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  Barometrelerin yükselen irtifa ile birlikte azalan basınç hassasiyet doğruluğundan dolayı,belirli bir 
uçuş seviyesinin üzerindeki 300m’lik (1.000ft) ayırma minimumunun arttırılmasına ihtiyaç 
duyulmuştur. 

1966 yılında arttırılmış dikey ayırma minimumu olarak uçuş seviyesi 290’ın üzerinde 600m’lik (2000ft) bir 
ayırma minimumu belirlendi.ICAO yetkilileri,azaltılmış bir dikey ayırma minimumunun belirli koşullar altında 
hava sahalarının belirli kısımlarına bölgesel navigasyon anlaşmaları temel alınarak uygulanabileceğini belirtti. 

Hava Sahasında dikey ayırma minimumu: 

• FL290 altında 1000 feet ya da 300 metre

• FL290 üzerinde 2000 feet ya da 600 metre

Bölgesel anlaşma temelinde,hava sahasının belirlenen bölümleri içinde FL290 üzerinde seyreden 
uçakların ayrımı için 600 metreden (2000 feet) az olan,ancak 300 metreden (1000 feet) fazla bir değer 
öngörülmüştür.  
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1982 yılında,ICAO ve dünya çapındaki navigasyon ofisleri uçuş seviyesi 290’ın üzerindeki dikey ayırma 

minimumunu 2000 feet’ten 1000’feet e düşürmek için bir fizibilite araştırması başlattı. 

Azaltılmış dikey ayırma minimumunun faydaları şunlardır: 

• Teorik olarak uçuş seviyesi 290’ın üzerindeki hava sahası kapasitesini ikiye katlamak

• Uçakların optimum uçuş seviyelerine daha yakın uçmasına imkan sağlamak(yakıt ekonomisi)
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Azaltılmış Dikey Ayırma Minimumu – RVSM 

2. Tanım

1. Giriş
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3. Düzenlenmesi

 Uçuş ekibi,ICAO model uçuş planının 10.bölümünü ‘’ W ’’ ile doldurarak RVSM onayını belirtir. 

1907 ve 2005 yılları arasında, RVSM (Azaltılmış Dikey Ayırma Minimumu) Avrupa, Kuzey Afrika, 

Güney Asya, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Kuzey Atlantik ve Pasifik Okyanus’ta uygulanmaya 

başlandı.  

2011 yılından sonra Çin,Rusya ve Afrika dahil olmak üzere dünyadaki hava sahalarının tamamına yakını 
RVSM’i seçti. 
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Bir uçak, ulusal yönetmelik tarafından onaylanmadığı sürece azaltılmış dikey ayrım minimumu baz alan 
bir irtifada uçulan hava sahasında uçmamalıdır.(RVSM Onayı). 

Uygulanması 3.1. 

Azaltılmış dikey ayırma minimumu,uçuş seviyeleri 290 ile 410 arasındaki dikey ayırma minimumunun 

300 metreye veya 1000 feet’e düşürülmesidir: 

• FL410 altında 300m veya 1000ft

• FL410 üzerinde 600m veya 2000ft
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 3.3. 

1000ft minimum RVSM Onaylı 

RVSM hava sahası içinde,RVSM onaylı olmayan devlet uçakları ile RVSM hava sahası içinde uçan 
herhangi bir uçak arasındaki dikey ayrım minimumu 2000ft (600m)’tir/dir. 

• İki bağımsız irtifa ölçme sistemi (altimetre)

• Bir irtifa uyarıcı sistem (GPWS)

• Bir otomatik irtifa kontrol sitemi

• İrtifa korumak için kullanılan ikincil gözetim radar transponder’ına bağlı irtifa ölçme sistemi

RVSM Onaylı 

Ancak dünyada RVSM onaylı olmayan uçaklarımız da var.Bu uçaklar devlete ait uçakları,askeri 

uçaklar ve eski uçaklar olabilir ( DC6, DC7, B707).     

RVSM 

Onaysız 

RVSM Minimum Uçak Sistem Performans Şartnamesinden muaf olan devlet uçakları ICAO uçuş 

planının 18. alanını “STS/NONRVSM” olarak doldurarak özel yönetim isteyebilirler. 
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RVSM onaylı uçaklar arasında (FL290 ve FL410 dahil),dikey ayrım minimumu 1000ft (300m) olmalıdır. 

Bir kontrolör RVSM hava sahasında uçacak uçakların şu ekipmanlara sahip olduğundan emin olmalıdır: 

RVSM hava sahası içinde, RVSM onaylı olmayan genel hava trafiği ile RVSM hava sahası içinde 
uçan herhangi bir uçak arasındaki dikey ayrım minimumu 2000ft (600m)’tir/dir. 

2000ft minimum 
RVSM Onaylı 

RVSM hava sahası içinde,RVSM onaylı olmayan genel hava trafiği ile RVSM hava sahası içinde uçan 
herhangi bir uçak arasındaki dikey ayrım minimumu 2000ft (600m)’tir/dir 

Formasyon uçuşları RVSM için uygun görülmemiştir ve RVSM hava sahasında 1000ft’lik dikey ayrıma 
izin verilmemiştir. 

Uçak Kısıtlamaları 3.2. 

RVSM  Hava Sahasında Seperasyon 
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4. Onaylı RVSM Operasyonları

 RVSM onaylı olmayan uçakların uçuş planında ‘’W’’ belirtmesi ICAO prosedürlerini ihlal eder. 

Sertifika işleminin bir diğer önemli unsuru ise uçağın tüm operasyonel uçuş zarfı boyunca 

performansını koruyabilmesidir. Uçuş ekipleri uygun prosedürlerle eğitilmek zorundadırlar. 

RVSM hava sahası içinde ciddi bir türbülans öngören meteorolojik tahmine göre ATC RVSM’in askıya 

alınıp alınmayacağına karar vermelidir ve  eğer ki kararı bu yöndeyse,bu zaman dilimine,belirli uçuş 

seviyelerine veya bölgelere de karar vermelidir. 

Pilot, ATC tarafından atanan irtifanın 300ft (90m)’den daha fazla bir sapması olduğunun haberini alırsa 
olabildiğince çabuk bir şekilde izin verilen seviyeye geri dönmek için harekete geçmelidir. 

6. RVSM ile İlgili Freyzyoloji

Olay Freyzyoloji 

ATC bir uçuşun RVSM durumuna karar vermek istiyor CONFIRM RVSM APPROVED 

RVSM onayı alındığı takdirde pilotun cevabı AFFIRM RVSM 

RVSM onayı alınamadığı takdirde pilotun cevabı NEGATIVE RVSM 

Devlet uçağının pilotu uçuşun RVSM onaylı olmadığını belirtiyor NEGATIVE RVSM STATE 

AIRCRAFT 

ATC RVSM hava sahasına izni reddediyor UNABLE CLEARANCE INTO 

RVSM AIRSPACE 

Pilot ciddi türbülans/ hava durumunun RVSM yüksekliği koruma 
gerekliliğini etkilediğini belirtiyor 

UNABLE RVSM DUE 

TURBULENCE 

Pilot ekipman bozukluğunun RVSM gerekliliğinin altında olduğunu 
belirtiyor 

UNABLE RVSM DUE 

EQUIPMENT 

Pilot RVSM’e ekipman/hava durumunun olasılığından sonra devam 
edebileceğini belirtiyor 

READY TO RESUME RVSM 
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Uçuş ekibi ICAO model uçuş planının 10. bölümünü ‘’W’’ ile doldurarak uçuşun RVSM onaylı 
olduğunu belirtmelidir. 

Uçuş zarfı, hız irtifa ve ağırlık/atmosferik basınç oranının tümünün uçağın RVSM hava sahası içinde 
bekleyebileceği şekilde kapsar. 

Pilotlar ATC’yi herhangi bir ekipman hatası,ciddi derecede türbülans ve benzeri gibi hava durumu 

tehlikelerini,RVSM gerekliliklerini veya izin verilen seviyenin korunamayacağı bir durum olduğunda haberdar 

etmelidir. 

RVSM hava sahasında uçan bir uçağın pilotu hava durumu veya dümen suyu girdabından dolayı ciddi bir 
türbülansın uçağın izin verilen seviyeyi koruma kapasitesini etkileyeceğine inanıyorsa ATC’yi 
bilgilendirmelidir.ATC uçağa uygun bir yatay minimum ya da dikey ayrım minimumu olan 2000ft ayrım 
sağlamalıdır. 

5. RVSM Korunamadığı Zaman Olası Prosedürler


