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TİCARİ UÇUŞLAR İÇİN YAKIT YÖNETİMİ

GİRİŞ

Bir uçak, planlanan uçuşu güvenli bir şekilde tamamlamak ve planlanan operasyondan sapmaya yapmak için 
yeterli miktarda kullanılabilir yakıt taşımalıdır.

Bu dökümanda sadece ICAO gereksinimleri üzerinden geçeceğiz. FAA ve Avrupa gibi dünyanın diğer 
bölgelerinde ek gereksinimler ya da sınırlamalar olabilir.

YAKIT GEREKSİNİMLERİ
Taşınması gereken kullanılabilir minimum yakıt miktarı alımında  şu şartlar dikkate alınır:

Yakıt tüketimi kontrolü sistemi ya da uçak üreticisinden gelen uçak modeline özgü veriler

Planlanan uçuşun gerçekleştirilmesi için gerekli koşullar(kütle, hava durumu raporları, hava trafik servis prosedürleri 
ve sınırlamaları, NOTAM...)

Uçuş öncesi yapılan kullanılabilir yakıt hesabı miktarı şunları içermelidir:

TAKSİ YAKIT MİKTARI

Kalkış öncesinde, motor çalıştırma ve taksi sırasında beklenilen yakıt harcamasıdır.

DÜZ UÇUŞ YAKIT MİKTARI

Uçuş koşullarını göz önünde bulundurarak uçağın kalkıştan itibaren uçabilmesini sağlayan ya da uçuş 
esnasında yeniden planlama yapılmasını sağlayan veya iniş yapılacak olan havaalanına varınca kadar yetecek 
olan yakıt miktarıdır. 

BEKLENMEDİK DURUMLARA KARŞI ALINAN YAKIT MİKTARI

 Taksi yakıt miktarı

 Düz uçuş akıt miktarı
Beklenmedik durumlara karşı alınan yakıt miktarı 
Alternatif varışlar i çin alınan yakıt miktarı
Nihai/ varış için alınan yakıt miktarı
Alınan Ek yakıt miktarı
İsteğe bağlı alınan yakıt miktarı



https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Fuel_management_for_commercial_transport&printable=yes 2/6

Planlanan  düz uçuş  yakıtının tüketim miktarına bağlı olarak %5 olmalı ve standart koşullarda iniş yapılacak olan 
meydan üzerinde 5 dakika boyunca hold (bekleme) süratı ile uçuş yapılabilecek kadar alınmalıdır.

 Meteorolojik şartlar, taksi sırasında bekleme,ekstra hold (bekleme) prosedürleri ya da planlanan uçuşun farklı 
seviyelerde uçulmasını gerektiren gibi öngörülemeyen durumlar uçağın yakıt tüketimini etkiler ya da beklenen 
yakıp tüketiminde sapmalara yol açar.

ALTERNATİF VARIŞLAR İÇİN ALINAN YAKIT MİKTARI

Alternatif havaalanına iniş yapılması gerektiği ya da planlandığı  şu durumlarda alınan yakıt miktarıdır:

Seçilen iki alternatif havaalanına iniş yapılmasının gerekli olduğu yerlerde, yakıt miktarı, daha fazla alternatif yakıt  
alınmasını gerektiren havaalanı dikkate alınarak hesaplama yapılmalıdır.

Alternatif havaalanı seçilmeden gerçekleştirilen uçuşlarda, standart koşullarda iniş yapılacak olan havaalanı 
üzerinde 15 dakika boyunca hold (bekleme) süreti ile 1500ft ya da 450m üzerinde uçulmasını sağlayacak 
kadar yakıt alınmalıdır.

İniş yapılacak olan havaalanının izole bir meydan olduğu durumlarda (nadiren gerçekleşir):

Pistonlu motor kullanan uçaklarda, 45 dakika boyunca uçmak için gerekli olan yakıt miktarına ek olarak 
nihai/  varış için alınan yakıt miktarı dahil  düz uçuş  yüksekliğinde harcanak olan uçuş zamanın %15 ya 
da 2 saat veya hangisi daha az ise
Türbin motorlu uçaklarda, nihai/  varış için alınan yakıt miktarına dahil olarak  iniş yapılacak havaalanı 
üzerinde normal  düz uçuş  yakıt miktarı tüketimi yapılarak 2 saat boyunca uçmak için gerekli olan yakıt 
miktarı 

NİHAİ/YAKIT VARIŞ ALINAN YAKIT MİKTARI

Alternatif olarak iniş yapılacak olan havaalanı ya da alternatif havaalanı bulunmadığı durumlarda, iniş yapılacak 
olan havaalanına varış esnasında sahip olunacak tahmini kütle değeri kullanımı ile hesaplanan yakıt miktarıdır.

Pistonlu motor kullanan uçaklarda, uçak operatörü tarafından belirlenen irtifa ve hızın altında 45 dakika 
boyunca uçması için gerekli olan yakı miktarıdır.
Türbin motorlu uçaklarda, standart koşullarda iniş yapılacak havaalanının 1500ft ya da 450 m üzerinde hold 
(bekleme) sürati ile  30 dakika boyunca uçmak için gerekli olan yakıt miktarıdır.

ALINAN EK YAKIT MİKTARI

Seyrüseferde + beklenmedik durumlarda  + alternatif varışlarda + yaklaşmalarda hesaplanan minimum  yakıt 
miktarının yeterli olmadığı şu durumlarda:

Öngörülemeyen olaylara karşı alınan yakıt miktarıdır.

İniş yapılacak olan havaalanı üzerinde pas geçme prosedürü uygulandığı durumlarda
İniş yapılacak olan havaalanı ve alternatif havaalanı arasında beklenen  düz uçuş  yükseliğine tırmanıldığı durumlarda

İniş yapılacak olan havaalanı ve alternatif havaalanı arasında beklenen rotanın uçulduğu durumlarda
Yaklaşma prosedürünün başladığı noktaya alçalmaya başlandığı durumlarda
Alternatif olarak iniş yapılacak olan havaalanına yaklaşma ve iniş yapılacağı durumlarda



Rota boyunca en kritik noktalarda karşılaşılabilecek basınç kaybı ya da motor arızası gibi durumlarda, 
uçağı gerektiği kadar alçaltın ve alternatif havaalanına doğru yönelin

Standart koşullarda, iniş yapılacak olan havaalanının 1500ft ya da 450 m üzerinde hold (bekleme) 
sürati ile 15 dakika boyunca uçun 
Kritik yakıt senaryolarında EDTO ( uzatılmış sapma zamanı operasyonları)' yu uygulayın
Önceki gereksinimler tarafından kapsanmayan sınırlamaları uygulayın

İSTEĞE BAĞLI ALINAN YAKIT MİKTARI

Sorumlu olan pilotun isteği doğrultusunda alınan yakıt miktarıdır. 

Pilot sınavlarında bulunan tüm senaryoların gerçekleştirilebilmesi için alınan ekstra yakıt miktarıdır ya da trafik 
akışından kaynaklı uygulanabilecek hold (bekleme) prosedürlerinin gerçekleştirilebilmesi için alınan ekstra 
yakıt miktarıdır.

YÖNETİM

Yakıt miktarı uçuşun tüm safhaları boyunca kontrol edilmelidir. Sorumlu bir pilot, uygun ve güvenli bir inişi 
garanti altına almak istiyorsa en iyi metotları ve teknikleri sağlaması gerekir. 

UÇUŞ ÖNCESİ

Sorumlu pilot aşağıdaki adımları uygulayacak ve uçuşunu tamamlayacak şekilde  gereken yakıt miktarını 
sağlamalıdır:

Yer hizmetleri ve APU başlangıcı (Yakıt yakımını hızlandırır).
Kalkışlarda gerçekleşen gecikmeler sonucunda taksi sırasında harcanan yakıt miktarının artıması. (Havadurumundan 
kaynaklar gecikmeler, havaalanı ilgili güncellenen son bilgilere ulaşmak için NOTAM bilgilerinin okunması)
De-icing(Uçağın dış yapısında yapılan buz çözme işlemi) (De-icing uzak bir pozisyonda gerçekleştirilecekse, kalkış için 
yapılacak taksi operasyonunda zaman kazanmak için taksi yakıt miktarı artırılmalıdır.)
İniş yapılacak olan havaalanından en kötü alternatif havaalanına olan rota

Yük ve yakıtın uygun şekilde dağılımını sağlamak için ağırlık ve denge kontrol edilmelidir.

MOTOR ÇALIŞTIRMA VE TAKSİ
Sorumlu pilot şu parametreleri dikkate alması gerekir:

Geri itme süresi göz önünde bulundurulmalı, aynı zamanda, yakıt tasarrufu sağlamak için tug(römork)'ın 
bağlantı kesme konumuna yaklaşana ya da bu pozisyona ulaşana kadar motorun çalıştırılması ertelenmelidir.

Hava durumu,acil durumlar,trafik akışı gibi durumlara karşı pilot fren bakma yakıtının farkında olmalıdır, 
motor kapatma gibi bazı eylemler, öngörülen yakıt profilini değiştirerek daha iyi bir yakıt tasarrufu yapılmasını 
sağlayacaktır.
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KALKIŞ
Sorumlu pilot şu ihtimalleri değerledirmelidir:

De-rated modlu kalkışlarda
SID rotasını (Ters yönlü kalkışlarda)

Pist üzerindeki planlanmış performansa ve yakıt tüketimine ulaşmak için V- Hızlarını ve Flap 
konfigürasyonunu kontrol edin.

PIC'ın kalkış manevrasının gerçekleşmesi için uçaktan yüksek miktarda yakıt akışına ihtiyaç duyduğunu 
bilmelidir. Optimize thrust ve optimize flpa konfigürasyon ayarı yakıt akışı bakımından tasarruf sağlar.

TIRMANMA
Sorumlu pilot şunları kullanmalıdır:

Cost index ve planlanan tırmanma hızını (her zaman kullanılması gerekir)
Yüksek hızlı tırmanışlarda ve altitude level off yapıldığında yakıt tüketimi artar, gerekli durumlarda süratı 
düşürmek yakıt cezalarının önüne geçer.

DÜZ UÇUŞ
Sorumlu pilot en iyi profili sağlamak amacıyla düz uçuş profilini şu durumlarda değiştirmelidir:

Düz uçuş profilini rüzgar, hava sıcaklığı ve ağırlık ile karşılaştırıldığı durumlarda
Alçalma noktası üzerindeyken, yaklaşma için gerekli olan minimum resmi yakıt miktarından tatmin olmak 
için yakıt rezervlerini kontrol edin. 

Optimum düz uçuş seviyesine ulaşılamadığı durumlarda, en iyi profili sağlamak için cost index hızını 
değiştirin.

ALÇALMA
Sorumlu pilot şu adımları değerlendirmelidir:

Alçalmada düşürülen sürat az yakıt tüketim miktarını garantiler.
Düşük hızlarda yaklaşma elde etmek için alçalma noktasından önce alçalma yapılır.

Optimum düzeydeki bir alçalma profili, süratin idle'a çekildiği durumlarda gerçekleştirilir.

HOLD (BEKLEME) PROSEDÜRÜ

Hold (bekleme)'a  girme talimatı alınır alınmaz, pilot hold (bekleme) esnasında yakıt tüketim miktarını 
azalatmak için süratini düşürmeye başlamalıdır.

Yakıt rezervlerini iyi bilmek ve tanımak önemlidir. Çünkü bu sayede pilot bir sonraki talimat/klerans 
zamanına(EFC) kadar hold (bekleme) prosedürünün uygulanabilirliğinin kararını verebilir. Eğer yetersiz bir 
yakıt durumu söz konusu ise, pilot hold (bekleme) talebini geri çevirmeli ya da daha iyi bir EFC için ATC ile 
anlaşmalıdır.

Yakıtın sapma şartlarına ulaştığı durumlarda, sapma prosedürünü uygulanmalıdır.
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YAKLAŞMA & İNİŞ
Sorumlu pilot clean(temiz) konfigürasyonları mümkün olduğu sürece korumalı ve şu ihtimalleri 
değerlendirmelidir:  

Yaklaşma için son flap konfigürasyon kullanımı (daha az sürtünme)
Yakıt tasarruf miktarını artırmak için iniş flap konfigürasyon kullanımı 
Idle reverse(geri itme) yerine full reverse thrust(full geri itme) kullanımı yakıt tasarrufunu sağlar. 

Az reverse(geri itme gücü) kullanımı daha fazla fren kullanılmasına sebep olacağı gerçeği unutulmamalıdır.

TAKSİ VE PARK

Sorumlu pilot yerdeyken APU kullanım süresini azaltmalı ya da mümkün olduğu durumlarda yer hizmeti talep 
ederek APU kullanımından dolayı oluşabilecek yakıt cezalarının önüne geçebilir.

Pilot, en yüksek güvenlik standartlarına sahip olması için şirketinin yakıt kural ve yönetmeliklerini farkında 
olmalıdır.

UÇUŞ SIRASINDA YÖNETİM VE KARAR VERME

Sorumlu pilotun,yakıt kontrollerinin uçuş esnasında aralıklı olarak kontrol edildiğini doğrulamak zorundadır.

Varış havaalanında ki yakıt, nihai/varış için alınan yakıt miktarına ek olarak alternatif havaalanı için alınan 
yakıt miktarından az olmamalıdır. Eğer herhangi bir alternatif havaalanı girilmediyse,nihai/varış için alınan 
yakıt, yedek yakıttan az olmamalıdır. 

Varış havaalanında ki yakıt miktarı, nihai/varış için alınan yakıt miktarına ek olarak alternatif havaalanı için 
yakıt miktarından az olacaksa,PIC(Sorumlu Pilot) sonraki durumları (gecikmeler,ATC talimatları vs...) dikkate 
alarak en yakın havaalanına divert etmelidir.

Bir diğer taraftan, eğer alternatif havaalanına gereksinim duyulmadıysa, sorumlu pilotun, nihai/varış için alınan yakıt 
miktarının altında düşmemesi gerektiğinin farkında olmalıdır.

Sapmalar şu şekilde gerçekleşebilir:

Meteorolojik durumların yarattığı etkilerden dolayı rota değişikliğinde
Daha düşük bir uçuş seviyesinde uçuşun gerçekleştirileceği durumlarda
ATC tarafından verilen farklı rotaların uçulmasında
Motorların kısmi ya da tamamen arızalandığı durumlarda
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Bu tablo, LBS cinsinden alınması gereken düz uçuş yakıtı ve zamanlı rota planlamasını gösterir.

AYRICA

Standard aircraft weights, Fuel management for general aviation

KAYNAK

ICAO documentation Annex 6 - Operation of Aircraft - Part I - International Commercial Air 
Transport - Aeroplanes - 10th Edition July 2016 - Chapter 4.3.6
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