 

 Koridor baĢlığı 

 2 alt kutu panelleri 

 Koridor perdesi 

 

BaĢlık, sabit istif kutularının en üstüne bağlanır. Alt kutu panellerinin en üstü, istif 

kutularının en altındaki PSU raylarına monte edilir. Alt kutu panellerinin en alt kısmı,  

koltuk kulvarlarına bağlanır. Sınıf bölmeleri, yolcu geçiĢini sağlamak için düz panellidir. 
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ġekil 2.10: Yolcu kompartımanı sınıf bölmeleri 

 

2.3.8. Sabit Ġstif Kutuları 
 

Sabit istif kutuları paltolar veya taĢınabilir malzemelerin istif edilmesini sağlar.Sabit 

istif kutuları dekoratif bir çelik rezistans kaplama ile bir petek kompozitidir. Ayrı konumlar 

için ayrı uzunluk ve geniĢliğe sahiptir. 

 

Her bir sabit istif kutusunun yukarı doğru açılan bir kapağı vardır. Kapağı açmak için 

kilit sapı itilir. Mekaniksel bir çalıĢtırıcı her bir menteĢenin montajına yardım eder. Açık 

pozisyonda kapağı sabit tutar. 
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ġekil 2.11: Yolcu bagajı 

 

2.3.9. Kabin Görevli Bölümleri 
 

Kabin görevli bölmeleri, kabin görevlileri için çalıĢma bölümlerini ve koltukları 

sağlar.  

  

Kabin görevli bölmeleri ileriki ve arka kısım giriĢ kapılarının yanındadır. Her bir 

bölmenin 2 görevli için kalacak yerleri vardır. 

 

2.3.10. Zemin Kaplaması 
  

Halılar rahatlığı, ses geçirmez zemin kaplamasını sağlar, paspaslar giriĢ yollarında, 

mutfaklarda ve lavabolarda su geçirmez yüzeyleri sağlar. 

 

Halılar giriĢ yollarında, mutfaklarda ve lavabolarda yolcu kompartımanı zemini hariç 

her yeri kaplar. Kaymayan vinyl paspaslar giriĢ ve mutfak alanlarındaki zemini kaplar. 

 

Nem bariyerleri, giriĢ yollarındaki, mutfaktaki ve lavabolardaki aĢındırıcı sıvı 

atıcılardan yapısal hasarı engeller. Kaplayıcı kenardaki nem bariyerinin ve bitiĢik yapının 

kaplanmasının tamamlanmıĢ olduğunu kontrol eder. GiriĢ yolları dik ve mutfaktaki giderler 

su ve diğer sıvıların havadan arıtımını sağlar. Kayma olmayan paspaslar lavabo zeminlerine 

birleĢtirilir. 
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ġekil 2.12: Yolcu kabini görevli bölümü  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

  
Kabin içi ekipman ve mefruĢatlarını kontrol ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 

 Koltuk yastığının doğru pozisyonda 

olduğunu kontrol ediniz. 

 Bilgilendirme plakaları ve pozisyonun 

indikatörünün doğru bağlanıp 

bağlanmadığını kontrol ediniz. 

 Elle kumanda model için kontrol 

kollarında çok fazla boĢluk olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Emniyet kemerleri ve emniyet 

tokalarının doğru durumda 

olduğundan emin olunuz. 

 Bağlantı fitingleri ve tutucuların doğru 

takıldığından emin olunuz. 

 Yolcu kemerlerinin metal bağlantı 

fitingleri ve tokalarında kırık ve hasar 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Emniyet kemerlerinin uzunluğunun 

doğru ayarlanabildiğini kontrol ediniz. 

 Ön, orta ve arka yolcu kapılarında 

bulunan acil kaçıĢ basınçlarını kontrol 

ediniz. 

 Mutfak panellerini, kaplamalarını, 

bağlantılarını, dolap kapaklarını, bütün 

kilit ve kızakları ve diğer mutfak 

yerleĢimlerini kontrol ediniz hasar 

olmadığından emin olunuz. 

 ĠĢ önlüksüz, eldivensiz ve gerektiği yerde 

koruyucu kulaklık ve gözlük takmadan 

çalıĢmayınız. 

 Aircraft maintenance manuel (AMM)’i 

hazırlayınız. 

 Bütün koltuk döĢemelerinin aĢınmadığından 

ve hasar görmediğinden emin olunuz. 

 Koltuk yapısında herhangi bir hasar ve kırık 

olmadığından emin olunuz. 

 Boyanın hasar görmediğinden emin olunuz. 

 Bilgilendirme plakalarının okunabildiğinden 

emin olunuz. 

 Kaynak perçin ve bölümlerinin doğru 

olduğundan emin olunuz. 

 Elektriksel bundle’ların doğru koĢullarda 

olduğundan emin olunuz. 

 Koltukları zemine bağlayan nutlarda 

korozyon olmadığına ve doğru 

bağlandıklarına emin olunuz. 

 Seat track bağlantı fitingleri ve tutucularda 

korozyon olmadığından emin olunuz. 

 

 

 UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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UYGULAMALI TEST 

 

Kabin içi ekipman ve mefruĢatlarını söküp takınız. 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Güvenlik önlemlerini aldınız mı?   

2 ĠĢlem basamaklarını tespit ettiniz mi?   

3 ÇalıĢma ortamının temiz ve düzenli olmasını sağladınız mı?   

4 Aircraft maintenance manuel (AMM)’i hazırladınız mı?   

5 Gerekli takım ve avadanlıkları hazırladınız mı?   

6 Pencere lamba sigortalarını açtınız mı?   

7 Koltukların madenî kısımlarını ve teçhizatını söktünüz mü?   

8 Kordon kayıĢı söktünüz mü?   

9 
Panelin her bir tarafında uzunluğuna tutucuları açarak panel 

söktünüz mü? 
  

10 
Pencere paneli dip kısmı serbest kalıncaya kadar yukarıya 

bastırdınız mı? 
  

11 
Pencere panel suportunu ve pencere panel lamba elektrik 

bağlantı fiĢini  ayırdınız mı? 
  

14 Pencere panelini söktünüz mü?   

15 Panelin takılmasında aynı iĢlemlerin tersini yaptınız mı?   

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Hangisi yolcu servis ünitesi elemanlarından değildir?  

A) Emniyet kemeri 

B) Oksijen maskesi 

C) Görevli çağrı siviçi 

D) Okuyucu lambası 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, uçaklarda kullanılan koltuk tiplerinden biridir? 

A) Kaptan koltuğu 

B) MüĢahit koltuğu 

C) Yolcu koltuğu 

D) Hepsi 

 
3. AĢağıda yolcu koltukları için söylenenlerden hangisi yanlıĢtır? 

A)Yolcu koltukları tabandaki kızaklara monte edilmiĢtir. 
B)Kızaklar üzerinde 1 inç aralıklarla kademeler bulunur. 

C) Uluslararası minimum koltuk aralığı 23 inçtir. 

D) Koltuklar arasındaki mesafe kaydırılarak ayarlanabilir. 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

  

 

 

CMM ATA 25’e göre hava merdivenlerinin kontrolünü hatasız olarak 

yapabileceksiniz. 

 

  
 

 
 Hava merdivenleri konusunu araĢtırarak rapor hazırlayınız. HazırlamıĢ 

olduğunuz raporu sınıfa sunarak arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

3. HAVA MERDĠVENLERĠ 
 

Hava taĢıtlarında kullanılan merdivenler genellikle elektrikli ve mekanik sistemlerle 

çalıĢırlar. Genel olarak uçaklara yolcu indirme ve bindirme iĢlemlerinde kullanılırlar. 

 

3.1. Air Stairs (Uçak Merdivenleri) 
 

Uçak ön merdiveninin amacı, yolcu indirme ve bindirme iĢlemini sağlamaktır. Ön 

merdivenler tek baĢına bir ünitedir. Kendine ait kumanda düğmeleri ile merdiven açılır veya 

kapatılır. Merdiven handrails (korkuluk), merdiven kumanda paneli ve ıĢıklar ile 

donatılmıĢtır. 

 

 

ġekil 3.1: Uçak merdiveni 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

 AMAÇ 

 ARAġTIRMA 
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3.2.Uçak Merdiveni Kapağı 
 

Uçak merdiveni kapısı genel olarak kilitli mandal ve elektriksel güç ünitesinden 

ibarettir. Ayrıca bu ünitelerde kullanılan birçok mekanizmalara da sahiptir.  

 

Uçak merdiveni normal hareket modunu AC ve DC güç tarafından sağlar. Merdivenin 

açılma ve kapanma zamanı yaklaĢık olarak 30 saniye sürer. Uçak merdiveni kapısı 2 DC 

motor tarafından açılır ve 1 DC motor tarafından kapanır. Uçak merdiveni ise 1AC ve 1 DC 

motor kullanılarak açılır. Elektriksel güç transferi kapı ve merdiven arasında otomatiktir. 

Ayrı ayrı kumandayı gerektirmez. Kapı için güç 28 volt DC’dir. Uçak merdiveni kapısı, 

doğrudan doğruya uçağın öndeki giriĢ kapısının altında, uçak gövdesinin sol kısmındadır.  

 

Kapı tesisatı kapı yollarından, kapı taĢıyıcılarından, kapı kilit mandal 

mekanizmasından ve iki DC motordan oluĢur. Kapı en üstte iki kapı rayı ve en altta raydaki 

taĢıyıcı tarafından desteklenir. TaĢıyıcı, çalıĢtırıcı kriko diĢlisi tarafından sürülen Ģapkalı 

somun (ballnut)u tutar. Kapı rayları açılıĢ ve kapanıĢ hareketleri esnasında kapının rehber 

montajlarında silindirler için rehberlik sağlar ve kapının en üst kısmını destekler. 

 

ġekil 3.2: Uçak merdiveni kapısı 
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TaĢıyıcı, kapının en alt kısmına ve çalıĢtırıcı kriko diĢlisine bağlanabilir. Bu açılıĢ ve 

kapanıĢ hareketleri esnasında taĢıyıcı raylarına rehberlik için hareketli olan silindirlerle 

araçlandırılır. TaĢıyıcı ve kapı açık pozisyonda olduğunda raylar tarafından desteklenir.  

 

3.2.1. Uçak Merdiven Kapısı Kontrolü  
 

DıĢ kumanda kolu uçağın alt yüzeyine ve hava merdiven kapısının en arkasına 

montajlanır. Kontrol kolu uçağın gövdesine istiflenir. Hareket için koldaki kilitleme butonu 

itilir ve kol fırlatma pozisyonundan dıĢarıya sıçrar. Saat yelkovanı yönünde dönebilen kol 

merdiven kapısının açılmasına ve merdivenin geniĢlemesine neden olacaktır. Saat 

yelkovanının ters yönünde dönebilen kol, merdivenin çekilmesini ve merdiven kapısının 

kapanmasını sağlar. Ġç kumanda paneli öndeki giriĢ kapısının altında kabin hattına 

montajlanır. Panel iki elektrik düğmesi ve bir hareketli merdivenden ibarettir. Elektrik 

düğmesi merdiveni ve normal moddaki kapıyı kontrol eder. Bu düğme koruyucusuzdur. 

 

 

ġekil 3.3: Uçak merdiven kapısı kontrolü 
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Ġkinci bir elektrik düğmesi merdiveni ve yedek modu kontrol eder. Bu elektrik 

düğmesinin koruyucusu kullanılmadıkça yolun dıĢında gerilmiĢ bir koruyucusu bulunur. 

 

3.2.2.Uçak Merdiven Kapağının ÇalıĢması  
 

Kapıyı kapatan elektrik düğmelerine kapıdaki çalıĢan kaplamalar tarafından 

bağlanabildiğinde durur ve çalıĢan motorun elektrik gücü düĢer. 

 

Kapı açılıĢta iki dikey araç silindirleri ve bir merkezî silindir tarafından yol gösterilir. 

Kapı kilit mandalı tarafından kapalı mekaniksel olarak kilitlenir. Mandal, kapı eĢiğinin en alt 

kenarının merkezine yerleĢtirilir. 

 

ÇalıĢtırıcı montaj bir kriko diĢlisi, bir normal motor ve yedek motordan ibarettir. 

Kriko diĢlisi kapı içindeki bir Ģapkalı somuna bağlantılı ipliksi bir Ģafttır. ġapkalı somun bir 

kapı taĢıyıcısı tarafından tutulur. Dönen kriko diĢlisi Ģapkalı somun ve taĢıyıcıyı 

ilerletecektir. Kapı kriko diĢlisinin dönen yönünde açılacak veya kapanacaktır. 

 

ġekil 3.4: Kapı tesisatı 
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3.2.3.Kapı Kilit Mandalı 
 

Kilit mandalı kapalı pozisyondan uçak merdiven kapısını tamamen kilitler. Bu uçak 

merdiveninin hareketini engeller. Kilitli pozisyonda kilit mandalı, kilitleme bilezikleri 

(kelepçeler) tarafından merdiven kapısında montajlı olan karĢı mandal önünü geniĢletir. 

  

Kilitsiz pozisyonda kilit mandalı, baskı kolunun aĢağısındaki hareket tarafından 

karĢıki mandalın altına çekilir. Kapı Ģimdi en alt kenardan iç yüzeye hareket edebilir ve kilit 

mandalı temizlenebilir. Kilit mandalı ya dıĢ kontrol kolu veya ön giriĢ kapısı tarafından 

kontrol edilir. 

 

ġekil 3.5: Kapı kilit mekanizma parçaları 

 

Kilit mandalı baskı koluna montajlanır. Kolun sonunda dıĢ kontrol için teleskobik bir 

ünite içerisine bağlanır. Diğer kolun sonunda iç kontrol için diğer teleskobik ünite içerisine 

bağlanır. 

 

DıĢ kontrol kolu döndüğünde onun teleskobik ünitesi kolun sonunu aĢağıya doğru 

çekecektir. Kolun diğer sonunda iç kontrol teleskobik ünitesi tarafından hızlıca tutulmuĢ 

olacaktır. Sonunda baskı kolu iç kontrol sonunda çekilen kilit mandalı aĢağısında karĢı 

mandalı temizlemek için mile geçer. 

 

3.2.4.Kapı Kilit Mandalı Kontrolü 
  

Kapının kilit mandalının dıĢ kısmı, kontrol ünitesi elektronik araç kompartımanının 

sol arka alanına denk gelir. Ünite uçağın gövdesine montajlanır. 
 

Ünitenin dıĢ kontrol kolu uçağın dıĢ yüzeyindedir. Ġstif pozisyonunda kol, uçağın 

gövdesine döĢenir. Kol döndürüldüğünde ünite içerisindeki eksantrik kavrama kolu (rocker 
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arm) hareket eder. Kavrama kolu dıĢ kontrol teleflex kablosunu çeker ve kapı kilit mandalı 

açılır. Kapı kilit mandalı ünitesine elektronik araç kompartımanı içerisinden eriĢilebilir. 
 

 

ġekil 3.6: Kapı kilit mandalı (door lock mandal) 
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ġekil 3.7: Kapı kilit mandalı kontrolü (dıĢ taraf) 

 

 

ġekil 3.8: Kapı kilit mandalı kontrolü (iç taraf) 

 

3.3. Uçak Merdiveni ve Tertibatları 
 

Merdiven kabin katının altındaki bir alanda kurulur. Merdiven açıldığı zaman 

yolcuların uçağa girip çıkmalarını sağlar. Merdiven tertibatını oluĢturan ana parçalardan 

bazıları; ön ve arka ray tertibatları (forward rail ve aft rail), taĢıyıcı tertibatı (carriage), alt ve 

üst merdiven tertibatı (upper ladder ve lower ladder),  korkuluk (handrails) tertibatıdır. 
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ġekil 3.9: Uçak ön merdiven tertibatı 

 

3.3.1.Uçak Merdiveni Açılma Düzeni 
 

Merdiven kapısı tamamen açık pozisyonda iken elektrik gücü, kapı devresinden 

merdiven devresine geçer. Merdiven uçağın kapısına yanaĢtığı zaman basamak ve 

korkuluklar açılmaya baĢlar. 
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ġekil 3.10: Merdiven açılma düzeni 

 

3.3.2. Uçak Merdiveni Rayları (Rail) 
 

Ön ve arka raylar zeminin alt kısmına tutturulmuĢtur. Merdivenin açılıp kapanması 

sırasında bu raylar üzerinde hareket ederek merdivenin taĢınmasını sağlar. Raylar preslenmiĢ 

çelikten yapılmıĢtır. Raylar, elektronik ekipman kompartımanının üst kısmındadır. 
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ġekil 3.11: Merdiven rayları 

 

3.3.3. Uçak Merdiveni TaĢıyıcı (Carriage) 
 

TaĢıyıcı tertibatı ray tertibatı üzerinde hareket eder. Rayların üzerindedir. Rayların 

üzerine monte edilir. Sistemi harekete geçiren tertibat AC ve DC olmak üzere iki elektrik 
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motorundan oluĢur. TaĢıyıcı ve merdiveni kontrol eder. Sistem taĢıyıcı tertibatın iç kısmına 

monte edilmiĢtir. Raylar ve taĢıyıcı elektronik ekipman kompartımanından geçebilir. 

 

 

ġekil 3.12: Merdiven taĢıyıcı 
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3.3.4. Uçak Merdiveni Korkulukları (Handrails) 
 

Korkuluklar boru Ģeklinde yapılmıĢtır ve merdiven açılmaya baĢladığı zaman otomatik 

olarak açılır. Merdiven kapanmaya baĢladığı zaman da otomatik olarak kapanır. Korkuluklar 

anahtar kullanılarak istif pozisyonuna getirilebilir. 

 

 

ġekil 3.13: Merdiven korkulukları 
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3.4. Arka Merdiven 

 
Yolcuların ve uçuĢ ekibinin girip çıkmasını sağlayan merdivendir. Alıp verme 

mekanizması, kumanda komponentleri, kilit mekanizması ve gösterge lambaları mevcuttur. 

Merdiven kasasının uzunluğu takriben 10 fittir. Merdiven kasası ön kısmından gövdeye 

menteĢelidir. Merdiven açıldığında kasanın arka kısmı yere temas eder. Merdivenin açık 

olduğunu ikaz lambası gösterir. Kumandası, arka tarafta kabin ekip kontrol panelindedir. 

Birbirlerine irtibatlı olan kumanda kolları ile merdiveni içeriden ve dıĢarıdan açıp 

kapatabiliriz. Ġç kumanda kolu arka basınç bölmenin sağ arka tarafına, dıĢarıdaki kumanda 

kolu ise iç kumanda kolu hizasında, gövdenin dıĢına yerleĢtirilmiĢtir. Merdiven kumanda 

kolu panelinde birer tane kırmızı ikaz lambası bulunur. Bu lambalar merdiven aĢağıda ve 

kilitli değil veya yukarıda kilitli değil iken yanarak merdivenin kilitsizliğini gösterir. Aynı 

zamanda “flight engineer” panelde ikaz lambası merdivenin kilitsiz olduğunu, aĢağıda ve 

kilitli pozisyonunu gösterir. Merdivenin aĢağı ve yukarı hareketini sağlayan mekanizma ve 

tork tüpü, üçgen Ģeklindeki iki adet sportun tepe noktalarına yerleĢtirilmiĢtir. Üçgen 

sportlarının alt ayaklarında merdiven kasasına tespit edilmiĢtir. Tork tüpün sağ tarafına 

yerleĢtirilmiĢ olan bir hidrolik akcuetor merdiveninin yukarı hareketini sağlar. Tork tüp 

merdiven kasasının arka ve üst kısmına yerleĢtirilmiĢtir. Yatakların hemen iç tarafına 

dikmeler, tork tüp üzerine cıvatalandırılmıĢtır. Tork tüpün sağında, hidrolik akçuatörüne 

bağlı akçuatör kolu bulunur. Her iki dikme asamblesi üst ve alt yarım dikme Ģeklinde tertip 

edilmiĢtir.  

 

ġekil 3.14: Arka uçak merdiveni 
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Üst dikme dövme bir parçadan yapılmıĢ olup tork tüpe, alt kısmı ise cıvata ile bir roda 

bağlıdır. Bu rod yağ i1e dolu o1an teleskobik bir silindirdir. Ve teleskobik silindir merdiven 

kasasındaki ayarlanabilir kulaklara bağlıdır. Bu silindir ve piston bir muhafaza i1e 

korunmuĢtur. Merdiven kasasının sol üst kösesine yerleĢtirilmiĢ olan aerodinamik kilit, uçuĢ 

esnasında merdivenin açılmasını önler. Merdiven iki kontrol kolu ile çalıĢtırılabilir. Üst 

kumanda kolu, arka basınçlı bölmenin sağ arka tarafındadır. Arka yolcu giriĢ kapısı 

açıldıktan sonra buraya eriĢilebilir. DıĢ kumanda kolu kablo i1e iç kumanda koluna bağlıdır. 

DıĢ kumanda koluna ve oradaki el hidrolik pompasına da gövdenin sağ arka tarafındaki 

kontrol kapağı açıldıktan sonra eriĢebi1inir. AĢağı kumanda kolu i1e yerden merdivene 

kumanda edilebilir. Ancak uçakta cereyan yoksa ve hidrolik basıncı mevcut değilse o 

kısımdaki hidrolik el pompası çalıĢtırılmak suretiyle merdivene kumanda edilir. 

 

Merdiven çalıĢtırma mekanizması alt kaideleri, içi yağ dolu teleskobik dikmelerle 

hareket ettirilir. Bunların kısalma ve uzama mesafeleri 12,2 inçtir. Bundan emin olmak için 

merdivenin arka ucu, merdiven açıldığında, uçak gövdesinin yere nazaran olan yüksekliğine 

bakılmaksızın yere değmiĢ olacaktır. Dikmeler tamamıyla basılı iken uçağın kuyruk kısmına 

destek vazifesi yapar ve uçak içindeki yolcu yükünü uçak gövdesine dağıtır ve uçak 

burnunun kalkmasına mani olur. 

 

3.4.1. Komponentleri 
 

 Kontrol kolu sınırlayıcı (siviç) 

 Alt kontrol kolu 

 Manuel hidrolik pompası 

 Akümülatör saati 

 Akümülatör servis noktası 

 Arka merdiven akümülatörü 

 AĢağıda değil ve kilitli lambası 

 Manuel hidrolik pompa kolu  

 

3.4.2. Arka Merdiven AĢağı Dikmen (Lower Strut)   Servisi 
 

 Arka merdiven (lower strut)lere servis uçağa bağlanacak hidrolik mayi ikmal 

iĢleminden ibarettir. 

 Lower strut’a ikmal sırasında mayi ikmalinde taĢmaya (overflow) karĢı bir 

kutuya ihtiyaç vardır. Eğer önlem alınmazsa hidrolik mayi uçak üzerine kaçak 

yapabilir veya dökülebilir. Bu dökülenleri referans CHPTER-12’ye göre 

yıkamak ve temizlemek gerekir. 

 Arka merdiven (lower strut)lerin ikisi de aynı ünitededir. Bu nedenle sadece bir 

lower strut'un mayi ikmal servisi verilmiĢtir. 
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3.4.3. Kullanılacak Malzeme ve Teçhizatlar 

 
 Hidrolik yağını ihtiva eden basınçlı doldurma arabası 

 

ġekil 3.15: Arka merdiven bağlantı Ģekli 

 

3.4.4. Arka Merdiven (Lower Strut)in Servis Hazırlığı 

 
 B sistem hidrolik sistemi basınçsız olacak (Referans CHR 29 Hidrolik Power). 

 Merdiven uzamıĢ, aĢağı pozisyonda olacak. 

 Merdiveni yaklaĢık olarak 18 inç yukarı kaldırınız ve bir blokla destekleyiniz. 

Eğer gerekiyorsa el pompasını kullanınız. 

 Lower Strut’ın fully extend (uzamıĢ) olduğunu kontrol ediniz. 
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ġayet hidrolik aküde gerekli hidrolik basınç varsa merdiven yukarıya otomatik olarak 

(bu yüksekliğe) alınır. 

 

Hidrolik aküdeki basıncı yok etmek için merdiven yüzeyine bir blok konur ve kontrol 

kolu vasıtasıyla strut hareketsiz kalıncaya kadar bu kol tutulur ve bu Ģekilde hidrolik akü 

basıncı alınmıĢ olur. 

 

 

ġekil 3.16: Arka merdiven operasyon detayları 

 

3.4.5. Lower Strut’ın Ġkmali 
 

 Fill ve fluid level tapasını çıkarınız. 

 AĢağıdaki kontrol kolunu down pozisyonuna getiriniz. El pompası yardımıyla 

lower otrut 12”±0,5 sarkana kadar bastırınız. 

 Doldurma (fiil port) yerinden basınçlı ikmal yapınız (YaklaĢık 100 PSI’daki 

fluid level dan sıvı gelene kadar). Doldurma basıncı 100 PSI’yı aĢmamalıdır. 

 

Dikkat edilecek hususlar: 
 

 Lower strut'a sert metallerin ve kirlerin girmesine müsaade edilmez. 

 Lower Strut’a hidrolik mayi kullanılmalıdır. Diğer yağlar strut’ta kaçaklara 

veya kusurlara sebep olur. 
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 Fluid level portu tapalanır. 

 AĢağı kontrol kolunu " retract” pozisyonuna alınır ve yavaĢça aĢağı “lower 

strut" boyu 3”± uzamıĢ durumuna gelinceye kadar el pompası ile pompalanır. 

 Kontrol kolunu "down" pozisyonuna al ve lower strut'un orijinal boyuna 

gelinceye kadar strut'a bastırılır. 

 Kontrol kolunu "retract" pozisyonuna alınır ve yavaĢça el pump'ı çalıĢtırılır. 

Strut tekrar 3±1 mesafesine getirilir. 

 Fluid level tapasını sökülür ve "C" Ģıkkını tekrar uygulanır. 

 Her iki plug sökülür, kontrol kolu "retract" pozisyonuna alınır ve lower strut el 

pump yardımıyla tam uzamıĢ duruma getirilir. Filler Port'a kuru hava veya 

nitrojen bağlantısı yapılır ve 10 ±5 PSI hava tatbik edilir. Ta ki fluid level" 

porttan hidrolik sıvı akıĢı kesilinceye kadar. 

 Portlara tapaları takılır. 

 

Eğer hava ikmali tatbik sırasında fluid level porttan hidrolik akıĢı olmuyorsa B’den J 

maddesi dâhil tekrar uygulanır. Bu uygulamayla dikmede istenen hakiki hidrolik seviyesi 

temin edilmiĢ olur. Dikme aĢırı Ģekilde hidrolik ile ikmal edilmiĢtir. Lüzumundan fazla 

ikmal edilmiĢ hidrolik miktarı kuru hava veya nitrojen ikmaliyle kuvvetle dıĢarı atılacaktır.  

 

3.4.6. Uçağı Normal Durumuna Sokmak 
 

 Merdivenin altından dayama bloku çıkarılır. 

 Kumanda kolu “Down” pozisyonuna getirilir ve merdivenin aĢağı uzamasına 

müsaade edilir. Merdiven aĢağı doğru açılır. 

 AĢağı dikme (lower strut)ye yapılan servis kontrol edilir. 

 Tapalar emniyete alınır.  

 

3.4.7. Arka Merdiven “Lower Strut”ın Kontrolü 

 
Bu kontrol eğer “lower strut”a tamamıyla servis yapılmıĢsa veya strut’ta aĢırı bir mayi 

kaçağı varsa bu kontrol yapılır. 

Bu kontrol; strut'a servis yapıldıktan sonra strut yenisiyle değiĢtirildiyse veya arka 

merdivenin manuel olarak hareketi esnasında hidrolik süspansiyonu (amortisörleĢme 

durumu) merdivenin 12 inç aĢağı sarkık durumu göz ardı edilmeksizin kontrolü sırasında 

yapılır (Referans–52–62–01, ATA). 

 

 Merdiven yukarıda geri çekilmiĢ durumda ve kilitli pozisyonda olacak. 

 

 Sağ ve sol "upper and lower strut"lar vasıtasıyla herhangi bir pratik referans 

noktası, bağlantı Ģeklinin durumu olarak iĢaretlenir. 

 Herhangi bir durum değiĢikliğini gözlemek için bağlantılar dikey pozisyonda 15 

dakika sonra ölçülür. Bağlantı hareketi 1,5’i aĢmamalıdır. Eğer bağlantının 

dikey hareketi 1,5’i aĢarsa her iki strut'a servis yapılır (Ref. Aft. Airstair Lower 

Struts - Servicing). 

 Strutlara iki kere yapılan bir servisten sonra eğer arıza devam ediyorsa her iki 

strut değiĢtirilir. 
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Hava merdivenlerinin kontrolünü yapınız. 

AMA FAALĠYETĠ 

 

Uçak merdivenini elle çalıĢtırma 

 UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ĠĢlem basamakları Öneriler 

 Merdivenin elektrik bağlantısının 

ayrılmıĢ olduğunu kontrol ediniz.  

 UzanmıĢ olan handrail’lerin lower 

handrail’lere doğru toplanmıĢ ve kilitli 

olduğu kontrol edilmelidir. 

 Kilidi açma pozisyonuna doğru 

hareket ettiriniz.  

 TaĢıyıcı, üst taĢıyıcı basamağının tam 

aĢağı durumuna gelinceye kadar içeriye 

doğru bastırılır. 

 TaĢıyıcı drive pinion’ları “carriage 

pinion disconnect lever” kilitli 

pozisyonuna getirerek taĢıyıcının 

hareketli pinion’larını birleĢtiriniz. 

 Manuel olarak topla ve ladder’leri bastır 

ki bu ladder’ler carriage yarı yolu içine 

girinceye kadar bastırılır.  

 Actuator drive shaft üzerindeki “Dog 

Coupling” (kurt diĢli bağlantısı)i 

ayırınız.  

 Üç personel ya da daha fazla çalıĢan 

yardımıyla lower ladder (alt merdiven), 

upper ladder (üst merdiven)in altına 

gelene kadar toplanır ve mekaniki 

handrail’ler de aĢağı duruma 

toplanacaktır. 

 Bu hareket upper ladder’e kumanda 

ederek çalıĢma mekaniki bir düzen takip 

edecektir. 

 Ladder’ları "ball screws"ları dönmeye 

baĢlayıncaya kadar dıĢarı doğru 

çekiniz.  

 Bu dıĢarıya doğru hareket 10 inç içinde 

meydana gelecektir. 

 Ladder'ler tam olarak toplanana kadar 

ladderler içeri doğru bastırınız. 
 

 Actuator drive shaft üzerindeki "dog 

coupling"i bağ1ayınız. 
 

 TaĢıyıcı muharrik diĢlileri (Carriage 

drive pinions) "carriıage pinion 

disconnect lever" vasıtasıyla 

unlocked (kilitsiz) pozisyona hareket 

ettiriniz. 

 Manuel olarak merdiveni taĢıyıcı geri 

çekilmiĢ stop bağlantısına temas edinceye 

kadar içeriye doğru bastır. 

 Son çıkıĢ çalıĢtırma kontrollerini 

yapınız. 

 Ladder ve taĢıyıcıda sıralama tekrarını 

yaparken muharrik kısımlar ayrılacak ve 

merdivenin kontrol devresinin elektriki 

gücü ayrılacaktır. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

 Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Güvenlik önlemlerini aldınız mı?   

2 ĠĢlem basamaklarını tespit ettiniz mi?   

3 ÇalıĢma ortamının temiz ve düzenli olmasını sağladınız mı?   

4 Aircraft Maintenance Manuel (AMM)’i hazırladınız mı?   

5 MĠL - H - 5606 hidrolik yağını ihtiva eden basınçlı doldurma 

arabasını hazırladınız mı? 
  

6 Merdiveni uzamıĢ, aĢağı pozisyona alınız mı?   

7 Merdiveni yaklaĢık olarak gerekli yüksekliğe kaldırdınız mı?    

8 Yukarı kaldırdığınız merdiveni bir blokla desteklediniz mi?   

9 
Lower strut’ın fully extend (uzamıĢ) olduğunu kontrol 

ettiniz mi? 
  

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
  

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, uçak arka merdiveni kısımlarından değildir? 

A) Alıp verme mekanizması 

B) Kumanda komponentleri 

C) Gösterge lambaları 

D) MüĢahit koltuğu 

 

2. Uçak arka merdiveninin uzunluğu ne kadardır? 

A) 10 feet 

B) 15 feet 

C) 20 feet 

D) 25 feet 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi arka merdivenin komponentlerinden değildir? 

A) Akümülatör saati  

B) AĢağıda değil ve kilitli lambası 

C) MüĢahit koltuğu 

D) Manuel hidrolik pompası 

 

4. Hava merdiveni hidrolik servisinde kullanılan yağ hangisidir?  

A) Mil – H – 7644 hidrolik yağı 

B) MĠL - H - 5606 hidrolik yağı 

C) Fosfat ester esaslı hidrolik sıvısı  

D) Hiçbiri 

 

5. “Lower strut” ikmalinde doldurma basıncı en fazla ne kadar olmalıdır? 

A) 100 PSI 

B) 200 PSI 

C) 250 PSI 

D) 300 PSI 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
  

 

 

Structure Repairing Manuel (SRM) ve ATA 25’e göre kabin eğlendirme ekipmanının 

kontrolünü hatasız olarak yapabileceksiniz. 

 

  
 

 

 Kabin eğlendirme ekipmanını araĢtırarak rapor hazırlayınız. HazırlamıĢ 

olduğunuz raporu sınıfta arkadaĢlarınıza sunarak onlarla paylaĢınız.  

 

4. KABĠN EĞLENDĠRME EKĠPMANI 
 

4.1. Yolcu Eğlence Sistemi (Passenger Entertainment System= PES) 
 

Yolcu eğlence sistemi (passenger entertainment system= PES) görüntülü ve sesli 

video programlarından oluĢur. Video kabinin baĢından sonuna kadar bütün monitörlere 

gider. Ses de yolcu eğlence sistemi sayesinde yolculara ulaĢır. Yolcular da sesleri kulaklıklar 

sayesinde alır. Ses yolcu adres sisteminden geçerek de gidebilir. Yolcular bu sesleri de yolcu 

servis ünitesindeki hoparlörler sayesinde alabilir.  

 

ġekil 4.1: Yolcu eğlendirme sistemi Ģeması 

Yolcu eğlence sistemi aynı zamanda yolcuların uçuĢ hakkında bilgi edinmelerini de 

sağlar. Yolculara uçuĢla ilgili bilgileri verir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

 AMAÇ 

 ARAġTIRMA 
 



 

 61 

Yolcu eğlence sisteminin önemli parçaları Ģunlardır: 

 

 Videokaset kopyalayıcı (VTR) 

 Video sistem kontrol ünitesi (VSCU) 

 Video dağıtım ünitesi (VDU) 

 Video monitörü 

 

Yolculara uçuĢla ilgili bilgileri veren sistemin parçaları da Ģunlardır: 

 

 Bilgilendirme sistemi (airshow) ünitesi 

 Dijital ara yüz ünitesi 

 

4.2. Video 
 

Videokasetleri yolcuların program izlemelerine olanak sağlar. Videokaset oynatıcısına 

videokaset koyduğunuz zaman videokaset oynatıcısı video ve ses sinyallerini video sistem 

kontrol ünitesine gönderilir. 

 

Dijital ara yüz ünitesi yolcuların uçuĢ hakkında bilgi edinmelerini sağlar ve video 

sinyallerini video sistem kontrol ünitesine gönderir.  

 

Dijital ara yüz ünitesinin sinyal aldığı sistemler Ģunlardır: 

 

 Hava verileri referans sistemi (ADIRS) 

 UçuĢ yönetimi bilgisayar sistemi (FMCS) 

 

4.2.1. Video Sisteminin Kontrolü 
 

Yolcu eğlence sisteminin çalıĢmasını kontrol etmek için video sistem kontrol ünitesi 

kullanılır. Video sistemi kontrol ünitesi, videokaset oynatıcılara sinyal gönderir. Bu sinyaller 

videokaset oynatıcıları açar ve videokasetleri kontrol eder. 

 

Yolculara gönderilen uçuĢ bilgilerini kontrol etmek için ise hava gösterimi kontrol 

ünitesini kullanılır. Hava gösterimi kontrol ünitesi dijital arayüz ünitesine sinyaller gönderir. 

Bu sinyaller dijital ara yüz ünitesine, yolculara gönderilen bilgileri gösterir. 

 

Yolcu oksijen maskeleri hazırlandığı zaman yolcu oksijen sisteminden gelen bir sinyal 

video programlarını durdurur ve sistemi devre dıĢı bırakır.  
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ġekil 4.2: Video 

 

Video sistem kontrol ünitesi video dağıtım ünitesine kontrol sinyalleri ve üç video 

sinyali gönderir. Video sistem kontrol ünitesi her bir video dağıtım ünitesine monitörler 

açıldığı zaman monitörlere hangi video sinyallerinin gönderildiğini gösterir. Bir video 

dağıtım ünitesi iki monitörü kontrol eder. 

 

Video sistem kontrol ünitesi video programlarından yolcu eğlence sistemine sesleri 

gönderir. Yolcu eğlence sistemi sesleri yolcu koltuklarındaki yolcu kontrol ünitesine dağıtır. 

Yolcular video programlarını dinlemek istedikleri zaman kulaklıkları yolcu kontrol ünitesine 

bağlar ve video kanalları için gerekli ayarlamaları yapar. Seslerin kabindeki hoparlörlere 

gitmesini istediğiniz zaman video sistem kontrol ünitesi sesleri yolcu adres sistemine 

gönderir. Yolcu adres sistemi sesleri kabindeki hoparlörlere gönderir. 

 

4.2.2. Video Sistemi Konumu 
 

Kabin video kontrol merkezi, kabinin arka kısmında sol taraftaki üst istif 

kutusundadır. Yolcu servis ünitelerinde yolcuların üzerinde video monitörleri vardır. Önemli 

kısımlarda veya sınıf ayırıcılarda da monitörler vardır. 
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ġekil 4.3: Video sistemi parçaları konumu-kabin-1 

 

 

ġekil 4.4: Video sistemi parçaları konumu-kabin-2 

 
Video dağıtım üniteleri tavanın üzerindedir. Video dağıtım üniteleri gruplara 

ayrılmıĢtır. Bir video dağıtım ünitesi grubu bir, iki, üç veya dört adet video dağıtım ünitesine 

sahiptir. 

 

 Video dağıtım üniteleri Ģu parçalara sahiptir: 

 

 Airshow kontrol ünitesi 

 Videokaset kopyalayıcılar 

 Video sistem kontrol ünitesi 

 

4.2.3. Elektronik Ekipman Kompartımanı 
 

Dijital ara yüz ünitesi elektronik ekipman kompartımanında E5–1 rafındadır. Video 

transformatörü dijital ara yüz ünitesinin arkasındaki askıdadır.  
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ġekil 4.5: Video sistemi parçaları konumu-elektronik kompartımanı 

4.3. Ses 
  

Yolcu eğlence sistemi ses düzeni kayıtlı sesleri ve yolcu adres bilgilerini her bir yolcu 

koltuğuna gönderir. Her bir yolcu mevcut kanallardan hangisini dinleyeceğini seçebilir. 

 

Yolcu eğlence sisteminden gelen sinyaller sistemin parçalarından geçerek yolculara 

ulaĢır. Ses düzeni parçaları Ģunlardır: 
 

 Oynatıcı (AEP) 

 Çoklu oynatıcı 

 Koltuk elektroniği kutuları 

 BITE panosu 

 Yolcu kontrol üniteleri 
 

Her bir koltuk grubu için bir tane koltuk elektroniği kutusu vardır. Bir koltuk grubu 

bir, iki veya üç adet koltuğa sahiptir. Her bir koltuk bir tane yolcu kontrol ünitesine sahiptir. 
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ġekil 4.6: Ses düzeni Ģeması 

 

Ses düzeni ile bağlantılı sistemler Ģunlardır: 

 

 Video  

 Yolcu adres sistemi (PAS) 

 

4.3.1. Ses Sisteminin Kontrolü 

 
Teknisyenler yolcu eğlence sistemi ses düzeni testini baĢlatmak ve yolcu koltuklarının 

ayarlarını yapmak için BITE panosunu kullanır. BITE panosu testin sonucunu gösterir. 

 

Görevliler yolcu eğlence sistemindeki oynatıcılara giden gücü kontrol etmek için ön 

görevli panosunu kullanır. Yolcular ses programlarını seçmek için yolcu kontrol ünitelerini 

kullanır.  

 

Ses düzeni Ģu kaynaklardan girdiler alır ve onları her bir yolcu koltuğuna gönderir: 

 

 Sesli eğlence oynatıcısından sesler 

 Yolcu eğlence sistemi – videodan video sesleri 

 Yolcu adres sisteminden bildiriler 
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ġekil 4.7: Yolcu kompartımanı ses düzeni  

Çoklu oynatıcı sinyalleri direkt olarak her bir gruptaki ilk koltuk elektroniği kutusuna 

gönderir. Sinyaller grup içinde kutudan kutuya ilerler. 

 

Koltuk elektroniği kutuları koltuk grupları içindeki yolcu kontrol ünitelerine sinyaller 

gönderir. Yolcu adres sistemi bir anons esnasında eğlence sistemini durdurur. Yolcular anons 

esnasında eğlence sistemini kullanamaz. Ses ekipmanları elektronik ekipman 

kompartımanında ve yolcu kompartımanındadır. 

 

Yolcu kompartımanı ses düzeni parçaları Ģunlardır: 

 

 Ön görevli panosu 

 BITE panosu 

 Koltuk elektroniği kutuları 

 Yolcu kontrol üniteleri 
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ġekil 4.8: Ses düzeni parçaları ve konumları 

 

 

Resim  4.1: BaĢ üstü ekran  
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Aircraft Maintenance Manuel (AMM) Kısım ATA 23’e göre kabin eğlendirme 

ekipmanının kontrolünü yapınız. 
 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 4x1 multiplexer entegresinin kapılarla 

oluĢturulan lojik devreyi inceleyiniz. 

 A-4 kâğıdına teknik resim kurallarına 

uygun olarak çiziniz. 

 Doğruluk tablosunu çıkarınız. 
 Kullandığınız entegrenin ayaklarını 

katalogdan kontrol ediniz. 

 Board üzerinde gerekli bağlantıları 

yapınız, yerleĢtiriniz. 

 Kullandığınız ledlerin yönüne dikkat 

ediniz. 

 Devrenize uygun elektrik gerilimini 

uygulayınız. 

 Gerilim miktarına ve yönünün 

uygunluğuna dikkat ediniz. 

 Doğruluk tablosu ile ledlerin 

durumunu karĢılaĢtırınız. 

 Doğruluk tablosundaki “1” çıkıĢının ledin 

ıĢık vermesi, “0” ise ledin ıĢık vermemesi 

anlamında olduğuna dikkat ediniz. 

 

 

 

 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Çizdiğiniz uygulama Ģemasını kontrol ettiniz mi?   

2 Doğruluk tablosunu kontrol ettiniz mi?   

3 Devre elemanlarını uygun olarak seçtiniz mi?   

4 Devre bağlantısını uygun olarak yaptınız mı?   

5 Devre gerilimini uygun Ģekilde uyguladınız mı?   

6 Deney sonuçları ile doğruluk tablosunun aynılığını gördünüz mü?   
 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 

 UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
  

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Ekibin el ile kumanda ettiği kabin eğlendirme sistemi hangisidir? 
A) Ekip kontrolündeki elle kumandalı model 

B) Sonradan ilave edilebilen elle kumandalı model 

C) Sonradan ilave edilebilen otomatik model 

D) Hepsi 

 
2. Uçağın düz uçuĢ modunu flaplardan ve iniĢ takımlarından alarak kendi kendine videoyu 

otomatik olarak baĢlatan model hangisidir? 

A) Ekip kontrolündeki elle kumandalı model 

B) Sonradan ilave edilebilen elle kumandalı model 

C) Sonradan ilave edilebilen otomatik model 

D) Hiçbiri 
 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
  
 

 

AMM ATA 25’e göre galley (mutfak) kontrolünü hatasız olarak yapabileceksiniz. 

 

  
 

 

 Mutfak (galley) yerleĢimi konusunu araĢtırarak rapor hazırlayınız. HazırlamıĢ 

olduğunuz raporu sınıfta sununuz.  

 

5. MUTFAK (GALLEY) YERLEġĠMĠ 
 

5.1. Galley (Mutfak) 
 

Galley'ler genellikle yolcu ihtiyaçları için kullanılır. Çiftli mutfak yemek dolabı, sıcak 

yemek servisi ve kahve yapma teçhizatından ibarettir. Galley enstlasyonu perdeler ile 

kapatılmıĢ galley çalıĢma sahasını teĢkil eder. Ön galley'de su sistemi, yolcu kabini 

aydınlatma sistemi ve kabin ekibi kontrol paneli bulunur. Galley tabanları korozyona karĢı 

korunmuĢtur. 

 

Galley’ler tabanda koltuk rayları üzerine duvardan, duvar bağlantılarına tespit edilir. 

Su, elektrik, su boĢaltılması uçağın galley sistemine bağlanmıĢtır. Galleylerin sökülüp 

takılması için uçak firmasının ve galley yapımcısının kitabına bakılmalıdır. 

 

Mutfaklar farklı kısımlardan oluĢabilir. Bunlar tipik mutfak araç/gereçleridir:  

 

 Kiler 

 Fırın 

 Buzdolabı 

 Kahve makinesi 

 Lavabo 

 Ġstiflik 

 Çöp bidonu (konteyneri) 

 Hizmet arabaları 

 

Mutfak Ģu bağlantılara sahiptir: 

 

 Yapısal destek bağlantıları 

 Elektrikli güç bağlantıları 

 Su ve kanal bağlantıları 

 Havalandırma bağlantıları 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 

 AMAÇ 

 ARAġTIRMA 
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ġekil 5.1: Mutfak tanıtımı 

5.1.1. Mutfak Zemin Kaplaması 
 

Mutfak tertibat alanlarındaki kaplamalar hasırlardan meydana gelir. Zemin yapısının 

zarar görmemesi için hasırın altında sıvı bariyer vardır. 

 

5.1.2. Güç 
 

3 fazlı ve 1 ve 2 numaralı jeneratörlerden 115V AC mutfakların enerji ihtiyacını 

karĢılar. Motor-sürüĢ jeneratörleri, APU veya haricî güç üniteleri bulunur. P5 baĢ üstü 

panosundaki mutfak anahtarı mutfaktan gelen elektrik gücünü kontrol eder. 

 

Mutfak güç kaynağı P5 baĢ üstü panosundaki mutfak güç anahtarı (düğmesi) 

tarafından kontrol edilir. Anahtar ON (açık) pozisyonundayken R603 ve R604 elektrik 

düzenleyicilerinin elektrik ihtiyaçlarını karĢılar. Yüksek akım geldiği zaman güç 

kaynağından mutfaklara güç gönderilmez. 

 

Daha fazla bilgi için “Elektriksel Güç” konusuna bakınız. 
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ġekil 5.2: Mutfak yerleĢimi  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Galley’in sökme ve takma iĢleminin yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Önerileriler 

 Bakım kitabını hazırlayınız. 

 ÇalıĢma alanının temiz, düzenli ve 

aydınlık olmasına dikkat ediniz. 

 Gerekli bakım ve avadanlıkları önceden 

hazırlayınız. 

 ĠĢlemleri belirtilen sıra dâhilinde 

yapınız. 

 

 Yapısal destek bağlantılarını kontrol ederek 

sökünüz? 

 Su ve kanal bağlantılarını sökünüz? 

 Havalandırma bağlantılarını sökünüz? 

 SökmüĢ olduğunuz kısımların bakım ve 

temizliğini yapınız? 

 SökmüĢ olduğunuz kısımları sökülüĢ sırasının 

tersi olarak geri takınız? 

 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

 Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Güvenlik önlemlerini aldınız mı?   

2 ĠĢlem basamaklarını tespit ettiniz mi?   

3 ÇalıĢma ortamının temiz ve düzenli olmasını sağladınız mı?   

4 O uçağa ait galley yerleĢim ve bakım kitapcığını hazırladınız mı?   

5 Yapısal bağlantılarını kontrol ettiniz mi?   

6 Elektrik bağlantılarını  kontrol ettiniz mi?   

7 Su ve lavabo bağlantılarını kontrol ettiniz mi?   

8 Havalandırma bağlantılarını kontrol ettiniz mi?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 

 UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
  

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi galley kısımlarındandır? 
A) Kiler 

B) Fırın 

C) Lavabo 

D) Hepsi  
 

2. AĢağıdakilerden hangisi uçuĢ kompartımanı için acil ekipmanlardan değildir? 

A) Dumandan koruyucu gözlük 

B) Yangın söndürücü  

C) Hava merdiveni 

D) Cankurtaran yeleği 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi galley bağlantılarındandır? 

A) Elektrikli güç bağlantıları 

B) Su ve kanal bağlantıları 

C) Havalandırma bağlantıları  

D) Hepsi 
 

4. Galley elektriksel gücü için söylenenlerden hangisi yanlıĢtır? 

A) P5 baĢ üstü panosundan kumanda edilir. 

B) 1 ve 2 numaralı jeneratörlerden 115V AC mutfakların enerji ihtiyacını karĢılar.  

C) Yüksek akım geldiği zaman güç kaynağından mutfaklara güç gönderilir. 

D) Motor-sürüĢ jeneratörleri, APU veya haricî güç üniteleri bulunur.  
 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 

  

 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1.  AĢağıdakilerden hangisi kaçıĢ kayıĢı parçalarından biri değildir?  

A) KayıĢ 

B) Kanca 

C) Çapa 

D) Yangın söndürücü 

  

2. Hangisi kaçıĢ kaydırağının ĢiĢmesinde kullanılan inflation cylinder havasını tanımlar? 

A) Karbonmonoksit +  Nitrojen  

B) Karbondioksit  +  Halojen 

C) Karbondioksit  +  Oksijen 

D) Karbondioksit  +  Nitrojen 

 

3.Hangisi yolcu servis ünitesi elemanlarından değildir? 

A) Emniyet kemeri 

B) Oksijen maskesi 

C) Görevli çağrı sivici 

D) Okuyucu lambası 

 

4.Hava merdiveni hidrolik servisinde kullanılan yağ hangisidir? 

A) Mil – H – 7644 hidrolik yağı 

B) MĠL - H - 5606 hidrolik yağı 

C) Fosfat ester esaslı hidrolik sıvısı  

D) Hiçbiri 

 

5.AĢağıdakilerden hangisi galley bağlantılarındandır? 

A) Elektrikli güç bağlantıları 

B) Su ve kanal bağlantıları 

C) Havalandırma bağlantıları  

D) Hepsi 

ÜL ĞERLENDĠRME 
DEĞERLENDĠRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

1 C 

2 A 

3 D 

4 B 

5 D 

6 A 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

1 A 

2 C 

3 D 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 D 

2 A 

3 C 

4 B 

5 A 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 A 

2 C 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5’ĠN CEVAP ANAHTARI 

1 D 

2 B 

3 D 

4 C 
 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

1 D 

2 D 

3 A 

4 B 

5 D 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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