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1alıııırı re 1alıtkanlık dencyi; Para-toneı, Vç antcn tesisatlaıı: Aldınlaıma, güç dağıtıİ]. telc,fbn. televizlı.ın. sinyalizaslon
pano]arü: Asansör clektrik tcsiSatl

Kt ltl,\li}l.\ l l1K\lKt-L.I.tl ll _1

Y Ss-208 _
.\ laülla \c
\'angı ndaıl
Dar aııak r c

0 2.5_
. \'üksekıen

ktıIıiüı,n]a: Ku\!ılaı hakkında bilgi ıe kuı1arnıa Kcııtsel aranra ıc kunarınai Diırlcnıe cihazınıı,ı kullanı
dçslek sisteınlerini oltışturma: Afe1 plaıılaması ve ı,ıygı,ılaması: Sualtı arama-kurtarırra,

kunarırıa
m esasIaı-|

\ ss-2l t) taLEK,IRONIK HAtsEltLEŞM E () ]
1_1eküIonik L,ıiı haberleşnıe sisıen,ıini gereklilik ve peı,fornıans ),önünden diğer iletişiın sisteıııleri ile kılaslalabiln,ıe. Aııalog ı,c
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P,,\Nl. Pü\1. l'PM. PCM Vc l)elta ınodLjlas)(ıırları ve de- ıılcıriiilasy on ilkelerini kavray,abilnıc vc rorunılar.ıhilııe irtailc aIs

! ]Q ıı,," !l|!]lq!9,]!§]!e siıcıııini kavra),abl|,:r. _T_.
\ s5_2ı: t-\DUSTRlYEL STAJ UYGULA\4A

l corik Bi]gileıin İs Har atındir [- r su]aı]ıııası

(.)

] 00

16 1 0

0 ,1

I _
]

]8 ]0

!§§ 2,i2

Y ss_25,1

s l1(,}l L Li l)I..ltsLt-R l

|-()Pt.A}l

(;E\[L,t()P1-,\Nl

sE MELl DERSLER
80.5 ]]0

UL K AKTS
() 0

!!aqU
} ss- ı5l

l)ERsi ADl
\ ()\ETl\l \ l.. ()ltc.{\lZ.,\\\ ()\

T

]

l,

00 23

:)
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