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VFR UÇUŞ KURALLARI

GİRİŞ

Görerek Uçuş kuralları (VFR), bir uçağı uçuran pilotun genellikle nereye gittiğini görmesine izin verecek kadar 
açık hava koşullarında gerçekleştirdiği görerek uçuştur. VFR uçuş kurallarını kullanan bir pilot yer yüzündeki 
görsel referansa göre ve diğer trafik veya engellemelerden görsel olarak kaçınabilecek şekilde uçmalıdır. 

VFR ASGARİ HAVA KOŞULLARI YA DA GÖRSEL METEOROLOJİK ŞARTLAR (VMC)

Özel VFR uçuşları dışındaki tüm VFR uçuşlar, VFR Minima dökümanında  belirtildiği gibi görüş ve 
bulutlara olan mesafenin eşit ya da büyük olduğu şartlarda gerçekleştirilmelidir.

Bir Hava Kontrol Ünitisinden klerans alınması durumu dışında, VFR uçuş yapan trafikler kontrollü hava sahasına 
girmemeli, meydan turuna katılmamalı, iniş ve kalkış yapmamalıdır.

bulut tavanı 450 m ya da 1500ft' ten az olduğu durumlarda
yer görüşünün 5 km'den az olduğu durumlarda

VFR SEVİYE SINIRLAMALARI
ASGARİ İRTİFA

Gerekli otoritelerden izin alınmadığı durumlar dışında tüm VFR trafikler şu koşullarda uçuş yapamaz:

Yeryüzünden ya da sudan  150 m'den daha az yükseklikte
Uçağın 600 m'lik yarı çapı içersinde bulunan en yüksek engelin 300 m'den daha az olduğunda, şehirlerin, 
kasabaların ya da yerleşim yerlerinin kalabalık bölgeleri üzerinden veya açık havada bulunan insanların 
üzerinden

Bazı ülkeler, doğal olmayan park ve rezervlerin üzerindeki minimum yüksekliği 1000 ft olarak benimserken, 
bazı ülkeler, şehirler üstünde gerçekleştirilecek uçuşlarda minimum uçuş yüksekliğini 1000ft ve 5000 ft 
arasında belirler.

AZAMİ İRTİFA YA DA UÇUŞ SEVİYESİ

Uygun ATS otoritesi tarafından yetki verilmedikçe, VFR uçuşlar şu durumlarda gerçekleştirilemez:

FL200'ın üstünde
transonik ve süpersonik hızlarda
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Maksimum VFR uçuş seviyesi ICAO tarafından tanımlanmıştır. Bulunduğunuz ülkenin yönetmeliklerine(AIP) 
göre bu duru farklılık gösterebilir.

Askeri uçaklar için, kesin şartları öğrenmek lütfen Özel Operasyonlar Departmanı HQ  kurallarını ya da 
bulunduğunuz divizyonun Özel Operasyonlar Departmanı kurallarını inceleyin.

SEYRÜSEFER SEVİYESİ

Uygun otoritesi ya da hava trafik kontrolü tarafından aksi belirtilmedikçe, VFR trafikler, aşağıda belirtilen 
seviyelerde uçuş başı dikkate alınarak  yeryüzünden ya da su kütlesinden 900 m üstünde (3 000ft) uçuşlarını 
gerçekleştirmelidir.

VFR uçuşlarda 5 ile biten  uçuş seviyelerini kullanılır: FL 45, FL55, ...
VFR uçuşlarda 500 ile biten irtifalar kullanılır: 45000ft, 5500ft,...

VFR uçuşlar için seyrüsefer irtifası(seviyesi) bu kurallar uygulanarak seçilmeli ve uçağın uçuş başına bağlı 
kalarak yarım daire kuralı uygulanmalıdır.  Yarım daire kurallarınında dahil olmak üzere açıklamaların 
bulunduğu tam tablo için VFR seyrüsefer irtifa dökümanlarını inceleyin.

KONTROLLÜ SAHALAR

Aşağıdaki şu koşullarda kontrollü bir uçuş ya da uçuşun bir kısmı kontrollü olarak gerçekleştirilcekse, uçuşa 
başlamadan önce Hava Trafik Kontrol Ünitesinden uygun kleransı  alınmalıdır:

B, C ve D hava sahalarında uçuş yapılacaksa
Kontrollü havaalanında, hava trafiğinin bir parçasını oluştururken
Özel VFR uçuşu gerçekleştirilecekse

Bu durumlarda, bir uçak kontrollü bir uçuş gerçekleştirdiğinden dolayı uygun hava trafik kontrol ünitesi ile 
iki yönlü iletişim kurup sesli muhaberatı korumalıdır.

IVAO'da sesli muhaberatın kullanılmadığı durumlarda, pilot yazınsan olarak iletişim kurulması gerektiği aklınızda 
bulunsun.

UÇUŞU IFR KURALLARINA GÖRE DEĞİŞTİRMEK

Görerek uçuş kuralları(VFR) ile uçuş yapan bir trafik isteği doğrultusunda uçuşuna şu şartlar altında Aletli  
Uçuş Kurallarına(IFR) göre devam edebilir:

RVSM'li hava sahalarında VFR uçuş için FL290 üzeri yasaklanmıştır.

mevcut uçuşu etkileyecek olan uçuş planı değişikliklerinde durumu bildirmek
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ÖZEL VFR-SPECIAL VFR (SFVR)

VMC minima şartların altında olan Kontrollü bir havaalanında, Hava Trafik Kontrolörü bir trafiğe hava 
durumu koşullarınınm VMC minimaya uygun olan yeni bir bölgeye gidene kadar Özel VFR izni verebilir. 

Özel VFR uçuş kleransı yerel yönetmeliklere bağlı olarak verilir(ATS otoritesi): Bu tür kleransların kullanımına 
bazı ülke ya da havaalanlarında izin verilmez. Uçuş görüşünün 1500m'nin altına düşmediği durumlarda ve pilota 
diğer trafikler ile ayrım yapmasınave herhangi bir çarpışmadan kaçınmaya fırsat verecek hızlarda verilir. 

GECE VFR-NIGHT VFR (NVFR)

NVFR adlandırılan gece VFR uçuşu,  gece vakitlerinde kısmi olarak gerçekleştirilen VFR uçuşuna denir.

Bazı ülke ve havaalanlarında gece VFR uçuşuna izin verilmez. Lütfen kendi ulusal ve yerel yönetmeliklerinizi 
kontrol edin.

AYRICA

VFR Minima, IFR flight rules,Semicircular rules

KAYNAK

ICAO documentation Annex 2 - Rules of the Air - 10th Edition July 2005
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UYARI

Bu döküman içeriği simulasyon havacılığı amacıyla hazırlanıp gerçek hava operasyonları için
kullanılmamalıdır

Kontrollü hava sahasında, IFR uçuş planına göre uçmaya başlamadan önce Hava Trafik Kontrolörün plan 
teğidini beklemek
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