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KULLANIMDA OLAN PİSTİN SEÇİMİ 

 

1. Giriş 
“Kullanımda olan pist" terimi, havalimanına kalkışı veya inişi beklenen trafikler için en uygun pist veya 

pistleri belirtmek için kullanılır ve meydan kontrol kulesi tarafından belirlenir. 

Bu doküman, hava trafik kontrolörlerine ve pilotlara kontrolsüz sahalarda iniş ve kalkış operasyonları 

için en iyi pisti seçmelerine yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır. 

1.1.  Veri Kaynağı 
Herhangi bir karara varmadan önce şunlara sahip olmalısınız: 

 Havalimanına ait tüm havacılık haritalarına (VFR, IFR (IAC, SID, STAR) vb.) 

 Havalimanına ait en son METAR bilgisi veya –eğer kullanılamıyorsa- yakındaki başka bir 

meydanın METAR bilgisi 

 Eğer mevcutsa seçtiğiniz hava meydanının TAF bilgisi 

1.2.  Bu doküman ne anlatıyor? 
Bazen kısıtlamalar meydan çizelgelerinde (Charts) yayınlanmaktadır. Tüm çizelgeleri okumalı ve bu 

kısıtlamaları hesaba katmalısınız: 

 Tercihli iniş pisti, 

 Tercihli kalkış pisti (özellikle iniş pistinden farklıysa), 

 Özel koşullar (gece, ağır uçaklar, düşük görüş, gürültü vb.) altında kullanılan tercihli pist, 

 Hassas yaklaşma özellikli/özelliksiz pist (ILS yaklaşma gibi), 

 Hassas olmayan yaklaşma özellikli/özelliksiz pist (VOR, NDB yaklaşma gibi), 

 İniş asgarisi (Hava durumu) 

 

Bazen yerel önerilerin pilotlar ve/veya hava trafik servisleri tarafından bilinebileceğini 

ancak haritalarda yazmayabileceğini unutmayın. Eğer mevcut trafik akışı buna müsaade 

ediyorsa bu uygulanabilir.  

IVAO’da, herhangi bir gerçek pist konfigürasyonunun, mevcut sınırlamaları ve trafiği göz önüne 

almaksızın seçiminin yanlış olabileceğine dikkat edin. 

 

IVAO’da kullanılan hava durumunun, en son yüklenen METAR bilgisine dayalı olduğunun bilincinde 

olunuz. Bazen IVAO, süresi geçmiş hava durumu bilgisine sahip olabilir. Böyle bir durumda gerçek 

zamanlı hava durumu ile senkronize etmeyin; mevcut olan METAR bilgisini karşılaştırın.  
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2. Pist Seçim Kriteri 
Farklı bir kıstastan öğrenmeye başlayacağız. Hesaba katmamız gereken en önemli parametre 

rüzgârdır. 

2.1. Rüzgâr Yönü 
Bir uçak rüzgâra doğru iniş ve kalkış yapar. Bunun nedeni burun rüzgârının (headwind) kaldırma 

kuvvetini (lift) oluşturmasıdır.  

 
Pist çevresindeki rüzgâr, METAR bilgisi tarafından verilir. Rüzgâr grubu, 5 haneden oluşan ve KT veya 

MPS ile biten bölümdür. Bu bölümde: 

 İlk 3 hane rüzgâr akışının yönünü gösterir, 

 Son iki hane rüzgârın hızını gösterir, 

 KT veya MPS ise rüzgâr hızının birimini gösterir. KT = Knot; MPS = 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑦𝑒⁄  

 

ÖRNEK: METAR 262100Z 27007KT CAVOK 08/03 Q1023 NOSIG  

Rüzgâr 270o den, 07 KT esmektedir.  

Eğer rüzgâr hızı 5ktsdan düşükse, rüzgâr pist seçim kıstası olarak düşünülmeyebilir. 

2.2. Hava Durumu Asgarileri 
METAR aynı zamanda görüş ve tavan bilgilerini de içermektedir. 

 

Haritalar tarafından verilen IFR yaklaşma minimumunun ve tavanının uyumluluğunu kontrol 

etmelisiniz. 

 

Tavan (ceiling), METAR bilgisinde bulunan BKN veya OVC bulut tiplerinin en düşük grubudur. 

Yükseklikteki üç hane, yüzlük olarak feet cinsinden bulut taban seviyesini belirtir. 

Örnek : 

METAR 262100Z 27007KT 8000 FEW005 OVC012 BKN044 FEW095  08/03 Q1023 NOSIG 

Tavan OVC012 grubudur. (Tavan, OVC veya BKN bulut tiplerinden en alçakta olanı)  

Yüksekliği = 012 ∗ 100 = 1200 𝑓𝑒𝑒𝑡 
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2.3. Tercihli Pist Yayınlamaları 
Bazen, bazı hava meydanlarında, pist kullanım önerileri yayınlanmaktadır. 

Mümkünse harita tavsiyelerini uygulamanız gerekmektedir. (rüzgâr uygunluğu, hava miniması …) 

Tercihli pist kriterleri: 

 Tercihli pist (genel), 

 Gece operasyonlarında kullanılan tercihli pist, 

 Toprak sınırı veya engeli nedeniyle kullanılan tercihli pist, 

 Gürültü azaltma prosedürü nedeniyle kullanılan tercihli pist, 

 Kısıtlı alanların aktivasyonu veya bulunması nedeniyle kullanılan tercihli pist, 

 Çift pist mevcudiyeti nedeniyle kullanılan tercihli pist, 

 Çift pist içinde bulunan özel pist, 

 İniş için tahsis edilen özel pistler, 

 Kalkış için tahsis edilen özel pistler, 

 Belirli bir hava aracı kategorisi için kısıtlanan pistler (A,B,C,D) 

Olabilir. 

Pistler, uygun glide-path (süzülme yolu) veya görerek yaklaşma süzülme göstergesi sistemi ile 

donatılmamışsa, gürültü azaltma amaçları için seçilmemelidir. 

 

Pist yüzey koşulları olumsuz etkilenmişse, tavan 500ft den düşükse, görüş 1900 metreden düşükse, 

yan rüzgâr 15 KT süratini geçiyorsa veya kuyruk rüzgârı bileşeni ani rüzgârlar dâhil 5KT süratini 

aşıyorsa, gürültü azaltma prosedürleri pist tayininde belirleyici bir faktör olmamalıdır. 

 

2.4. IFR Yaklaşması Bulunmayan Aktif Pistler 
Bazı hava meydanlarında, bir veya birden çok pist için hiçbir IFR yaklaşma prosedürü bulunmaz veya 

yalnızca pistin tek tarafı için yayınlamıştır. 

 

Rüzgâr bu seçimden yana olduğunda, ILS yaklaşma prosedürüne sahip en az bir pisti seçmenizi 

tavsiye ederiz. 

 

IFR yaklaşma prosedürü  bulunmayan bir pisti seçtiğinizde, bir uçak başka bir pist için IFR 

aklaşma prosedürünü seçebilir ve takiben pilotun aktif pist ile görüşü mevcutsa, meydan 

pattern (circuit) irtifası geçilirken veya IFR yaklaşma minimasında, aktif piste görerek 

yaklaşma yapılabilir.   

 

2.5. Ön Kriterlerin Kontrol Edilmesi 
Kontrol etmelisiniz: 

 Yaklaşan uçağın kategorisi, çizelgeler ile uyumlu olmalıdır. 

 Çizelgelerde pistin kapandığı belirtilmemelidir. (veya mevcutsa NOTAM bildirilerinde) 

 Hiçbir işaret engeli yoksa. 

 

NOTAM uygulaması mümkündür ve pistin kapatılacağını belirtir. 

IVAO'da gerçek dünya NOTAM bildirilerinin uygulanmasının mecburi olmadığının farkında olunuz. 

NOTAM uygulaması isteğe bağlıdır. Lütfen günlük NOTAM uygulamasını, ağın gerçekçiliği ve yeni 

başlayanların yönetimi için IVAO'da dikkate alınız. 
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2.6. Burun Rüzgârı, Kuyruk Rüzgârı ve Yan Rüzgârın Hesaplanması 
Rüzgâr her zaman pist eksenini takip etmeyebilir. Genellikle pisin sağ ve sol tarafından esmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rüzgâr yönü ve hızına ait bilgiler METAR bilgisinden alınabilir. (Bkz. Bölüm §2.1) 

 

Rüzgâr akışında iki kısım mevcuttur. Bunlar: 

 Seyahat yönünün karşısından esen burun rüzgârı veya seyahat yönüyle aynı yöne esen kuyruk 

rüzgârı.  

 Seyahat yönüne dik esen yan rüzgârlar (sol taraftan veya sağ taraftan) 

 

Aşağıdaki örneği inceleyiniz. 
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2.6.1.  Burun Rüzgârı Konfigürasyonu 

α hareket yönü ile gelen rüzgar arasındaki açıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α = (Rüzgâr Hızının HDG° - Burun Rüzgârı HDG°) 

Burun Rüzgârının Uçuş Başı = Uçağın Uçuş Başı 

Açı -90° < α < +90° olacaktır. 

 

METAR bilgisinde bulunan rüzgâr başının rüzgâr alan uçağa göre olduğunu lütfen not 

ediniz. 

2.6.2.  Kuyruk Rüzgârı Konfigürasyonu 

α hareket yönü ile gelen rüzgar arasındaki açıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α = (Rüzgâr Hızının HDG° - Kuyruk Rüzgârı HDG°) 

Kuyruk Rüzgârının Uçuş Başı = Uçağın Uçuş Başı ± 180o 

Açı -90° < α < +90° olacaktır. 

 

 

 

 



Kullanımda Olan Pistin Seçimi Sürüm 1.3 18 Ekim 2015 Sayfa 6 

© IVAO HQ Training Department IVAO Türkiye Eğitim Departmanı 
This manual is dedicated only for IVAOTM Network activities. This document must not be used in real aviation or in other networks 

2.6.3.  Hesaplama 

Şimdi METAR bilgilerini ve α açısını kullanarak burun rüzgârı (veya kuyruk rüzgârı) ve yan rüzgâr 

(crosswind) hesaplamalarını yapacağız. 

 
𝑌𝑎𝑛 𝑅ü𝑧𝑔𝑎𝑟 𝐻𝚤𝑧𝚤 = 𝑟ü𝑧𝑔𝑎𝑟 ℎ𝚤𝑧𝚤 × sin (𝑎) 
𝐵𝑢𝑟𝑢𝑛 𝑅ü𝑧𝑔𝑎𝑟𝚤 (𝑣𝑒𝑦𝑎 𝐾𝑢𝑦𝑟𝑢𝑘 𝑅ü𝑧𝑔𝑎𝑟𝚤) = 𝑟ü𝑧𝑔𝑎𝑟 ℎ𝚤𝑧𝚤 × cos (𝑎) 

 

“Sinüs” ve “Kosinüs” matematiksel fonksiyonları biraz karışıktır. Burada bazı dönüşüm tabloları 

verilmiştir: 

 

Aşağıdaki tablo “Sinüs” ve “Kosinüs” matematiksel fonksiyonlarının dönüşümünü sağlar. 

 
 

Rüzgâr hesaplaması için daha basit bir tabloyu kullanabiliriz. Aşağıdaki tabloda, 10KT rüzgâr hızı için 

yaklaşık olarak burun rüzgârı ve yan rüzgâr hızlarını bulabilirsiniz. 

 

 
 

Örnek: 

Rüzgâr Hızı = 8KT  

Uçağın Uçuş Başı = 60o  

METAR bilgisindeki rüzgâr yönü = 100o  

Burun rüzgârı (headwind) konfigürasyonundayız. Yani, Uçuş Başı = Uçağın Uçuş Başı° = 60°.  

α = 100° - 60° = 40° 

Doğru Hesaplama: Yan Rüzgâr = 8 * sin(40°) = 5.14 KT; Burun Rüzgârı = 8 * cos(40°) = 6.12 KT 

1. Tablo Hesaplaması: Yan Rüzgâr = 8 * 0.64 = 5.12 KT; Burun Rüzgârı = 8 * 0.77 = 6.16 KT: hata < 

1% 

2. Tablo Hesaplaması: Yan Rüzgâr = 8 * 6/10 =4,8 KT; Burun Rüzgârı  = 8 * 7/10 = 5,6 KT; hata < 

10% 

 

Kuyruk ve yan rüzgâr değerleri her pist için farklıdır. 

 

Eğer 24 pisti için burun rüzgârı +5KT ise, karşı pist olan 06 için burun rüzgârı kuyruk 

rüzgârına dönüşecektir. Yani 06 pisti için burun rüzgârı +5KT veya kuyruk  rüzgârı -5KT 

olacaktır. 
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3. Aktif Pist Nasıl Seçilir? : Metot 
 

3.1. Bir Pistin Seçim Sırası 
Her türlü hava parametresinde bir pist seçmek için seçim sırası: 

1. Yayınlanmış IFR tercihli pisti veya gerçekte kullanımı bilinen alışılmış pisti seçin. 

2. Hassas IFR yaklaşmasına (ILS gibi) sahip pisti seçin.  

3. En az bir tane hassas olmayan IFR yaklaşmasına sahip pisti seçin. 

4. IFR uçuşlar için meydan çizelgelerinde yayınlanan görerek yaklaşma minimasına sahip bir 

başka pisti seçin. 

IVAO'da hava şartlarının pilotlara güvenli bir yaklaşmaya izin verecek kadar iyi olabileceğinin farkında 

olunuz. 

 

Eğer görüş ve tavan şartları çok kötüyse, hassas yaklaşması (ILS gibi) kullanılan bir pist seçmenizi 

tavsiye ederiz. Eğer hassas yaklaşmanız yoksa en düşük minimaya sahip IFR yaklaşma pistini seçin. 

Eğer rüzgâr çok kuvvetliyse, aktif pisti burun rüzgârına göre belirlemenizi tavsiye ederiz. 

3.2. Yayınlanan IFR Pistin Kullanımı (veya Alışılmış Pist) 
Eğer tercihli pist yayınlanmışsa veya gerçek havacılıkta alışılmış bir pist varsa, bu pist ana iniş pisti 

olarak seçilebilir. Aşağıdaki tablo bu kararı vermenizde size yardımcı olacaktır. 

 

Yayınlanmış Tercihli IFR Pist 

Tavan 

Asgari bir 

yayınlanan IFR 

yaklaşması ile 

uyumlu. 

Asgari bir 

yayınlanan 

IFR 

yaklaşması 

ile uyumlu. 

Asgari bir 

yayınlanan 

IFR 

yaklaşması 

ile uyumlu. 

Asgari bir 

yayınlanan IFR 

yaklaşması ile 

uyumlu. 

Herhangi bir IFR yaklaşma 

ile uyumlu değil. 

Rüzgâr Yönü 
Burun Rüzgârı 

> 0KT veya 

Rüzgâr = 0 

Kuyruk 

Rüzgârı < 

6KT 

6KT < 

Kuyruk 

Rüzgârı < 

15KT 

Kuyruk 

Rüzgârı > 

15KT 

Tüm rüzgâr 

konfigürasyonları 

Bu pist 

açılabilir mi? 
Evet Mümkün ATC Analizi Hayır Hayır 

  

Notlar: 

Evet: Bu pistin herhangi bir IFR sınırlaması olmadan açılabileceği anlamına gelir. 

Mümkün: Pistin, pilot için hiçbir tavan sınırlaması olmadan ancak hafif kuyruk rüzgârlarının var olacağı 

anlamına gelir. 

ATC Analizi: Mevcut çizelge ve hava durumu koşullarına göre ATC görevlisinin diğer pistlerin 

kullanılabilirliğinin analiz edilmesi gerektiği anlamına gelir. 

Hayır: Belirtilen şartlar altında, pistin kullanılamayacağını ve seçilemeyeceği anlamına gelir. IFR 

yaklaşma tiplerine göre pist konfigürasyonunuzu seçmeniz adına bu dokümanın diğer bölümlerini 

kontrol ediniz. 

Kuyruk rüzgârı alan bir pistin seçilmesi durumunda, komutadaki pilotun rüzgâr 

konfigürasyonu hakkında  aşağıdaki durumlarda  bilgilendirilmesi gerekmektedir.  

 Hafif sınıftaki bir uçak için, kuyruk rüzgârı 6KT ve üzerinde ise,  

 Orta ve ağır sınıf bir uçak için, kuyruk rüzgârı 8 KT ve üzerind e ise. 
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3.3. IFR Hassas Yaklaşma Tipi ile Pistin Kullanılması (ILS Tipi) 
Eğer bir pist yayınlanmış bir IFR hassas yaklaşma prosedürüne (ILS gibi) sahipse, bu pist ana iniş pisti 

olarak seçilebilir. Aşağıdaki tablo bu pisti seçecekseniz karar vermenize yardımcı olabilir. 

 

Yayınlanmış Tercihli Pist 

Tavan 
Hassas yaklaşma 

asgarisi ile uyumlu. 

Hassas yaklaşma 

asgarisi ile 

uyumlu. 

Hassas yaklaşma 

asgarisi ile uyumlu. 

Hassas yaklaşma 

asgarisi ile uyumlu. 

Hassas yaklaşma 

asgarisi ile uyumlu 

değil. 

Rüzgâr Yönü Burun Rüzgârı > 0KT 

veya Rüzgâr = 0 

Kuyruk Rüzgârı < 

6KT 

6KT < Kuyruk 

Rüzgârı < 15KT 
Kuyruk Rüzgârı > 15KT 

Tüm rüzgâr 

konfigürasyonları 

Bu pist 

açılabilir mi? 
Evet Mümkün ATC Analizi Hayır Hayır 

Notlar: 

Evet: Bu pistin herhangi bir IFR sınırlaması olmadan açılabileceği anlamına gelir. 

Mümkün: Pistin, pilot için hiçbir tavan sınırlaması olmadan ancak hafif kuyruk rüzgârlarının var olacağı 

anlamına gelir. 

ATC Analizi: Mevcut çizelge ve hava durumu koşullarına göre ATC görevlisinin diğer pistlerin 

kullanılabilirliğinin analiz edilmesi gerektiği anlamına gelir. 

Hayır: Belirtilen şartlar altında, pistin kullanılamayacağını ve seçilemeyeceği anlamına gelir.  

 

Hassas yaklaşma asgarisi, gerçek havacılıkta gerekli olan en düşük asgaridir. Eğer hassas yaklaşma 

asgarisi mevcut değilse, hava meydanınızın trafiğe kapandığından emin olabilirsiniz. 

 

Kuyruk rüzgârı alan bir pistin seçilmesi durumunda, komutadaki pilotun rüzgâr 

konfigürasyonu hakkında aşağıdaki durumlarda bilgilendirilmesi gerekmektedir.  

 Hafif sınıftaki bir uçak için, kuyruk rüzgârı 6KT ve üzerinde ise,  

 Orta ve ağır sınıf bir uçak için, kuyruk rüzgârı 8 KT ve üzerinde ise.  
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3.4. Hassas Olmayan IFR Yaklaşma ile Pistin Kullanılması 
Bir klasik yaklaşma olarak NDB, VOR, RNAV, hassas olmayan yaklaşma olabilir. Bu pisti seçecekseniz, 

aşağıdaki tablo size karar vermenizde yardımcı olabilir. 

 

Hassas Olmayan IFR Yaklaşma Pisti 

Tavan 
En az bir IFR 

Yaklaşma asgarisi ile 

uyumlu. 

En az bir IFR 

Yaklaşma asgarisi 

ile uyumlu. 

En az bir IFR 

Yaklaşma asgarisi 

ile uyumlu. 

En az bir IFR Yaklaşma 

asgarisi ile uyumlu. 

En az bir IFR 

Yaklaşma asgarisi ile 

uyumlu değil. 

Rüzgâr Yönü Burun Rüzgârı > 0KT 

veya Rüzgâr = 0 

Kuyruk Rüzgârı < 

6KT 

6KT < Kuyruk 

Rüzgârı < 15KT 
Kuyruk Rüzgârı > 15KT 

Tüm rüzgâr 

konfigürasyonları 

Bu pist 

açılabilir mi? 
Evet Mümkün ATC Analizi Hayır Hayır 

Notlar: 

Evet: Bu pistin herhangi bir IFR sınırlaması olmadan açılabileceği anlamına gelir. 

Mümkün: Pistin, pilot için hiçbir tavan sınırlaması olmadan ancak hafif kuyruk rüzgârlarının var olacağı 

anlamına gelir. 

ATC Analizi: Mevcut çizelge ve hava durumu koşullarına göre ATC görevlisinin diğer pistlerin 

kullanılabilirliğinin analiz edilmesi gerektiği anlamına gelir. 

Hayır: Belirtilen şartlar altında, pistin kullanılamayacağını ve seçilemeyeceği anlamına gelir.  

 

Hassas yaklaşma asgarisi, gerçek havacılıkta gerekli olan en düşük asgaridir. Eğer hassas yaklaşma 

asgarisi mevcut değilse, hava meydanınızın trafiğe kapandığından emin olabilirsiniz. 

 

Kuyruk rüzgârı alan bir pistin seçilmesi durumunda, komutadaki pilotun rüzgâr 

konfigürasyonu hakkında aşağıdaki durumlarda bilgilendirilmesi gerekmektedir.  

 Hafif sınıftaki bir uçak için, kuyruk rüzgârı 6KT ve üzerinde ise, 

 Orta ve ağır sınıf bir uçak için, kuyruk rüzgârı 8 KT ve üzerinde ise.  
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3.5. Pistin Görerek Yaklaşma ile Kullanılması 
Eğer sadece görerek yaklaşması bulunan, tayin edilmiş veya edilmemiş olan bir pist seçerseniz, pilot 

meydan yüksekliğinde veya minimumunda, seçilen piste görerek yaklaşmaya geçmeden önce başka 

bir pisti kullanarak IFR bir yaklaşma icra etmelidir. Aşağıda bulunan tablo, bu pisti seçecekseniz size 

yardımcı olabilir. 

 

Yayınlanan Tercihli Pist 

Tavan 
Görerek Yaklaşma 

minimumu ile 

uyumlu. 

Görerek Yaklaşma 

minimumu ile 

uyumlu. 

Görerek Yaklaşma 

minimumu ile 

uyumlu. 

Görerek Yaklaşma 

minimumu ile 

uyumlu. 

Görerek Yaklaşma 

minimumu ile 

uyumlu değil. 

Rüzgâr Yönü Burun Rüzgârı > 0KT 

veya Rüzgâr = 0 

Kuyruk Rüzgârı < 

6KT 

6KT < Kuyruk 

Rüzgârı < 15KT 
Kuyruk Rüzgârı > 15KT 

Tüm rüzgâr 

konfigürasyonları 

Bu pist 

açılabilir mi? 
Evet Mümkün Elverişsiz Hayır Hayır 

Notlar: 

Evet: Bu pistin herhangi bir IFR sınırlaması olmadan açılabileceği anlamına gelir. 

Mümkün: Pistin, pilot için hiçbir tavan sınırlaması olmadan ancak hafif kuyruk rüzgârlarının var olacağı 

anlamına gelir. 

Elverişsiz: Bu yapılandırmanın gelen uçak için gerçekten iyi olmadığı anlamına gelir. Daha iyi bir 

çözümünüz varsa, onu kullanın! 

Hayır: Belirtilen şartlar altında, pistin kullanılamayacağını ve seçilemeyeceği anlamına gelir.  

 

Görerek yaklaşma seçiminin, hava şartlarının havalimanınızda güvenli bir yaklaşma icra edilmesi için 

yeterince iyi olması halinde yapılabileceğinin farkında olun. Mümkün olduğunda en az bir IFR 

yaklaşmasının kullanılabildiği bir pist seçin. 
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3.6. Yalnız VFR Havalimanları 
Yalnızca VFR şartların kullanıldığı bir havalimanındaysanız, aşağıdaki tablo bu pisti seçmenizde size 

yardımcı olabilir. 

 

VMC Şartları Altında VFR Pist 

Tavan 

Görüş 

>1500ft 

>5000m 

>1500ft 

>5000m 

>1500ft 

>5000m 

>1500ft 

>5000m 

Rüzgâr Yönü 
BR > 0KT veya 

Rüzgâr = 0 
KR < 6KT 6 KT < KR < 15KT KR > 15KT 

Bu pist açık olabilir 

mi? 
Evet Mümkün Elverişsiz Hayır 

BR = Burun Rüzgârı 

KR = Kuyruk Rüzgârı 

3.7. Özel VFR Şartları 
Aşağıdaki tablo, eğer ülkenizin tüzüğü özel VFR kleranslarına izin veriyorsa uygulanabilir. Tavan veya 

görüşün minimumu ülkenizin tüzüğüne göre değişiklik gösterebilir. Verilen değerler örnektir. 

 

VMC Altında VFR Pist 

Tavan 

Görüş 

1500ft > C > 1000 ft 

5000m > V > 1500m 
1500ft > C > 1000 ft 

5000m > V > 1500m 
1500ft > C > 1000 ft 

5000m > V > 1500m 
1500ft > C > 1000 ft 

5000m > V > 1500m 

Rüzgâr Yönü 
BR > 0KT veya 

Rüzgâr = 0 
KR < 6KT 6 KT < KR < 15KT KR > 15KT 

Bu pist açık olabilir 

mi? 

Evet 

Yalnızca Özel VFR 
Mümkün 

Yalnızca Özel VFR 
Elverişsiz 

Yalnızca Özel VFR 
Hayır 

Özel VFR’da izin 

verilmemişse, hayır  
Özel VFR’da izin 

verilmemişse, hayır 
Özel VFR’da izin 

verilmemişse, hayır Hayır 

BR = Burun Rüzgârı 

KR = Kuyruk Rüzgârı 

IMC’da Düşük Görüş Altında VFR Pist 

Görüş 

 

>1500ft 

 

 

>1500ft 

 

 

>1500ft 

 

 

>1500ft 

 

Rüzgâr Yönü 
BR > 0KT veya 

Rüzgâr = 0 
KR < 6KT 6 KT < KR < 15KT KR > 15KT 

Bu pist açık olabilir 

mi? 
Hayır Hayır Hayır Hayır 

 

Bazı ülkelerin 1500m altında VFR helikopter uçuşlarına izin verdiğine dikkat edin. Lütfen 

ülkenizin tüzüğünü kontrol edin.  

IVAO Türkiye Divisyonu | Eğitim Departmanı 

Güner Ercan - TR-TC  

Öner Ocak - TR-TAC  

Mehmet Kılıç - TR-TA1  

Orçun Yaka - TR-TA2  

Serhat Aktan - TR-TA4 

 

Çeviri: Alp Yeni 


