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OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO / UÇAK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI / TEMEL UÇAK BİLGİSİNE GİRİŞ DERSİ 

2021 – 2022 Güz Dönemi Ödev Konuları ve Açıklaması 

Öğr. Gör. Eren Kayaoğlu 

 Dönem ödevi, geçme notunu %40 oranında etkileyecektir. 

 Öğrenciler seçtikleri konuyu araştırıp sunum şeklinde anlatacaklardır. 

 Dönemin son iki haftasındaki ders saatlerinde (30 Aralık ve 6 Ocak) ödev 

sunumları yapılacaktır. 

 Sunumun yaklaşık 15 dakika olacak şekilde hazırlanması gerekmektedir. 

 Sunum dosya formatı “.ppt” veya “.pptx” (PowerPoint) olmalıdır. 

 Sunum dosyasına ek olarak araştırma bilgilerini içeren, en fazla 30 sayfalık 

bir rapor dosyası da, “.doc”, “.docx” veya “.pdf” formatında teslim 

edilecektir. 

 Süre ve sayfa sınırlaması dikkate alınarak sadece konunun özünü içeren 

bilgilere yer verilmesi istenmektedir. 

 Sunum ve raporun hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar mutlaka 

belirtilecektir. 

 Sunumlarda, şekil, çizim, video, animasyon, maket, model, numune gibi 

konu anlatımını destekleyici unsurlara yer verilmelidir. 

 Ödevler, konu başlığında belirtilen kavramın tanımı, çeşitleri, kullanım 

yerlerinden örnekleri, varsa malzeme özellikleri gibi bilgileri içermelidir. 

 Ödev başlığının kapsamına bağlı olarak, öğrenciler bazı konuları 2 kişilik 

gruplar halinde yapabilir. 

 Öğrencinin listede yer alan konu başlıkları dışında bir konu önerisi olursa 

değerlendirmeye alınacaktır. 

 Sektörde çalışan personel ve firmalara ulaşabilen öğrenciler kendi konu 

başlıklarını oluşturabilirler. 

 Öğrencilerin çalışma dosyalarını yükleyeceği yer daha sonra 

duyurulacaktır. 
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Ödev 
No. 

Ödev Konusu 
 

G101 Uçak Üreticileri – Sivil Yolcu Uçağı Üreticileri 
(Tanıtım, ürettikleri modeller, kapasiteleri, pazar payları) 

 

G102 Helikopter Üreticileri 
(Tanıtım, ürettikleri modeller, kapasiteleri, pazar payları) 

 

G103 Türkiye’deki Uçak Bakım Firmaları 
(Tanıtım, yerleri, kapasiteleri, pazar payları) 

 

G104 Hava Aracı Bakım Teknisyenliği ile ilgili mevzuat  

G105 Havacılık tarihi  

G106 Sıcak hava, hidrojen, helyum ile havadan hafif araçlar ilk örnekleri  

G107 Türkiye’de 1900 – 1950 arası havacılık, sivil ve askeri  

G108 Türkiye’de 1951 – 2021 arası havacılık, sivil ve askeri  

G109 Dünyada sivil hava taşımacılığının durumu 
(Tanıtım, kapasitelerin incelenmesi, pazar payları) 

 

G110 Türkiye’de Havayolu Firmaları 
(Tanıtım, kapasiteleri, pazar payları) 

 

G111 Havacılık Otoriteleri  

G121 Uçak Motoru üreticileri – Pistonlu Motorlar  

G122 Uçak Motoru üreticileri – Turbofan Motorlar  

G123 Motor bakım merkezleri 
(Tanıtım, motor tipleri, kapasiteleri, pazar payları) 

 

G111 Apronda çalışan uçak teknisyenleri, çalışma yerleri, kullanılan araç gereç  

G112 Hava aracı bakım personeli iş güvenliği ve KKD 
(Hava aracı bakım ve onarım faaliyetlerinde İSG ve kişisel koruyucu donanımların incelenmesi) 

 

G132 Coanda Etkisi 
(Temel prensibin açıklanması, tarihçesi, varsa bu etkiden faydalanılan yerler) 

 

G133 Magnus Etkisi 
(Temel prensibin açıklanması, tarihçesi, varsa bu etkiden faydalanılan yerler) 

 

G136 Akış Rejimleri: Laminer ve Türbülanslı Akışlar 
(Temel prensibin açıklanması, laminer akış ve türbülanslı akış tanımları) 

 

G137 Sınır Tabaka Kavramı 
(Temel prensibin açıklanması, varsa bu etkiden faydalanılan yerler) 

 

G151 Değişik uçak kanat profillerinin karşılaştırmalı incelemesi (en az 3 profil)  

G155 Rüzgar Tünelleri  

G190 Havacılıkta teknik resim kullanımı, kurallar, ölçülendirme, kesit görünüşler 
(Teknik resimin tanıtımı, dokümanlarda teknik resim kullanımı, kesit görünüş tanımı, ölçülendirme kuralları) 

 

G192 Bilgisayar destekli çizim ve tasarım programlarının tanıtılması 
(Çizim, tasarım ve modelleme yazılımlarının tanıtılması, havacılık sektöründe en çok kullanılanların incelemesi) 

 

   

A101 Uçak bakım atölyelerinde kullanılan ölçme aletleri 
(Bakım ve onarım atölyelerinde kullanılan ölçme aletleri, mekanik, dijital vb.) 

 

A105 Uçak bakım atölyelerinde kullanılan temel el aletleri 
(Bakım ve onarım atölyelerinde kullanılan el aletleri; havalı ve elektrikli aletler dahil) 
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M101 Havacılıkta kullanılan alüminyum çeşitleri  

M102 Uçaklarda kullanılan metaller - Titanyum  

M103 Uçaklarda kullanılan metaller - Magnezyum  

M104 Uçaklarda kullanılan çelik malzemeler  

M105 Uçaklarda kullanılan kompozit malzemeler  

M106 Cam elyafı / glass fiber / fiberglas  

M107 Karbon elyafı / carbon fiber / karbonfiber  

M108 Aramid elyaf / kevlar fiber  

M109 Kompozit malzemelerde kullanılan reçineler 
(Resins / Matrix, çeşitleri, özellikleri) 

 

M110 Kompozit malzemelerde kullanılan elyaflar 
(Fiber / Reinforcement, çeşitleri, özellikleri) 

 

M122 Korozyon 
(Tanımı, sebepleri, zararları, önleme teknikleri, örneklerin incelemesi) 

 

M133 Petek dokulu sandviç paneller ve havacılıkta kullanım yerleri 
(Honeycomb sandwich panel; yapısı, kullanım yerleri, işlevi, malzemesi) 

 

   

E101 Rulmanlı Yataklar 
(Temel makine elemanlarından bilyalı yatakların incelenmesi, çeşitleri, havacılıktaki kullanımları) 

 

E102 Yaylar 
(Temel makine elemanlarından yayların incelenmesi, çeşitleri, havacılıktaki kullanımları) 

 

E103 Dişli Çarklar 
(Temel makine elemanlarından dişli çarkların incelenmesi, çeşitleri, havacılıktaki kullanımları) 

 

E104 Kayış-Kasnak Mekanizmaları 
(Temel makine elemanlarından kayış kasnakların incelenmesi, çeşitleri, varsa havacılıktaki kullanımları) 

 

E105 Zincir Mekanizmaları 
(Temel makine elemanlarından zincir mekanizmalarının incelenmesi, çeşitleri, varsa havacılıktaki kullanımları) 

 

E106 Sızdırmazlık elemanları, macunlar, contalar, o-ringler 
(Temel sızdırmazlık elemanlarının incelenmesi, çeşitleri, malzemeleri, havacılıktaki kullanımları) 

 

E107 Miller ve Şaftlar 
(Temel makine elemanlarından millerin incelenmesi, çeşitleri, hava araçlarındaki kullanımları) 

 

E108 Pimler ve Pernolar 
(Temel makine elemanlarından pimler ve pernoların incelenmesi, çeşitleri, hava araçlarındaki kullanımları) 

 

E109 Yağlama Tekniği 
(Motorlarda, alt sistemlerde ve parçaların yağlanmasında yararlanılan teknikler ve araç gereç) 

 

E110 Yağlar 
(Uçak motor ve alt sistemlerinde kullanılan yağlar, çeşitleri, içeriği, kullanım yerleri) 

 

   

T101 İnce sac kesme ve kıvırma teknikleri 
(İnce levhaların kesilmesi ve kıvrılarak şekillendirilmesinde uygulanan teknikler, araç ve gereç) 

 

T102 Kompozit malzeme tamir teknikleri 
(Kompozit malzemelerin tamir teknikleri, kullanılan malzeme, araç ve gereç) 

 

   

S101 İniş takımı toplama ve açma mekanizmaları (3 farklı örnek) 
(İniş takımı mekanizmalarının tanıtımı, 3 farklı örneğin incelenmesi) 

 

S105 Uçuş kumanda yüzeyleri tahrik elemanları 
(Uçuş kumanda yüzeylerinin hareket ettirilmesinde kullanılan mekanizmalar, en az 2 örnek verilmelidir) 
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P101 Uçak Lastikleri 
(Uçak iniş takımlarındaki lastikler, malzemeleri, iç yapısı, çeşitleri, içerik gazı) 

 

P102 Helikopter swash plate 
(Helikopterlerde kullanılan swash plate parçasının tanıtımı, yapısı, malzemesi, 3 adet örnek uygulama) 

 

P103 Vidalı miller 
(Kanatlarda flapların açılıp toplanmasını sağlayan vidalı millerin incelemesi, çeşit, malzeme, örnek uygulama) 

 

P104 Pervane 
(Uçak pervanelerinin genel incelemesi, şekli, yapısı, malzemesi, örnek uygulamalar) 

 

P105 Helikopter palleri 
(Döner kanatlı hava araçlarındaki palaların incelenmesi, yapısı, malzemesi, örnekleri) 

 

P106 İniş takımı fren diskleri, malzeme, şekil, çeşitleri 
(İniş takımı tekerlek fren disklerinin yapısı, şekli, malzemesi, uygulama örnekleri) 

 

   

G101 Pistonlu motorlar 
(Tanıtımı, çeşitleri, çalışma prensibi, havacılıkta kullanımları, malzemeleri, örnekler) 

 

G102 Gaz türbinleri 
(Tanıtımı, çeşitleri, çalışma prensibi, havacılıkta kullanımları, malzemeleri, örnekler) 

 

G103 Turbofan motorlar 
(Tanıtımı, çeşitleri, çalışma prensibi, havacılıkta kullanımları, malzemeleri, örnekler) 

 

G104 Wankel motorlar 
(Tanıtımı, çeşitleri, çalışma prensibi, havacılıkta kullanımları, malzemeleri, örnekler) 

 

G105 Turbojet motorlar 
(Tanıtımı, çeşitleri, çalışma prensibi, havacılıkta kullanımları, malzemeleri, örnekler) 

 

G106 Turboprop motorlar 
(Tanıtımı, çeşitleri, çalışma prensibi, havacılıkta kullanımları, malzemeleri, örnekler) 

 

G107 Uçaklarda ters itki sistemleri 
(Tanıtımı, çeşitleri, çalışma prensibi, havacılıkta kullanımları, malzemeleri, örnekler) 

 

   

D101 Yaygın kullanılan dokümanlar: Uçuşa Elverişlilik Direktifi UED / Uçabilirlik Direktifi UD 
(Airworthiness Directive – AD: Dokümanın tanıtımı, içeriği, kullanım yeri, işlevi, örnek doküman inceleme) 

 

D102 Yaygın kullanılan dokümanlar: Servis Bülteni SB 
(Service Bulletin – SB: Dokümanın tanıtımı, içeriği, kullanım yeri, işlevi, örnek doküman inceleme) 

 

D103 Yaygın kullanılan dokümanlar: Parça Bakım El Kitabı PBEK 
(Component Maintenance Manual – CMM: Tanıtımı, içeriği, kullanım yeri, işlevi, örnek doküman inceleme) 

 

D104 Yaygın kullanılan dokümanlar: Motor El Kitabı MEK 
(Engine Manual – EM: Dokümanın tanıtımı, içeriği, kullanım yeri, işlevi, örnek doküman inceleme) 

 

D105 Yaygın kullanılan dokümanlar: Pervane El Kitabı PEK 
(Propeller Manual – PM: Dokümanın tanıtımı, içeriği, kullanım yeri, işlevi, örnek doküman inceleme) 

 

D106 Yaygın kullanılan dokümanlar: Uçak Bakım Programı UBP 
(Aircraft Maintenance Program – AMP: Tanıtımı, içeriği, kullanım yeri, işlevi, örnek doküman inceleme) 

 

D107 Yaygın kullanılan dokümanlar: İş Kartları İK 
(Task Card / Job Card – TC/JC: Dokümanın tanıtımı, içeriği, kullanım yeri, işlevi, örnek doküman inceleme) 

 

D108 Yaygın kullanılan dokümanlar: Asgari Teçhizat Listesi ATL 
(Minimum Equipment List – MEL: Dokümanın tanıtımı, içeriği, kullanım yeri, işlevi, örnek doküman inceleme) 

 

D109 Bakım Seviyeleri 
(Bakım türleri ve seviyeleri nelerdir?) 

 

   
 


