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  UÇUŞ PLANI TEMELİ  
1.Giriş

Uçuş planının (FPL=Filed Flight Plan) amacı hava trafik servis birimlerine belirli 

bilgileri sağlamaktır; 

* Kullanılan uçağın tipi ve özelliklerinden bazıları

* Amaçlanan bir uçuş veya uçuşun tipi ve uçuş kuralları

* Operasyon ekibine göre ekipmanları iletmek

2.ICAO Uçuş Planı

IVAO ‘ da, uçuş planı hazırlamak için seçilen format standart ICAO’dur. 

Bu ICAO uçuş aşağıdaki şekildeki gibi sunulmuştur.      

Tüm IVAO Pilotları herhangi bir uçuştan önce uçuş planı doldurmak zorundadır 

Uçuş Planı planlanmış belirli uçuşla ilgili tüm bilgileri içermelidir. 

*Item   7: Uçak tanımlaması ( çağrı kodu yani Callsign demektir )

*Item   8: Uçuş kuralları ve uçuş tipi

*Item   9: Uçak sayısı, uçağın tipi ve wake turbulence kategorisi

*Item 10: Bulunan ekipmanlar

*Item 13: Kalkış havaalanı ICAO kodu ve planlanan kalkış saati

*Item 15: İlk seyir hızınız ve ilk seyir seviyeniz veya irtifanız

*Route: Takip edeceğiniz rota.

*Item 16: İniş yapacağınız havaalanı ICAO kodu ve toplam tahmini uçuş süreniz

*Item 17: Alternatif havaalanı

*Item 18: Açıklamalar ve diğer ekipmanlar ( acil durum ve hayatta kalma)

*Item 19: Yakıt yeterlilik süresi ve toplam yolcu sayısı
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3.ICAO Uçuş Planının Açıklaması

Aşağıdaki olası tüm boşlukların tam açıklamasıyla birlikte bir uçuş planı formu 

örneğidir. Resim Ivao ‘ da kullanılan düzeni gösterir. 
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3.1.Uçak Tanımlaması(en fazla 7 karakter) – Boşluk 7   

Bu bölge uçağın kimliğidir. Bu kimlik IVAO ’da sizin seçtiğiniz özgün bir çağrı 

kodudur(Callsign). 

* Frekansta telaffuz edilebilecek şekilde uçağın tescil kodu: N704YA, OONZA

* Bir havayolunun tasarlanmış ICAO kodu, bu ICAO kodunu takip eden uçuş

numarası: THY777, THY54L

* Otoriteler tarafından verilen özel askeri çağrı kodları: BAF54, USAF112,

FAF020

 - (tire) ICAO uçuş planında çağrı kodu arasında kullanılmaz. 

 Genel havacılık VFR uçuşlarda genellikle uçağın ulusal tescil kodu kullanılır  

3.2.Uçuş Kuralları (1 karakter) – Boşluk 8   

 Bu bölge uçuşunuz için seçilen uçuş kuralıdır. 

Uçuşunuzun tamamı VFR şartlar altında olacaksa bu bölümde V harfini 

seçmek zorundasınız. 
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3.3.Uçuş Tipi (1 karakter) – Boşluk 8B    

 
Bu boşluk uçuş tipini belirlemek içindir. Harf tipi aşağıdaki liste takip edilerek 

seçilmek zorundadır. 

       

     *  S: Tarifeli seferler ( uygun zaman tablosuna göre ticari uçuş) 

     *  N: Tarifesiz hava taşıma seferler (ara sıra ticari uçuş) 

     *  G: Genel havacılık ( ticari olmayan uçuş ) 

     *  M: Askeri 

     *  X: Yukarda belirtilen kategoriler dışında ( devlet uçuşu, arama kurtarma ) 
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3.4.Uçak sayısı (1 veya 2 karakter) – Boşluk 9 
 

Bu boşluk operasyondaki uçak sayısını belirlemek içindir. 

IVAO’da bu bölüm operasyondaki çoklu uçak dışında 1 olmalıdır. 
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3.5.Uçak tipi (en fazla 4 karakter) – Boşluk 9B 

 
Bu boşluk IVAO ağında kullanılan uçağın kodudur. Uçak IVAP tarafından verilen 

ICAO tablosunda kodlanmıştır. 

                                        
 

 

3.6. Wake Türbülans Kategorisi (1 karakter) – Boşluk 9C 

 

 
Bu boşluk uçuş planında seçilen uçağın wake türbülans kategorisidir. 

Bu kategori seçimi aşağıdaki olasılıklar arasından seçilerek 1 karakterle kodlanır. 

    * S = Super A380 için. 

    * H = Heavy(ağır) maximum kalkış ağırlığı(MTOM) 136.000 kg(300.000 lb.) 

veya daha fazlası olan uçaklar için. 

    * M = Medium(orta) maximum kalkış ağırlığı(MTOM) 7000 kg(15.500lb.)-

136.000(300.000lb) arasında olan uçaklar için. 

    * L = Light (hafif) maximum kalkış ağırlığı 7000kg veya daha az olan uçaklar 

için. 

 

VFR şartlarda uçan genel havacılık uçakları başlıca Light wake türbülans 
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kategorisindedir.  

 

Her bir uçak için, wake türbülans kategorisi MTOM=Maximum Take-Off Mass 

(en fazla kalkış yapabileceği ağırlık) tarafından belirlenmiştir. Uçağın gerçek 

ağırlığı bu kategorişi değiştirmez. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.7. Ekipman - Boşluk 10A 

 

Bu boşluk geçerli uçuş esnasında kullanılan, taşınan ve iş gören ekipmanları 

belirtmek içindir. 

 

                                       (    RESİM GELECEK UÇUŞ PLANIÖRNEĞİ ) 

 

Aşağıda VFR uçuş kuralları altında birçok genel havacılık uçağı için geçerli olan 

ekipmanlar vardır 
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D = DME(Distance measuring equipment) VHF ya da UHF radyo sinyallerinin 

gecikmesini hesaplayarak zemindeki ekipman ve uçaktaki ekipman arasındaki 

mesafeyi hesaplayan bir transponder bazlı radyo navigasyon teknolojisidir. 

 

F = ADF (Automatic Direction Finder) otomatik ve sürekli olarak uygun bir radyo 

istasyonuna uçaktan nispi rulmanı göstereren bir radyo navigasyon aletidir. 

 

G = GNSS (Global Navigation Satellite System) GPS, GLONASS, GALILEO gibi tüm 

uydu navigasyon sistemlerini kapsar. 

 

I = INS (An Inertial Navigation System) veya IRS (Inertial Reference System) 

veya IRU (Inertial Reference Unit) sürekli olarak dış referanslara gerek 

kalmadan bir uçağın konumunu, yönünü ve hızını hesaplamak için bilgisayar, 

hareket sensörleri ve rotasyon sensörleri kullanan bir navigasyon yardımcısıdır. 

 

L = ILS (Instrument Landing System) bir piste yaklaşan ve inmekte olan uçağa 

hassas rehberlik sağlayan yer tabanlı aletli yaklaşma sistemidir. 

 

N = Eğer COM/NAV yaklaşma yardım ekipmanı kullanım dışı ise bu ekipmanla 

belirtilmelidir. 

 

 

 

 

 

O = VOR (VHF Omni directional Range) uçaklar için bir radyo navigasyon 

sisteminin türüdür. Bu sistem zemin tabanlı uçağın içinde bir VOR alıcısına 

sinyalleri yayan vericilere dayanır.Navigasyon sinyalleri uçağın alıcı 

ekipmanlarına istasyondan uçağa bir manyetik rulman belirlemeye izin verir. 

 

 

R = (PBN) Performans esaslı karşılaşabilecek navigasyon düzeylerini belirtir. 

Klerans ve yönlendirme amacıyla ATC tarafından kullanılır. Boşluk 10A’ya R 

eklemek boşluk 18’in mevcut olmasını gerektirir. PBN alt boşlukları RNAV veya 
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RPN sertifikaları ve uçuş için uygulanabilir operasyon onaylarını içerir. 

 

S = Eğer rota için taşınabilir ve kullanılabilir standart COM/NAV/ yaklaşma 

yardım ekipmanları mevcut ise belirtilmelidir. Eğer S harfi kullanılırsa, başka bir 

kombinasyon uygun ATS otoritesi tarafından öngörülmediyse standart ekipman 

VHF RTF, VOR ve ILS olarak kabul edilir. S= O+L+V 

 

V = VHF (Very High Frequency) RTF (RadioTelephone) Radyon ekipmanları 

uçakta mevcut ise. 

 

Y = 8.33 kHz kanal aralığı ile VHF:  

25’ten 8.33kHz ‘e bölünmüş olan bir başka kanalı tanıtmak üzere 1994 yılında 

karar verildi. Daha sonra, 8.33 kHz 1999 Ekim itibariyle ICAO Avrupa bölgesinde 

FL245 üzerinde ve 15 Mart 2007 itibariyle FL195 üzerinde tanıtıldı. Yazıldığı 

zamanlar Eurocontrol, FL195 altındaki hava sahasına 8.33kHz kanal aralığı 

dağıtımına sahip (EC) komisyon tüzüğünü içeren bir görevin ikinci aşaması 

üzerinde çalışıyor. Dağıtım için geçerli tarih 2018 yılı olarak planlanmış. 

 

Z = Bu bölümde bir uçuş için geçerli olan belirtilmemiş diğer ekipman veya 

özellikleri gösterir. Bu eklenen ekipmanlar veya özellikler 
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3.8. Ekipman - Boşluk 10B 

 

 

 

  Ivap modu IVAO’daki tüm uçaklarda S tipi transponder ekipmanlı olarak  

  kabul edilmelidir. 

Burada Vfr uçuşlar için standart Transponder modu kullanımları yer 

almaktadır. 

 

A = Transponder mod A ( 4 karakter – 4096 kod ). 

 

C= Transponder mod A ( 4 karakter – 4096 kod ) ve mod C. 

 

E= Transponder mod S, uçak tanımlaması, basınç irtifası ve ADS-B. Mod S: 

Geleneksel İkincil Gözetim Radar istasyonları (S = Secondary Surveillance Radar 
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) kendi aralığında tüm uçakları sorguluyorken, mod S kendi kapsama alanındaki 

uçakla seçici belirler ve sorgulamalara hitap eder. Bunun gibi seçici sorgulama 

tanımlama ve irtifa raporlamasıyla tespit kalitesini ve bütünlüğünü arttırır. 

 

H= Transponder mod S, uçak tanımlaması, basınç irtifası,  gelişmiş gözetim 

kapasitesi. 

 

I= Transponder mod S, herhangi bir basınç irtifası kapasitesi olmadan uçak 

tanımlamasını içerir. 

 

L= Transponder mod S, uçak tanımlaması, basınç irtifası, ADS-B ve gelişmiş 

gözetim kapasitesi. 

 

N= Rota için hiçbir gözetleme ekipmanları olmadan, ekipmanların yararsız 

olduğunu belirtir. 

 

P= Transponder mod S, uçak tanımlaması olmaksızın basınç irtifası belirtir. 

 

S= Transponder mod S,hem basınç irtifasını hem de uçak tanımlamasını içerir. 

 

X= Transponder mod S, ne basınç irtifası ne de uçak tanımlaması içerir. 

 

 

 

3.9.Kalkış Havalimanı Ve Planlanan Kalkış Saati (4+4 

karakter)- Boşluk 13 

 
Bu boşluk kalkış havalimanı ICAO kodudur. Bu ICAO kodu en fazla 4 karakter 

kullanılarak kodlanmadır. 

 

IVAO’da ICAO kodu zorunludur. IATA veya Havalimanı ismi kabul edilmez. 

Eğer havalimanı ICAO kodu bulunmuyor ise, özel ICAO kodu olan “ZZZZ” 

yazılmalıdır ve sade bir şekilde “diğer bilgiler(Remarks)” kısmında tam adı 

“DEP/” yazarak belirtilmelidir.  
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Tahmini Kalkış süresi uçağın kalkış hareketi ile ilişkili olarak piste girip kalkışınızı 

yapacağınız zaman tahmin edilerek yazılır. 

Her ülkede bütün saatler UTC ( Zulu) saatine göre raporlanmak zorundadır 

 

 

 

3.10.İlk Seyir Hızı (En Fazla 5 Karakter)-Boşluk 15 
 

Bu boşluk uçuşun ilk bölümü ya da tüm bölümü için belirlenen seyir hızıdır. 

Seyir hızı “ Gerçek Hava Hızı (TAS=True Air Speed) üç olası birimden biri ile 

gösterilir. 

 

   * N = Knots: N knot hızı olacak şekilde 4 sayı ile belirtilir. (N0220 = 220KT) 

   * M = Mach: M mach hızı olacak şekilde nokta olmadan 3 sayı ile belirtilir. 

      (M079 = 0.79 Mach) ( Mach = Gerçek Hava hızınızın ses hızına bölünmesiyle  

      belirlenir.) 

   * K = km/s: K saatteki kilometre hızınız olacak şekilde 4 sayı ile belirtilir.  

        (K0350 = 350km/h) 
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ICAO hükmü, sadece FL250 üzerinde Mach hızı raporlamasını kabul eder. 

 

 

 

 

 

 

 

K ve N hız değerleri sadece uçuşun ilk bölümü için seçilir. Eğer uçuş esnasında 

bu değerleri değiştirmek gerekiyorsa, hız/seviye değişiklikleri rota bölümünde 

bir sonraki varılacak nokta için belirtilmelidir. 

 

 

 

3.11.Seyir Seviyesi veya İrtifası (En Fazla 5 Karakter)-Boşluk 15B 

 
Bu boşluk uçuşun ilk bölümü ya da tüm bölümü için belirlenen seyir seviyesi 

veya irtifasıdır. 

 

   * F = Uçuş seviyesi: Geçiş irtifası olan Transition Altitude’un yüzlerce feet  

            üzerinde olan uçuşlar için 3 sayıyla belirtilmelidir.( F130 = 13000ft.) 
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   * A = İrtifa: Geçiş irtifası olan Transition Altitude’un yüzlerce feet altında olan  

             uçuşlar için 3 sayıyla belirtilmelidir. (A025 = 2500ft.) 

 

   * S = Standart metrik seviye: Geçiş irtifası olan Transition Altitude’un onlarca  

            feet üzerinde olan uçuşlar için 4 sayıyla belirtilmelidir.( S1130 = 11300m ) 

 

   * M = Metrik irtifa: Geçiş irtifası olan Transition Altitude’un onlarca feet  

              altında olan uçuşlar için 4 sayıyla belirtilmelidir. ( M1130 = 11300m ) 

 

   * VFR = VFR Seviye: Hiçbir VFR irtidası seçilmediği zaman kullanılır. 

 

S ve M harfleri sadece bazı ülkelerde kullanılır. Bu yerel düzenlemelere bağlıdır. 

 

Seviye uçuşun ilk bölümü veya ilk seyir seviyesi için kullanılır.  

 

VFR seviye genellikle 3000ft. altında olan VFR uçuşlar için belirtilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.     Rota 

 
Bu boşluk uçuş esnasında uçağın takip edeceği rota içindir. Uçuş planında 

kullanılan uçak yönlendirme türleri: 

 

    * Havayolu  

    * Seyrüsefer Yardımcıları 
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    * Direkt (Doğrudan) 

    * SID ve STAR 

 

Bir Rota farklı yönlendirme tiplerinin bölümleri ile meydana gelir. 

 

Rota aşağıdakileri içerebilir: 

  * Fixes (5 karakter)  (ERSEN, VADEN, SALGO) 

  * Havayolları (UN741, R66, UG80) önceden belirlenmiş yollardır. 

  * Navaids ( seyrüsefer yardımcılarının kısaltmasıdır ) 

  * SID ve STAR: IFR uçuşlarda havayolu sisteminden ayrılmada ve havayolu  

     sistemine girmede kullanılan prosedürlerdir. 

  * Hız ve Seviye/İrtifa değişiklikleri (N0250F180) 

  * Uçuş kuralı değişiklikleri 

  * Coğrafi Koordinatlar (55N030W) 

 

 

VFR uçuşlar için rota yukardakiler kullanılabilir ya da amaçlanan uçuş yolunu 

belirtmek için yaygın olarak bilinen görsel referans noktaları kullanılır. 

 

VFR uçuşlar için uçuş planında rota zorunlu değildir. Pilot bir rota göndermek 

zorunda değildir. 

 

Yayınlanmış bir rota olmadığı zaman pilot rotasına “DCT” ekleyecektir. 

 

 

 

 

 

3.13. İniş yapacağınız havaalanı ICAO kodu ve toplam 

tahmini uçuş süreniz(4+4 karakter) 

 
Bu boşluk varılacak havalimanının ICAO kodudur. ICAO kodu en fazla 4 karakter 

kullanılarak kodlanmıştır. 
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IVAO’da ICAO kodu zorunludur. IATA veya havalimanı ismi kabul edilemez. 

 

Eğer varacağınız meydanın ICAO kodu yoksa özel kod olarak “ZZZZ” kullanmak 

zorundasınız ve 18.bölüm olan “REMARKS” kısmında “ DEST/” yazarak 

gideceğiniz havalimanı ismini belirtmelisiniz. 

 

 

 

 

 

Tahmini uçuş süresi ( TOTAL EET ) VFR şartlarda uçuş koşullarında kalkış 

saatinizden varacağınız meydana teker koymaya kadar geçen süre hesaplanarak 

yazılmalıdır. 

 

İlk iki karakter saat ve son 2 karakter dakika olacak şekilde kodlanmalıdır. 

 

Tüm saatler UTC Zulu saatine göre hesaplanıp yazılmalıdır. 
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3.14. Alternatif Havalimanı – Boşluk 16C 

 
Bu boşluk alternatif havalimanının ICAO kodudur. En fazla 4 karakterle 

kodlanmalıdır. 

Alternatif havalimanı, uçağınızın belirlenen havalimanına inemeyeceği zaman 

kullanılır. 

IVAO’da ICAO kodu zorunludur. IATA veya havalimanı ismi kabul edilemez. 

 

 

Eğer varacağınız meydanın ICAO kodu yoksa özel kod olarak “ZZZZ” kullanmak 

zorundasınız ve 18.bölüm olan “REMARKS” kısmında “ ALTN/ ” yazarak 

gideceğiniz havalimanı ismini belirtmelisiniz. 
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3.15. Diğer Bilgiler(REMARKS) – Boşluk 18 

 
Bu boşluk diğer boşluklarda mevcut olmayan, uçuşunuz için gerekli tüm diğer 

bilgileri belirtmek içindir. 

IVAO’nun tavsiye ettiği kodlar: 

 *Eğer IVAO ağına yeni katıldıysanız, lütfen buraya “RMK/IVAO Newbie” yazınız. 

 *Eğer havayolu çağrı kodunuz çok bilinmiyorsa ATC (hava trafik kontrolörü)  

   tarafından, “ OPR/şirket çağrı kodu ” lütfen giriniz. ( OPR/ Turkish Airlines ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VFR uçuş için olasılığı olan kodlar : 
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  *DEP/ : Kalkış yapacağınız havalimanı ismi 

  *DEST/ : Varacağınız havalimanı ismi 

  *REG/ :  Uçağın uyruğu ya da yaygın adı ve tescil kodu 

  *TYP/ : Uçak tipi ve aralarında boşluk olmadan uçak sayısı ve her biri bir  

     boşlukla ayrılmalıdır ( TYP/ 2F15 3F5 ) 

  *OPR/ : Uçağı işleten kurumun ismi veya ICAO kodu 

  *ALTN/ : Eğer 16. boşluğa “ZZZZ” yazılmışsa Alternatif havalimanı girilir 

  * RMK/ : Gerektiği zaman uygun bir şekilde verilmek istenen bilgilerdir 

 

4.1.Yakıt Yeterlilik Süresi  
 

“E/” den sonra yakıt yeterlilik süreni saat ve dakika olacak şekilde 4 karakterle 

yazılır. 

 

Uçuş saati açıcısından uçağın otonomisi anlamına gelir. 

 
 

 

 

4.2.Toplam Yolcu Sayısı 

 
P/ ‘den sonra uçakta bulunan toplam yolcu sayısı ( yolcu ve mürettebat ). 
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4.2.Yetkili Pilot 

 
C/ ‘ den sonra gerçek isminizi ve soyadınızı yazmak zorundasınız. ( Kayıt 

formunu doldururken belirttiğiniz isminizle aynı olmalıdır.) 

 

 

4.4.Uçak Boyaması Ve Modeli (MTL) – IVAO’ya Özgü 

 
A/ Uçak tipinden sonra, uçağa en yakın temsili seçmek zorundasınız ( Önemli 

belirlemeler ile uçak yapısı). Bu temsil IVAO ağındaki diğer üyeler tarafından 

görülecektir. 

 

Siz bu grafiksel temsili asla göremeyeceksiniz; sadece diğer üyelerin 

simülasyondan zevk alması içindir. 

 

5.Uçuş Planı Örneği 
 

          5.1.Cessna 172 ile Dalaman’dan İzmir’e VFR uçuş 

 
 (FLP-TCCBI-VG 

-C172/L-S/S 

-LTBS1600 

-N0120VFR DCT DAL DCT SEL DCT IMR DCT 

-LTBJ0130 LTFE 

- OPR/PVT REQ/1 TOUCH AND GO AT LTFE RMK/TRAINING FLIGHT) 

 

 

 

Çeviren : Orçun Yaka (TR-TA4) 
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IVAO-TR Egitim Departmani  
 
Mert Tufan Vatandost TR-TC 
Öner Ocak TR-TAC 
Mehmet Kılıç TR-TA1 
Berk Çolakoğlu TR-TA2 
Anıl Uygun TR-TA3 
Orçun Yaka TR-TA4 
 
 
Dikkat: Dökümanlar IVAO HQ Training Department tarafından hazırlanmıştır. Bu 
döküman https://ivao.aero/training/documentation/index.php?section=asx adresindeki 
orjinallerinin Türkçe'ye çevrilmiş halidir. 

 

 

 

 


