
HUSUSİ PİLOT (PP) 

SINAV KAYNAK KILAVUZU VE SINAV STANDARTLARI

1. Giriş

Bu döküman, adayın bu sınavın amacını anlamasına yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

2. Gereksinimler

Bu sınava başvurmadan önce, aşağıdaki şartları yerine getirmeniz gerekir

1. (FS3) rütbesine 60 günden fazla sahip olmak
2. Pilot olarak 50 saatten fazla online olmak ( ATC saatleri dahil değildir )

3. Sınava Başvuru

Teorik ve pratik sınav için, sınav durum sayfanızdan başvuru yapmalısınız exam status page. 

Sınav, başlıca iki bölümden oluşmaktadır;

1. Teorik Sınav: PP testini başarıyla geçmek ( 75/100 )
2. Pratik Sınav: Sınavınıza atanan gözetmen, teorik bilginizi ve VFR uçuştaki performansınızı kontrol

edecektir.

Pratik sınavlar için talepler yalnızca aktif divizyonların üyeleri için mümkündür. Daha aktif
derecelendirmeler elde etmek için aktif olmayan divizyonun üyeleri aktif bir divizyona geçmelidir.

Sınav kayıt olunca, kontrol eden kişi size bilgi sayfasındaki mail adresiniz aracılığıyla sizinle iletişime
geçecektir. Sınav istemeden önce, bu e-posta adresinin geçerliliğini kontrol edin; çünkü kontrol eden
kişinin sizinle irtibat kurmasının tek yolu budur..

Bu sınava başvurmadan önce  pratik bir eğitim yapmanızı tavsiye ederiz.
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4. Teorik Hususi Pilot Sınavı

Tüm teorik sınavlar rastgele seçilen 20 çoktan seçmeli sorudan oluşur

 Her soru, yalnızca birinin doğru olduğu cevabı içermektedir.
 Sınavı yapmak için maksimum 45 dakikanız var ve bu sınırı aşmanız durumunda sınav

otomatik olarak başarısız olarak kaydedilecektir. (Standart skor = 0/100).
 Yanlış bir cevap için '' 0 '' doğru cevap için '' 5 '' olarak puanlama yapılır.

 Sınavın geçme notu 75/100'dür. ( en az 15 doğru cevaba karşılık gelir )

Sorularda aksi belirtilmediği sürece tüm sorular ICAO / JAR OPS Kural ve Düzenlemelerine dayanmaktadır.

Yanıtlarınızı 45 dakika boyunca istediğiniz sıklıkta gönderebileceğinizi unutmayın. Sadece son gönderim
hesaba katılacaktır. Bağlantınız koparsa veya 45 dakikalık sınırı aşarsanız, 0 olarak işaretlenmesini
önlemek için sınav kağıdınızı düzenli olarak göndermenizi öneririz

Başarılı bir sınavdan sonra, sınavın pratik kısmına başvurabilirsiniz. 

Uyarı: Sistem teorik sınavların sıfırlanmasına izin vermez; çünkü bu durumda aynı sınav tekrar
görünecektir. Sonuç olarak, Eğitim departmanı doldurulmamış veya zamanaşımı süren sınavları her
zaman reddetmektedir. Üyelerin tekrar başvurma süresini kısaltmak için, üyelerin bir bağlantı kesilmesi
veya bir zaman aşımı oluşması durumunda sınavın 0 olarak işaretlenmesini önlemek için yanıtlarını
düzenli olarak kaydetmelidir.
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5. . Pratik Hususi Pilot Sınavı

PP sınavı, gözetmeniniz tarafından pilot IVAO yazılımını, temel VFR teorik bilginizi ve pratik VFR uçuş 
becerilerinizi kullanma yeteneğinizi kontrol edecektir

Bunların minimum standartlar olduğuna dikkat edin. Yerel divizyonunuz web sitesinde yayınlanması
gereken ek şartlar belirlemiş olabilir. ( Türkiye Divizyonu için herhangi bir ek şart yoktur. ) 

5.1. Eğitim materyali

Eğitim materyalleri  IVAO web sitesinde mevcuttur:
https://www.ivao.aero/training/documentation/index.php?section=fsx
https://www.ivao.aero/training/documentation/index.php?section=pp
http://www.flightsimbooks.com/flightsimhandbook/
https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/phak/media/pilot_handbook.pdf 

5.2. IVAO yazılımı, bağlantı ve iletişim modları

Sınav için sadece HQ eğitim departmanı tarafından onaylanmış bir IVAO pilot client kullanmalısınız.
IVAO hava koşullarını etkin kullanmalısınız. Diğer hava kaynakları da mümkündür ancak hava koşullarını 
IVAO METAR'ın mümkün olduğu seviyede yapılması önerilir.

Bazı IVAP veya X-IVAP versiyonunun bazı sınırlamalar sunduğunu biliyoruz. Fakat Sınav için IVAO 
METAR yeterli olacaktır.

 Sınavınıza aşağıdaki örnek gibi bağlanmalısınız. (EXM #### burada #### sınav numarasının son 4 
hanesidir) '' EXM1234 '' 

Gözetmeniniz şunları kullanarak IVAO ağına giriş yapmalıdır:
 Gözetmeniniz, TeamSpeak 2 topluluk sunucusunda özel bir kanal oluşturabilir  (cc.ts.ivao.aero)
 Pozisyona _EXA_ son ekini kullanarak IVAO ağındaki aktif konum (örnek XXXX_EXA_APP)

Veya direkt olarak staff callsign ile bağlanabilir. Örnek: TR-TA3

Gözetmen ATIS'i şunları içermelidir: “No active ATC -Pilots training in progress”

Sınav, yazılımın temel işlevlerini doğru olarak kullanma becerinizi kontrol edecektir, başta:: 
 Aktif ATC pozisyonlarıyla bir text ve/veya sesli iletişim kurmak ( Gözetmen tarafından istenilirse )
 Herhangi bir ATIS bilgisini yorumlamak
 Transponder modlarının farklı şekilde kullanımı
 ATC frekansı üzerinden text mod,

 İstenilen bir meydanın METAR ve/veya TAF'ına ulaşabilmek

Sınav için sesli iletişimi tavsiye ederiz. Belirli görevlerdeki zorluk ve uyumsuzlukların seviyesi nedeniyle 
“yazılı-yazılı” veya “yazılı-ses” iletişim yöntemini önermiyoruz.
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Sınav için sesli iletişim önermekteyiz. İlgili zorluk ve uyumsuzluk seviyesinin artması nedeniyle 
"yazılıyazılı"
veya "yazılı-sesli" iletişim yöntemlerini önermiyoruz. Tıbbi Engel veya kötü bir ağ bağlantısı
nedeniyle bir üye sesli veya sesli / yazılı metodunu kullanamazsa, bireysel bir prosedür oluşturmak için
veya tekrar sınav isteyebilmeniz için lütfen Eğitim Departmanı ile önceden iletişime geçin

5.3. Teorik bilgi

Sınavın bir parçası olarak teorik VFR bilginiz üzerinde değerlendirileceksiniz.
Brifing sırasında veya bazı zamanlarda uçuş sırasında, gözetmen size aşağıdaki konularla ilgili 
birkaç kısa soru soracaktır: 

 Hava Hukukunun temelleri, görerek uçuş kuralları, hava sahası bölümleri,kontrollü hava sahası
tipleri, ATC Pozisyonları ve Transponder modları/kodları 

 Chart Okuma
 VFR Prosedürleri, herhangi bir noktaya giriş/gidiş vs.
 Navigasyon: VFR yolları, radyo seyrüsefer yardımcılarının temel kullanımı, yarım daire kuralı,

geçiş irtifası ve geçiş seviyesi,
 METAR ve TAF yorumu,
 Uçuş araçları ve genel uçak bilgisi: altimetre prensipleri, altimetre ayarları, hava hızları, temel uçuş

araçları,kullanacağınız uçak özellikleri.

5.4. Sınav sırasındaki Pratik performans

5.4.1. Genel Gereksinimler 

1. Pratik sınavda (C208, PC12 ve helikopterlere izin verilmeyen) hafif (L) tek pistonlu pervane, sabit
kanatlı uçak (Cessna 172, 182, Piper PA28, Mooney M20 veya benzeri) kullanılmalıdır.

2. İyi bir performans gösterebileceğiniz uçak seçtiğinizden emin olunuz.
3. Seçtiğiniz uçak tipinin İstasyon frekans alıcılarına dikkat ediniz. ( VOR , NDB , ADF )

4. Otopilot ve GPS sisteminin kullanımı sınava girebilir. Ancak, otopilotun farkında olun.
Otopilot yeteneklerini aşan gerekli manevraları yerine getiremeyebilir, bu da sınav
başarısızlığıyla sonuçlanabilir. Otopilotu kendi sorumluluğunuzda kullanmakta özgürsünüz.

5. Uçuş bu performans kuralları altında gerçekleşmelidir. general aviation operation regulation
6. Pratik sınavınız için meydanları gözetmeniniz seçecektir.

7. Gerekli VFR Chartları, sınava giren kişinin temin etmesi beklenir. ( https://ivaotr.org/charts )
Gözetmeniniz ile güncellik bakımından aynı chartları kullanmanız kesinlikle önerilir.

8. Uçuş için VMC koşulları mevcut olmalıdır.
Sınav gözetmeni, simüle edilmiş açık hava koşullarını kabul edebilir.

9. Sınava girerken, mevcut hava durumunun VFR uçuşa uygun olup olmadığına karar vermelisiniz.

10. FS daytime kabul edilebilir.
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11. Gözetmeniniz sizden aşağıdaki çağrı adını kullanmanızı istediğinde, kalkış havalimanına
bağlanmalısınız: EXM #### burada #### sınav numarasının son 4 hanesidir. Arama adınız
“EXM####” olacaktır. Sınav numaranız sınav durumu sayfasında bulunabilir.

12. Gözetmeniniz bir gözlemci olarak bağlanabilir ve aktif bir ATC pozisyonunu simüle edebilir

13. Ağ bağlantınız kesilmedikçe, uçuş planınızı yalnızca bir kez göndermenizi rica ediyoruz.
 Herhangi bir öğeyi değiştirmemeli ve / veya daha sonra uçuş planınızı yeniden 
göndermemelisiniz.

5.4.2. VFR Uçuş 

Test uçuşu esas olarak aşağıdakileri değerlendirecektir:
1. Kalkış meydanında online olabilmek
2. VFR Uçuş planınızda belirttiğiniz öğelere göre yapılmasını,

3. Kapı / park alanından piste giriş, yer hareketleri,
4. Planlı Kalkış
5. VFR şartlar dahilindeki genel performansı,
6. Uçuşun, görsel referanslar ve radyo navigasyonuna göre yapılmasını

Uçuş sırasında, gözetmeniniz size bazı talimatları yapmanızı isteyebilir
( VOR/NDB gidiş, ORBIT, Saat yönüne göre sağdan/soldan dönüşler vs )

7. VFR İniş (Belirli bir noktaya giriş, pattern uygulaması için herhangi bir dönüş),
8. Traffic patterni,
9. Touch and go
10. Tam iniş, backtack vs
11. Freyzyolojinin doğru ve yerinde kullanılması / Genel İngilizce kullanımında minimum yeterlilik.
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6. Değerlendirme ve Puanlama

Gözetmen skorlamayı bütün gerekli başlıklar için ayrı ayrı ( teorik sorular ve pratik bölüm ) parçalar
şeklinde ilgili sınavın puanlama kağıdında yapar.

Sonuç ne olursa olsun, gözetmeniniz size detaylı bir sınav de-brifingini, kalmanız durumunda veya
geçmeniz halinde yaptığınız hataları görmeniz ve onları düzeltmeniz için yapılacaktır.

Sınavın maksimum puanı 100'dür. Geçme puanı ise 75/100'dür.

 Aşağıdaki gibi bazı belirli minimum gereksinimler bekleniyor:

 IVAO yazılım bilgisi
 Temel VFR teorik bilgisi
 Ağa bağlanma
 Havaalanında VFR Meydan Turu uygulaması
 Freyzyoloji / Genel İngilizce kullanımı

Bu uygulamaları belirtilen standartta yerine getirmemeniz, sınavın genel performansınızdan bağımsız 
olarak başarısız olarak işaretlenmesini sağlar ( sınavın değerlendirmesine bağlı olarak 49/100 veya 
0 / 100'e düşer. ) 

Bazı özel durumlar sınavın otomatik başarısız olarak değerlendirilmesine neden olacaktır (max. = 51/100):
Radyo İletişimi yetkinliğinde eksiklik
Genel İngilizce kullanımında eksiklik

Yetersiz teorik bilgi
Chartlara sahip olmamak
Pist üzerinde Online olmak
İzinsiz Piste giriş
İzinsiz Kalkış
İzinsiz İniş
Pist dışına inmek
Meydan Turu bacaklarını uygulayamamak
Puanlama kağıdında iki ana başlığın '' 0 '' olması
Uçuş sırasında Pause mod kullanımı
VFR' için belirli bir minimum irtifaya alçalmak
Maniaya çarpmak
Hava Aracı Kontrol kaybı
Performans zorlayıcı limitler içerisinde bulunmak. 

 Bu türden hatalar sonucunda skorlama 49/100 veya total sonuca göre daha düşük 
olmalıdır.
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Aşağıdaki hatalar yapıldığı anda sınav başarısız olarak değerlendirilip, pratik kısmı anında durdurulacaktır
 Aday öğrencinin teorik bilgisi çok yetersiz (skor 10/100 ya da daha düşük olmalıdır)
 Gözetmen, IVAO Kuralları ve Yönetmeliği'ne karşı herhangi bir durum tespit ederse (puan 0/100



 Sınav başladığı andan itibaren sınavın durmasını istemeniz halinde 0/100 olarak skorlanacaktır

 Pratik sınav sırasında herhangi bir 3.parti yazılım tespit edilmesi durumunda teorik ya da pratik
kısımda sonuç 0/100 olacak ve diğer bir sınav başvurunuz için 6 aylık bir engelleme olacaktır

Planlanan saatte aday öğrenci gelmezse, gözetmen 15 dakikaya kadar beklemelidir. 15 dakika sonra
gözetmen bağlantısını kesebilir. Aday öğrenci 48 saat sonrasında e-mail yoluyla gözetmene geçerli bir
sebep sunmak zorundadır. Eğer e-mail sağlanmazsa sınav başarısız olarak sayılacaktır

Aday öğrencinin kontrolü dışında bilgisayar çöküşü ortaya çıkarsa, sınavın yeniden başlaması veya
başka bir gün yapılmak üzere ertelenmesi gerekecektir, bu karar gözetmene bağlıdır.

7. . Sınavın Onaylanması

Sınavın doğrulanması işlemi bir gün kadar sürebileceği gibi bir haftaya kadar uzayan bir periyotta
değerlendirilebilir.
Değerlendirme sonucu, gözetmeniniz kendi değerlendirmesini Eğitim direktörüne (TD)
gönderecektir ve TD ise değerlendirici atayacaktır

Sınavınız başarılı olarak değerlendirilirse, rütbeniz takip eden gün 1200z da takılacaktır.

PP sınav kaynak kılavuzu ve sınav standartları Version 2.10  3 Mart 2018 Sayfa 7

© IVAO-TR Eğitim Departmanı TR-TA3 Aziz Anıl EZER

Aday öğrenci belirlenen saatte katılmayıp, 48 saat içinde herhangi geçerli bir sebeple
dönmediyse. Bu durumda sınav başarısız olarak değerlendirilir (gözetmene bağlı olarak 1/100
veya 0/100 olmalıdır).
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