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 Aletli İniş Sistemi – ILS (Alet) 

(https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Instrument_Landing_System_-

_ILS_(Instrument)) 

 Yatay Durum Göstergesi (Horizontal Situation Indicator – HSI) 

UÇAK KONFİGÜRASYONU 
 
CHART OKUMA 

Aletli ucuş kuralları (IFR) şartlarda, her ils yaklaşması, IAC chartları adı altında bir aletli 
yaklaşma prosedürüne sahiptir. 

Bu Chartlar içerisinde aşağıdaki ögeleri kapsar: 

 Radio Frekansları 
 Navigasyon Course Değeri 
 Alçalma Profili 
 Öngörülen minimum görüş gereklilikleri 

 

PRATİK ÇALIŞMASI 

Bir uçuşun alçalma fazında uçağımız için gereken ILS konfigürasyonunu yapmamız gerekir; 

1. Chartlardan ILS Frekansı alınır, uçağımızın NAV1 alıcısına bu değer set edilir. 
2. ILS Course değeri ve Localizer yakalama irtifası chartlardan alınır, uçağımızı yaklaşma 

hattına girene kadar bu konfigürasyona sokmamız gerekir. 

      ILS YAKLAŞMA PROSEDÜRÜ(BE90)     

Bu pratik öğreticiyi anlamak için, aşağıdaki kavramları gözden geçirmiş olmanız şiddetle 
tavsiye edilir: 



 

 

ILS YAKLAŞMA UYGULAMASI 
 
LOCALIZER’A VARMADAN ÖNCE 
 
Localizer hattına ulaşmadan önce, kontrol etmemiz gereken birkaç nokta olacaktır: 
 

1. Uçağımızın hızı 140 ile 160 KT arasına kadar düşürülmelidir. (Yüksek süratli 
yaklaşmalardan kaçınmalıyız) 

2. Uçağımızı, chartlarda belirtilen localizer yakalama irtifasına kadar alçaltmamız gerekir. 

3. Uçağımızın Flap Konfigürasyonu APPROACH pozisyonunda olmalıdır. (Çift Pervaneli 
uçaklarda genelde 2 kademe vardır) 

4. Otomatik ILS yaklaşma yapmayı istiyorsak, APP Butonu aktif edilmelidir. 
 
 
 
ILS Yaklaşması yaparken, Localizer hattını, alçalma hattından daha önce karşılamamız 
gerekir. Buna Establish olma denir. Establish olma koşulumuz yatay ILS göstergemizin 
merkezden + veya - 1 noktaya kadar olması durumlarına denir. 



 

 

 

 

Eğer Localizer göstergesi sol tarafta kalıyorsa, yaklaşma hattı solumuzdadır, uçağımız pist 
orta hattının sağında kalmıştır, yani biz sola dönerek pisti merkezlememiz beklenir.   

 

 

 

LOCALIZER HATTINI KARŞILAMA (ESTABLISH OLMA) 

Eğer localizer göstergemiz merkeze doğru hareket ediyorsa, pist tarafına doğru dönüş 
yapmalıyız. 

Uçağımızın uçuş başını, localizer göstergemizin sürekli merkezde kalmasını sağlayacak 
biçimde tutmamız ve ayarlamamız gereklidir. Bunu yaptığımız takdirde uçağımız sürekli 
merkez hattı takip ederek yaklaşacaktır. 

 

 

Eğerki uçağımız Localizer ve Alçalma hattının gerisinde ve uzağında kalmışsa, ILS 
göstergelerimiz maksimum sapma derecesinde bulunur ve bu pozisyonu korur. (Aşağıdaki 
resimde gördüğünüz gibi) 

Eğerki yaklaşma hattına yakınsak, göstergeler git gide merkeze yaklaşmaya başlar. 

    

   

ILS yaklaşması manuel olarak yapılabilir, otopilot kullanımı zorunlu değildir. 
  ,      

   



Aşağıdaki resme bakarak şunları diyebiliriz;  

1. Localizer iğnesi, localizer course değeriyle üst üste gelmiştir. Yani Localizer Establish 
koşulu sağlanmıştır. 

2. Alçalma hattı göstergesi hala maksimum sapma seviyesindedir. (Yeşil). Alçalma 
hattının hala altında bulunmaktayız. 

 

 

Mesafeye ve hava durumuna göre bu aşamada pist görüşü sağlanabilir. 

Glideslope yani alçalma hattı göstergesi yukardaki resimde olduğu gibi üstte gözüküyorsa, 
yaklaşma hattı uçağımızın üstünde kalmıştır, yani uçağımız bu hatta göre alçakta kalmış 
demektir. 

Normal bir ILS yaklaşmasında, her zaman öncelikli olarak Localizer hattını yakalamalı ve 
tutmalıyız. Bu aşamada Glideslope göstergesi ya en üstte ya da ortalarda olmalıdır. 
(Yukardaki resimde görüldüğü gibi) 

 

 

 
ALÇALMA HATTINI KARŞILAMA 
 
Eğer uçağımızın alçalma hattı göstergesi merkeze doğru hareket etmeye başladıysa, artık 
alçalışa başlamamız gerekir. 
 

Bu aşamada Spoilers’lar ARM konumuna getirilebilir.     
   



1. Gücü azaltıp hızımızı 120 kt seviyelerine çekmemiz gerekir. (Hızı sürekli takip etmeyi 

unutmamalıyız.) 

2. Flap Konfigürasyonumuzu FULL yada DOWN konumuna getirmeliyiz. 

3. İniş takımlarını açmalı ve yeşil uyarı lambasını kontrol etmeliyiz. 

4. Localizer ve Alçalış göstergelerini  sürekli merkezde tutarak yaklaşmaya devam 

etmeliyiz. 

5. Varyo göstergemizi kontrol etmeliyiz. 3 Derecelik bir açı ile yaklaştığımızda bu değer 

yaklaşık GS x 5 derecesinde olmalıdır. ( Örnek: 120kt x 5 = 600 ft/min) 

 

 

 

 

 

Eğer Localizer ve Alçalış Göstergesi aynı anda göstergenin tam merkezinde konumlandıysa 
pisti doğru bir hatta karşılamışız demektir. Bu duruma “ILS Establish” denir. 

 

 

 

 

Uçağımızın dikey eğim açısı (pitch) ile gücünü beraber kontrol ederek alçalış hattı 
göstergemizi merkezde tutabiliriz. Eğer bunu yapabilirsek, uçağımız son yaklaşmaya kadar 
istediğimiz gibi sabit bir alçalış değeri gösterecektir. 

    

   

Bu tip uçaklarda Otomatik Gaz Kollarını kontrol eden sistemler bulunmadığı için pilotlar 
gazların güç ve ayarını manuel olarak sürekli kontrol etmek zorundadır. 

 

    

   



KARAR İRTİFASINA (DECISION ALTITUDE) YAKLAŞMA 

Eğer son yaklaşmadaysak, artık iniş veya pas geçiş kararını vermek durumundayız, Dış 
Marker (Outer Marker) geçildikten sonra; 

1. Chartlarımızdan o yaklaşmaya uygun karar irtifasına bakmamız gerekir. ( Genellikle 
ILS CAT1 karar irtifasına bakılır.) 

2. Uçağımızın hızı hedef hızı tutuyor olmalıdır. 
3. Karar irtifasına geldiğimizde, inmenin ya da pas geçmenin kararını vermemiz 

gereklidir. Bu aşamada otopilot aktif ise artık otopilottan çıkış yapılması gerekir.  

 

Karar irtifasında, 3’lü yaklaşma ışıkları ya da pisti görebiliyorsak, yaklaşmaya devam 
edilmelidir. Eğer görsel bir referansımız yoksa derhal pisti pas geçmemiz gerekir. 

 

 

 

Uçağımız yere göre 1000 ft yüksekliğinde iniş konfigürasyonunda ve yaklaşmaya stabil bir 
biçimde devam etmesi gerekir. 

 

Mesul kaptan eğer uçak stabil değilse veya hız olması gerekenden çok fazla ise hiçbir zaman 
pas geçmekte tereddüt etmemelidir. 

 

 

 

 



ALÇALMA KONTROLÜ 

ILS Hattında stabil olunduysa, Yaklaşma sürecimizin kontrolünü sağlamamız gerekir; 

1. Uçağımızın konumunu Chart üstünde gözlemlemeli ve uygun irtifa ve alçalma hattında 
olduğumuzu kontrol etmeliyiz. (Outer Marker baz alınarak yapılabilir.) 

2. Belirlediğimiz noktaya yaklaşırken irtifa kontrolü yapılmalıdır. (DME mesafesi yada yer 
cihazlarından bu bilgi alınabilir) 

3. Son yaklaşma hızımızı belirleyip o hızı tutmalıyız. (Burada 90-95knot olacaktır.) 

 

 

 

Bu örnekte irtifa kontrolü yapacak olursak, TBN VOR’ına göre 4nm DME’lik mesafede 1760 
feet’te olmamız gerekir. 

 

 

 



 

HAZIRLAYAN 

 

Dosyanın orjinali; 

https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Perform_an_ILS_approach_(BE90) 

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 

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

 

 


