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Gereksinimler:

        CP sınavına girebilmek için Senior Private Pilot(SPP) Rütbesine en az 60 gün sahip 
olmak ve en az 200 saat IVAO'ya pilot olarak bağlanmış olmak gerekmektedir. Bu 200 saat 
sürenin içerisinde ATC ve Staff olarak bağlandığınız süreler hesaba katılmaz. 

        CP Teorik Sınavı: Soru havuzundan seçilmiş 20 tane şıklı soruyu 45 dakika icerisinde 
cevaplamalısınız. 

       CP Pratik Sınavı: Sınav gözetmeni eşliğinde IFR şartlar altında uçuş 
gerçekleştirilecektir. 

Sınava Başvuru: 

CP teorik sınavı icin IVAO.aero adresinden Departments/ Training Department 
bölümündeki "Upgrade /Request exam " linkine tıklanmalıdır. Teorik sınavı başarı ile 
geçmeniz durumunda pratik sınava başvurabilirsiniz. Pratik sınava başvuru yaptıktan sonra 
sınavın gözetmeniyle temasa geçmeli ve sınav yeri / tarihini belirlemelisiniz. Bu yüzden 
IVAO'da kayıtlı bulunan mail adresinizin doğru olduğundan emin olunuz. Sınava giren kişi 
zamanında gelmezse sınav gözetmeni 15 dakika bekler ve bağlantısını keser. 48 saat icinde 
gecerli bir sebep verilmezsse sınav 0 / 100 olarak puanlanır. Sınava tekrardan 90 gün sonra 
başvurabilir. 

 Sınav Onay Süreci:

Sınavınızı tamamladıktan sonra başarılı olmanız durumunda sınavınız Egitim 
Departmanı tarafından onaylanacak ve ertesi gün saat 12.00Z'da yeni rütbeniz aktif olacaktır. 

CP Sınavı: 

CP sınavı IFR teorik bilgilerinizi ve pratik bilgilerinizin test edildiği sınavdır. Bağlı olduğu 
divizyonunuzun gerektirdiği yerel kuralları web sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz. 

IVAO Software and communication modes 

Sınavda IVAO’nun yayınladığı programları kullanılması zorunludur. IVAO Virtual Pilot 
Client programına ve Programın kullanım kılavuzuna sahip olmanız gerekmektedir. 

Sınav esnasında IVAO Hava programının aktif olması gerekmektedir. 

Sınavın kesinlikle sesli olarak yapılması gerekmektedir. Sınavın yazılı olarak veya yazı+sesli 
olarak kullanılmasına izin verilmeyecektir. Sınav giren kişinin tıbbi şartlardan veya internet 
bağlantısının kötü olmasından dolayı sınavı yazılı+sesli olarak devam ettirilebilmesi için HQ 
Eğitim departmanı ile irtibata geçilmesi gerekilmektedir.  

İsteğe bağlı olarak sınav öncesindeki ve sınav sonrasındaki toplantılar İngilizce olarak 
yapılabilir.  

https://www.ivao.aero/softdev/IvAp/
https://www.ivao.aero/softdev/IvAp/
https://www.ivao.aero/softdev/IvAp/IvAp_manual.asp


IFR Teorik Bilgi

Sınav esnasında IFR bilgilere başvurulacaktır. Sınav esnasında gözetmeninizin sorabileceği 
bazı sorular aşağıda belirtilmiştir: 

Uçak bilgisi ve performansı: Basit ağırlıklar, kalkış ve iniş özellikleri, Olağın operasyon hız 
ve seviyesi, yükseklik ve hız limitleri, yaklaşma ve iniş ayarları ve hızları. 

Chart okuma, IFR Prosedürler: IFR Chartlar(SID, STAR, IAP) yorumlanması, Yarım daire 
kuralları, RVSM havasahaları, rota yapımındaki kısıtlamalar, uçuş için uygun olan minimum 
yükseklikler, hassas veya hassas olmayan yaklaşmalardaki minimum değerler, gerekli olan 
yakıt ve uçuş süresi. 

Uçuş ekipmanları ve navigasyon aletleri: Uçak ekipmanları(Altimeter, hız göstergesi, VSI, AI, 
HSI,  heading indicator, elektronik uçuş aletleri) altimeter ayarları, TAS ve GS hesaplamaları, 
uçak navigasyon aleleri(VOR, ADF, DME, RMI, ILS, FMS), transponders 

Meteoroloji; METAR ve TAF okuma, en-route rüzgarları ve SIGMET charts, 

UÇUŞ

Genel gereksinimler, 

(a)Sınavdaki kullanılacak uçak Medium kategoride ve 2 motorlu jet bir uçak olması 
gerekmektedir. Örnek Boeing 737, Airbus 320, Embraer E-Jet, Fokker 100 ve koşulları 
karşılayan diğer uçaklar. Kullanılacak uçakta IFR  NAV ve COM ekipmanlarının (2 VOR, 1 
ILS, 1 ADF, 1 DME, 1 RMI ve 1 FMC veya GPS) bulunması gerekmektedir. Sınava 
gireceğiniz uçağı seçme hakkı sınava giren kişiye aittir. Sınavda kullanılacak uçağı 
gözetmeninize daha önceden bildirmeniz gerekmektedir.  

(b)Sınav esnasında otomatik pilot, FMC ve GPS kullanılabilir ancak bazı manevraları manuel 
olarak yapılması gerekebilir. 

(c)Sınav gözetmenin seçmiş olduğu aralarında en az 100nm olan 2 meydan arasında IFR 
şartlarda gerçekleştirilecektir. Sınav genellikle 2 farklı ülkede yapılmaktadır. Sınav esnasında 
SID, STAR, hassas yaklaşma, 2 hassas olmayan yaklaşma(VOR, NDB veya Localizer), Hold 
ve circle-to land proedürleri uygulanacaktır. 

(d)Sınav esnasında chartların bulunması zorunludur ancak gerekli chartlara ulaşılamıyorsa 
gözetmen ile temasa geçilmelidir. 

(e)Sınav başlamadan önce kalkış ve iniş meydanları için mevcut değerler minimumların 
üzerinde olmalıdır. 

(f)IVAO bağlantı esnasında çağrı kodunuz EXMxxxx şeklinde olmalıdır. “xxxx” belirtilmiş 
yer sınav numarasının son 4 rakamından oluşmaktadır. Telaffuz şekli “Exam ####” şeklinde 
olmalıdır. 



(g)Gözlemci observer olarak veya ATC olarak bağlanabilir. Sınav esnasında gözetmeni ATC 
olarak kabul edilmedildir. Başka bir ATC’nin havasahasına girildiğinde gerekli prosedürler 
devam ettirilecektir. 

(h)Uçuşta bir kere plan yollanacaktır ve gönderilen diğer planlar değerlendirilmeyecektir. 

IFR UCUŞ

Sınavda değerlendirilecek konular, 

IFR Uçuş planı ; Sınavda ki kullanılacak olan plan çok önemlidir. IVAO tarafından 
yayınlanan dokümandan veya ekler de belirtilen dosyalardan referans alabilirsiniz. 

IFR Kalkış prosedürü ( Gözetmen tarafından belirlenir). 

En route IFR navigasyon, Uçuş esnasında gözlemci tarafından tırmanış/alçalış, uçuş başı, 
belirli bir noktayı belli bir yükseklikte geçme ve radial yakalama istenebilir. 

Önceden belilenen veya yayınlanan noktadan yaklaşma prosedürü uygulama. 

Belirlenen nokta üzerinde beklemeye girme(Uygun giriş kuralı ile) 

Hassas yaklaşma (ILS) İnital Approach bölümü dahildir(Gözetmen tarafından belirlenmiş 
yaklaşmada yayınlanmış olan prosedür dönüşleri racetrack, dme arclar uygulanacaktır.) 

Hassas olmayan VOR, NDB veya sadece localizer ile yaklaşma. 

Pas geçme prosedürü, 

Turlu yaklaşma, 

Sınavın Puanlanması: Sınav gözetmeni tüm bölümleri (teorik ve pratik) ayrı ayrı
puanlayacak ve genel bir puan cikaracktir. 75/100 üzeri geçerli olarak görülecektir. Sınavdan 
sonra gözlemci sınav esnasında yapılanlarla ilgili görüş bildirecektir. 

Belirlenmiş olan minimum gereksinimler: (i) IFR Teorik bilgi, (ii) İngilizcenin telsiz 
kullanımında doğru kullanılması, (iii) Uçuş planın doğru ve geçerli olması, (iv) Yaklaşmaların 
ve beklemelerin doğru yapılması, (v) verilen talimatlara uyulması. Belirtilen gereksinimlere 
uyulmadığı taktir de sınav 49/100 ve ya 0/100 olarak gözetmen tarafından puanlaır. 

Ayrıca, sınav başladıktan sonra her hangi bir zamanda durdurulması durumunda 0/100 olarak 
puanlanacaktır. 

Yapılan ciddi hatalarda sınav en çok 49/100 olarak otomatik olarak olumsuz sonuçlandırılır: 

Gerekli chartların bulunmaması, 
İzinsiz yaklaşmaya başlamak, 

https://www.ivao.aero/training/documentation/books/SPP_ADC_Flightplan_Understanding.pdf


İzinsiz piste girmek, kalkış yapmak ve iniş yapmak, 

Yayınlanan en düşük güvenli irtifanın altına inmek, 

Aşırı zorlamadan veya yeryüzüne çarparak crash alma, 




