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UÇUŞ KURALLARININ DEĞİŞİMİ ( Y/Z )  

1. GİRİŞ

Bazı genel havacılık uçuşlarında, pilotlar uçuş planlarında bir uçuş kural değişikliği planlayabilirler.
Uçuşun kuralı fark etmeksizin, pilotlar uygun ATS'ye (Hava trafik hizmetleri) bilgi vermelidir.

Pilot, bu özel durumu belirtmek için Y veya Z uçuş kurallarını kullanacaktır.

2. Yankee veya Zulu uçuş kuralı
Yankee uçuş kuralları, uçuşun ilk bölümünün IFR olması ve daha sonra uçuşun VFR olarak 

devam etmesidir. Zulu uçuş kuralları, uçuşun ilk bölümünün VFR olduğu anlamına gelir, bundan 
sonra uçuş IFR olarak devam eder.

 Özet olarak, harfler, pilotun uymayı planladığı uçuş kuralları kategorisini belirtecektir:
 I: Uçuşun tamamı IFR
 V: Uçuşun tamamı VFR
 Y: Uçuşun ilk kısmı IFR başlar. Belirli bir noktada VFR olarak devam eder.
 Z: Uçuşun ilk kısmı VFR başlar. Belirli bir noktada IFR olarak devam eder.

Pilot, uçuş kuralının değişeceği noktayı kesinlikle uçuş planında belirtmelidir.
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2.1. Yankee uçuş kuralı örneği: IFRVFR

Uçuş Kuralı Y olduğunda, IFR rotası son IFR noktasına kadar doldurulmalıdır.
 IFR noktasının bitişine müteakip VFR olarak planda belirtilmelidir..
 Ardından ayrıntılı VFR uçuş planını ile devam edin; bu uçuş planı zorunlu değilse "DCT"

olarak kullanabilir.

Example:  
MAG UZ20 MOSEK VFR DCT 
This means the flight will depart IFR and remain IFR till MOSEK, after MOSEK the flight will continue VFR 

Phraseology: 
Pilot: “Request cancelling my IFR flight” 
ATC: “After MOSEK, Report VMC to cancel IFR” 
Pilot: “At MOSEK, under VMC conditions” 
ATC: "IFR CANCELLED AT 10:00 UTC, continue descent/navigation under visual flight rules" 

2.2. Zulu uçuş kuralı örneği: VFRIFR

Uçuş Kuralları Z olduğunda, VFR rotası ilk IFR noktası olana kadar doldurulmalıdır.
 İlk IFR noktasından sonra "IFR" kelimesini,yükseklik ve gerçek hava hızıyla birlikte eklenmelidir.
 Ardından, hedefinize kadar detaylı IFR uçuş planınızla devam edin.

Example:  
KLF DCT TADUV/N0280F140 IFR T172 DEJAB L665 TOK 
This means the flight will depart VFR and remain VFR till TADUV, after TADUV the flight will continue IFR 
at FL140 with true airspeed 280 Knots. 

Phraseology: 
Pilot: “At KLF, request IFR at TADUV” 
ATC: “Report TADUV, climb FL140” 
Pilot: “At TADUV” 
ATC: "IFR activated at 10:00 UTC, route DEJAB" 

MOSEK MAG 

VFR 
IFR IFR 

VFR 
IFR IFR 

KLF TADUV TOK 
VFR 
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2.3. Uçuş safhasında kural değişikliği:

Bir pilot uçuş sırasında uçuş planını ve uçuş kurallarını değiştirebilir. Bu durum hava trafik kontrolörü ile 
görüşülmelidir.
Kontrolör, ATC birimlerine uçuş sırasında uçuş planlarının sunulması ile ilgili koşulları ve / veya 
sınırlamaları belirtecektir.

2.4. IFR dan VFR kurala geçiş:

IFR'dan VFR kurala geçen bir pilot'un;

 Uygun hava trafik hizmetleri birimine IFR uçuşunun iptal edildiğini özellikle bildirin
 Mevcut uçuş planında yapılacak değişiklikleri haberdar edin.

Bir pilot, uçuş kuralı (IFR) uçuşundan görsel uçuş kuralları (VFR) uçuşa geçişi, yalnızca IFR'den gelen 
değişikliklerle birlikte "IFR UÇUŞ İPTAL( Cancelling my IFR Flight )" ifadesini içeren bir mesaj 
gönderdiğinde ve ilgili ATS( Air Traffic Services ) tarafından onaylandığında VFR uçuşa devam edebilir.

IFR plan iptali, hava trafik kontrolörü tarafından o an ki UTC zamanı ile birlikte verilecektir.

Kontrolör, aracın meteorolojik koşullarının rota boyunca karşılaşılabileceğini bildiğinde, IFR'den VFR'ye 
geçiş yapan bir pilota:
" METEOROLOJİK ŞARTLAR <Lokasyon"> Belirli bir noktada RAPORLANMIŞ durum (veya TAHMİN).

Komutadaki pilot, kalan rotasında VMC'yi korumakla yükümlüdür.

Uçağın IFR'den VFR uçuşuna geçiş niyetini bildiren bir ATC birimi, kalan rota için IFR uçuş planının ele 
alındığı bir sonraki kontrolörlere bilgi verecektir. (IVAO'da rota boyunca uçuş planı olmadığından yalnızca 
bir sonraki ATC bilgilendirilmelidir).

2.5. VFR'dan IFR kurala geçiş:

VFR'dan IFR kurala geçen bir pilot'un;

 Gerçekleştirilecek gerekli değişiklikleri mevcut uçuş planına iletmek
 Hava trafik hizmetleri birimine bir uçuş planı göndermek ve devam etmeden önce bir tasfiye

sağlamak ( IFR kontrollü hava sahasında )

Bu değişikliğin (VFR - IFR uçuş kurallarına), pilotun uçuşa devam etmesi için pilotun aniden kötü hava 
koşullarına VFR minima'nın altına düştüğü durumlarda sorulması gerekir.
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3. IFR uçuş kuralı içinde VFR kalkış:

Uçuş planınız IFR ise ve kontrolsüz ve IFR dışı bir havaalanından kalkmak istiyorsanız, bu 
havaalanından VMC şartları altında bir VFR kalkış yapabilirsiniz.

Saha kontrolörü yalnızca MRVA'nın üstündeki bir uçağa IFR izni verebilir. MRVA, bir radar kontrol 
cihazı tarafından bir IFR uçağına atanabilecek en düşük irtifa veya uçuş seviyesidir.

Pilot, yayınlanırsa, asgari sektör yüksekliği veya ilk güzergah noktasında uygulanabilecek minimum 
güzergah yüksekliği gibi mümkün olan en kısa sürede güvenli bir yüksekliğe tırmanacaktır.
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