
 

 

HAZIRLIK BÖLÜMÜ 

SENARYO 

Öncelikle, Clermont Ferrand Airport LFLC (In France) meydanı chartını açmamız gerekiyor. 

 

SOMTI IAF’ı ile ILS v RWY26 prosedürünü uçacağız. CFA Vor’una 208˚ radyali ile inbound 
olacağız. 

 

 

         DME ARC (YAY) PROSEDÜRÜ UYGULANMASI     



 

LATERAL FLIGHTPATH MANAGEMENT 

CFA VorDme’sine göre (114.35 MHz) 12nm ARC’ını 208˚ radyalinden 262˚ radyaline kadar 
uçacağız. 

 Giriş: CFA VOR’una göre 7700ft 208 radyal 14nm DME noktası 
 Çıkış: CFA VOR’una göre 4500 ft 090 radyal 12nm DME noktası 
 Hedef nokta ise, 26 pisti ILS yaklaşması (111.10 MHz) olacak biçimde 262˚ 

course’una 3460 feet’den establish olmaktır. 

Prosedüre Giriş ve Çıkış tahminlerimizi belirlemek durumundayız.  

Bunun için ise, çeşitli uçuş başı hesaplamaları yaparak tahminlerimizi değerlendirip 
kontrolünü sağlamalıyız. 

 

Bu örnekte yaklaşık groundspeed süratimiz 200 kts olacaktır. 

VORDME radyali üzerinde olduğumuz boyunca, DME göstergesi giriş noktası tahmini için 
kullanılacaktır. 

Ama diğer taraftan, DME göstergesi prosedür boyunca VOR’a Dik uçacağımızdan ötürü çıkış 
tahmini olarak kullanulmayacaktır. Bunun için farklı bir radyal tahmini yapacağız. 

 

Elimizdeki çeşitli formülleri kullanarak hesaplayabiliriz: 

 

 

Son segment için ise, çıkış radyaline kadar 90°’ye kadar yakın olmaya çalışacağız. Örneğin, 
358° tracki 352° olarak alırsak Arc’ı fazla etkilemez ve doğru bir tahmin sağlar.. 

 

Bu nedenle şu çıkarımı yapabilirz:  

 ARC’a giriş CFA D13 noktasından başlayacaktır. (13NM DME CFA VOR) 
 Beklenen çıkış noktası, CFA VOR'un 086° radyalinde başlatılacaktır. 
 İlk uçuş başı yönü 118 ° olacak 
 Sıralı segment trackleri: 088 ° / 058 ° / 028 ° / 352 ° (30 ° adım) olacaktır. 

 

 



 

DİKEY UÇUŞ YÖNETİMİ 

DME ARC prosedürümüz boyunca, dikey profilimize uygun prosedürde alçalmamızı 
yapmamız gerekir. 

 

 FL077 den FL065’e kadar, 198° ile 168° radyalleri arasında olacağız. 
 FL065 den 4500ft’e kadar, belirlenecek bir radyal arasında ve 090 radyali arasında 

olacağız. 

 

Alçalma adımları uzun ve irtifa kaybı 2000ft’ten fazla olduğu için, 2° lik bir alçalma path’i 
planlayacağız, bu da bize yaklaşık 180 knot’ta -700 feet/dakika bir varyo değeri 
sağlayacaktır. 

 

QNH değerimiz 1032hPa, Transition Level FL060 olarak belirtilmiştir. 

 

198° radyalden, 168° radyale uçarken, uçulan ARC’ın mesafesi (30x12) / 60= 6 NM 

FL077 den FL065’e alçalırken 1200 ft vermemiz gerekiyor, 6 NM yatay eksende hareket 
ederek yapmamız gereken bu alçalma için, 2° lik bir alçalma path’i kusursuz olacak ve 
alçalma 198° ile başlatılacaktır. 

 

FL065 den 4500 ft’e alçalırken, 1032hPa olan QNH değerimiz bize ekstra 550 ft daha 
ekleyecektir bu yüzden 2000ft lik bir alçalma yapmamız gerekir. 

Alçalma profili 180 knot 700 ft/dk lık olup 13 NM uzunluğunda mesafe katedeceğiz. Bu da 
(60x13) / 12 = 65° lik bir açıya denk gelmektedir. 

 

ARC’ın bitişindeki irtifada olmayı hedeflediğimiz için (radial 090°), alçalmamızı eğitim amaçlı 
olarak 090°+ 65° = 155° radyalinde başlatmayı planlıyoruz.  

Prosedüre göre 168° radyali katederken alçalmaya başlamamız gerekir. Ancak kısıtlama 
aynıdır: DME ARC’ının sonunda 090° radyal geçişi yaparken 4500ft yüksekliğe ulaşmalısınız. 

 

 

 

 

 

 

 



DME ARC’ININ UÇUŞU 

 

ARC HATTINA GİRMEDEN ÖNCE 

 

 

 

Başlangıç şartları olarak; 

1. FL077’de düz uçuştayız, CFA VOR’a 23 nm 208 radyalde establish olunur yani 
SOMTI üzerinde. 

2. VOR1  ve VOR2 CFA için 114.35MHz değerine set edilir. (ILS-DME 111.10MHz CF 
VOR1 de standby da kalır) 

3. CFA’dan DME bilgisini almak için, DME VOR’1 e ayarlanır. RMI 1 VOR1’e ayarlanır. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bir sonraki adımımızda ise uçağımızı ARC’a girecek biçimde ayarlamamız gerekir; 

1. DME ARC’a girmezden 5 NM önce, course değerimizi ARC’dan çıkış radyalimiz olan 
262° radyale ayarlıyoruz.  

2. Uçuş aletlerimizin çalışıyor ve doğru bilgileri gösterdiğinden emin oluyoruz.  

 

 

 

 

ARC HATTINA GİRERKEN 

Şimdi, 13NM DME'de tahmini dönüş mesafesini bekleyin: 

1. DME Derecesinin azaldığını gözlemleyin. 
2. CFA VOR’una 13 NM kalmasından hemen önce, dönüşü başlatarak uçuş başımızı 

118° ‘e ayarlıyoruz. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 20 NM altında yapılan ARC takibi kurallarına göre; 

DME sapması 0.2 NM’i geçtiği anda, 30 derecelik uçuş başı değişimi hemen yapılmalıdır. 

Bu uçuş başı değişimi 0.5 NM lik bir DME azalmasına sebep olup, sapmanın artışına daha 
fazla izin vermeyecektir. 

 

 

 

 

 



İLK SEGMENT 

118 Track değerine establish olduğumuz zaman, hesaplanan tahmini değerlerimiz hassas 
yapıldıysa, DME değerinde CFA VOR’una göre 12 NM lik bir mesafede olduğumuzu görürüz. 
Sonrasında DME mesafesinin arttığını gözlemleriz. 

Eğerki 12.2 NM’in üzerinde bir değer okuyorsak, hemen 10 derecelik bir uçuş başı değişimi 
yaparak (108°) doğru track hattına oturup, DME mesafesinin düştüğünü gözlemleyebiliriz.  

Eğer DME mesafesinde hala 12.2 NM’in altına doğru bir düşme gözlemleyemiyorsak, uçuş 
başımızı maksimum her 10° olarak ayarlı tutmamız gerekir. 

 

DME Mesafemizi gözlemleme; 

1. Öncelikli olarak DME mesafemizin 12.2 NM’in altında olduğunu kontrol etmeliyiz. 
2. DME mesafemizin tekrar 12.2 NM’in üstüne çıkışına kadar beklemeliyiz. 
3. CFA VOR’u tekrar 12.2 NM değerinin üstüne çıktığında tekrar 10° lik uçuş başı 

değişikliği yapmalıyız. (098°) 
4. 198° radyalde, FL065’e alçalmamızı başlatmalıyız. 2° lik alçalış açısı bize yaklaşık 

700 feet/dakikalık bir varyo değeri verecektir. 

 

 

 

 

 

 



KURAL: 

DME sapması istediğimiz DME derecesine göre 0.2 NM den fazla sapma yapmışsa 30 
derecelik uçuş başı değişimi yapılır. 

Bu uçuş başı değişimi DME mesafesinin 12.2 NM’den 11.5 NM’e kadar bir düşme gösterir. 

 Dikey eksendeki pozisyonumuzu göz ardı etmemek gerekir. Hem yatay hemde dikeydeki 
konumumuzu koordineli olarak kontrol etmemiz gereklidir. 

 

İKİNCİ SEGMENT 

 

Bu aşamalarda dönüş için hazırızdır; 

1. DME mesafesi artmaya başladığında 
2. 12.2 NM DME mesafesine ulaştığında 
3. 12.2NM Mesafesine ulaştığımızda 098 uçuş başına doğru sola dönüşe başlamalıyız.  

 

 

 

 

 

 

Lütfen unutmayın: Uçuş başı değişimine rağmen DME Mesafesi hala düşmüyorsa, sola 
doğru 10 derece daha uçuş başı değişimi yapılması gerekir.   ,      

   



 

ÜÇÜNÇÜ SEGMENT 

Bir sonraki resimde 3. Aşamayı uçuyor olacağız. 

1. 058 ° uçuş başında uçuyoruz. 
2. 155 ° radyalini kat ediyoruz. 
3. -700 ft/dk varyo ile istediğimiz dikey profile gelmek için alçalışa başlıyoruz. 
4. Sadece yerel QNH değerini değiştiririz, ki bu değer bize 550 feetlik bir irtifa kaybına 

sebep olacaktır, (6500+550=7050) 
5. DME değeri şu anda 12.1 NM’i göstermektedir. Bu yüzden diğer segmentimiz olan 

028° ye döneceğizdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SON SEGMENTE DÖNÜŞ 

 

 

 

 

Bu resimde son aşamaya dönüyor olacağız; 

1. 12.2 NM lik mesafeye ulaşmışızdır. 
2. 352° ‘ye denk gelen son aşamayı başlatıyoruz. (Çıkış radyaline (262°) dik gelen 

radyal) 
3. 4500 ft’e -700 ft/dk varyo ile alçalışa devam ediyoruz. 

 

 

 

 

 



ARC’DAN ÇIKIŞ PROSEDÜRÜ 

 

 

 

Son segmentimizde çıkış radyaline dik olacak biçimde (262°) değerlerimizi uçağa giriyoruz. 

1. Hesapladığımız gibi, 086° radyalde dönüşümüzü başlatacağımızı tahmin ediyoruz. 
2. 4500 ft’e alçalmış bulunuyoruz. 
3. ARC’ımız daha sonra ILS hattını kesecekse, HSI üzerinde önceden ILS değerlerimizi 

girip establish olmaya hazır hale geliyoruz. 
4. Radyal konumumuzu hala RMI, birincil DME ve ikincil DME sayesinde kontrol 

ediyoruz. 

 

Bu manevraların tamamı bizi güvenli biçimde çıkış radyaline götürmeye ve son olarak ILS 
hattına girmemizi sağlayacak biçimde planlanmıştır. 

 

 

 

 

 



Son resmimizde ise son yaklaşma track’ine doğru biçimde establish olduğumuzu görebiliriz. 

 

 

 



 

HAZIRLAYAN 

 

Dosyanın orjinali; 

https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Perform_a_DME_arc 

adresinde yer alıp Türkçe diline çevirme işlemi, IVAO Türkiye Divizyonu eğitim departmanı 
adına 

TR-TA3 Barış ÇETE tarafından yapılmıştır. 

---------------------------------------------------------------------------- 

Bu belgenin içeriği sadece havacılık simülasyonu içindir ve gerçek havacılık operasyonları 
için kullanılmamalıdır. 

---------------------------------------------------------------------------- 

TR-TC > Serdar ÖZDEN 

TR-TAC> Gökhan PEKER 

TR-TA1> Mehmet DİNÇ 

TR-TA2> Murat TÜRKASLAN 

TR-TA3> Barış ÇETE 

TR-TA4> Özgür ORHON 

TR-TA5> Mert AKÇAKAYA 

TR-T01> Orkun TERZİOĞLU 

TR-T02> Serhat KARANLIK 

TR-T03> Orkun ÖZDELİCE 

TR-T04> Anıl UYGUN 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

 


