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VFR UÇUŞ PLANLAMA

GİRİŞ

Ülkeler arası bir uçuş planlamak kolay bir iş gibi görülmez. Uçuş planı hazırlamak için yapmanız gereken çok şey 
vardır ama ne kadar fazla yaparsanız sizin için o kadar kolaylaşır. Aşağıda uçuş planı hazırlama süreci adım adım 
verilmiştir:

UÇUŞ TÜRÜNÜ SEÇİN

İlk adım iniş ve kalkış yapılacak olan meydanı seçmektir.

Gerçek hayatta, kalkış meydanı uçağın bulunduğu havaalanıdır ama IVAO' da dünyada bulunan istediğiniz 
herhangi bir havaalanını kalkış meydanı olarak seçebilirsiniz.

150 milden daha  ya da bir havaalanından daha fazla bir meydan uçuş gerçekleştirebilirsiniz. IVAO' da sınav ya da 
eğitim sırasında farklı hava sahalarına, kontrolsüz meydanlara ve yoğun olan havaalanlarına doğru uçabilirsiniz.

Uçuş rotasının hava durumu şartları ve NOTAM'lara bağlı olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Bir havaalanına uçuş 
yapmak istediğinizde, kötü bir hava olayı ve kapatılmış pistlerle karşılaşmayacağınızı uçuş yapmak istediğiniz 
havaalanında bulunan hava durum şartlarını ve NOTAMları kontrol ederek teğit edin. 

Sınav uçuş hazırlığı için, eğitim için gerekli olan talimatlarının sağlandığı ve eğitiminizde verilen 
talimatların  uygunalabileceği bir meydan seçtiğinizden emin olun. 

ROTANIZI SEÇİN
Uçuş esnasında yeryüzünde bulunan kontrol noktalarından  referans alabilmenize olanak sağlayan ve uçağınıza uygun 
düz uçuş irtifası sağlayan bir rota seçmelisiniz.

Küçük bir uçakla uçuş yapıyorsanız, yüksekliği fazla olan dağlarından üstünden geçmenizi sağlayacak bir irtifaya 
çıkamayabilirisiniz, bu durumda dağın etrafından uçabilirsiniz. Rotanızı planlarken güzergahta bulunan yeryüzü 
yükseltilerini, uçuşa yasaklı , askeri  ve geçii uçuş kısıtlaması olan bölgelerin ve kısıtlamaları dikkate alın. Ayrıca yoğun 
havaalanlarının üstünden geçen VFR rotaları da hesaba katmayı unutmayın. 

Uçuş rotası seçiminde bir kaç metod vardr:

Dead reckoning (normalde olunması gerek konum ile şuan ki konum arasındaki mesafe)
Radyo navigasyon yardımları 
GPS
Tüm metodların kombinasyonu

Rotanızı seçtikten sonra, bölgesel bir harita üzerine çizin/çıkartin.

Pilot, uçuş sırasında yapılan hesaplamaları takip etmek için bir defter tutar. http://skyvector.com/ websitesini 
kullanabilirsiniz.
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Örnek: KIKK – KBRL route: KIKK RBS KBMI KPIA BRL KBRL=

DEAD RECKONING (NORMALDE OLUNMASI GEREKEN KONUM İLE ŞUAN Kİ KONUM ARASINDAKİ MESAFE)

En basit düzeyde, VFR navigasyonun dead reackoning ve Pilotage (yalnızca yer yüzü referanslarını kullanarak ) 
yöntemlerin kullanımı ile tamamlanmasıdır. Pilotage yalnızca yer yüzü referanslarını kullanımı anlamına gele bir 
terimdir. Pilot, nehir,kasabalar,havaalanları ve binalar gibi yeryüzü referanslarını kullanarak uçuşunu gerçekleştirir.

Birbirinden ayrı aralarında 5-10 mil mesafe olan ve tanımlanması kolay bir kontrol noktası seçin. 
Göller,nehirler,kasabalar,otobanlar ve diğer havaalanları tespit edilmesi kolay noktalardır. İdealden daha az kontrol 
noktalarına sahip çok düz bir arazide kaybolabilirsiniz.

Pilotage (yalnızca yer yüzü referanslarını kullanarak ) ile sıklıkla yaşanan sıkıntı,  pilotların  düşük görüş şartlarında 
alınan yer yüzü referanslarının kolay bir şekilde görememesi ve tanımlayamaması durumunda rotalarından çok hafif 
bir sapma yaşamasına sebep olmasıdır. Bu yüzden dead reckoning yöntemi kullanılmaya başlandı.

Dead reckoning, zaman ve mesafe hesaplamaları ile birlikte görsel kontrol noktalarının kullanımını içerir.= Pilot, 
havadan kolayca görülebilen ve harita üzerinde  tanımlanabilen kontrol noktalarını seçer ve= daha sonra mesafe, 
hava hızı ve rüzgar hesaplamalarına bağlı olarak bir noktadan diğerine uçma süresini hesaplar.

Her zaman konumuzun farkında olmanız çok önemlidir, bu yüzden yolunu bulmak için doğrusal olan 
rotanızdan sapmaktan korkmayın. 

RADYO NAVİGASYON
Görsel meteorolojik şartlardaki (VMC) bir pilot yalnızca pilotage (yalnızca yer yüzü referanslarını kullanarak )ve dead 
reckoning kullanarak uçuşunu gerçekleştirebilir ya da  radyo navigasyon yardımları ya da GPS navigasyon tekniklerini 
kullanabilir.

radyo navigasyon yardımı bulunan uçakta, pilotlar uçuşlarını, yalnızca dead reckoning sistemi kullanımına kıyasla  daha 
doğru hesaplamalar ile tamamalar.  Radyo NAVAID'lerin kullanımı görüşün üşük olduğu koşullarda daha faydalıdır ve 
genel havacılık pilotları için yedekleme için de kullanılabilir. Bu NAVAID' ler de daha kesin bir hesaplama yapar.

NAVAID'ler IFR uçuşlar için de geçerlidir.

Havacılıkta kullanılan farklı tiplerdeki NAVAID'ler şunlardır:

ADF/NDB: Radyo navigasyonunun en temel şekli ADF / NDB çiftidir. ADF cihazı temel olarak pusula kartı 

tipi bir ekranın üzerine yerleştirilmiş bir ok işaretçisidir.

VOR: VOR sistemi muhtemelen dünyada en yaygın kullanılan NAVAID sistemidir. VOR, çok yüksek frekans 
aralığında çalışan radyo tabanlı bir NAVAID'dir. VOR istasyonları yerde bulunur ve iki sinyal iletir - birincisi sürekli 
360 derece referans sinyali verirken diğeri geniş bir alanı kapsayan yön sinyali sağlar.

DME: DME, UHF frekanslarında iletim yapar ve eğim aralığı mesafesini hesaplar. Bir sinyalin bir DME 
istasyonuna gidip gelmesi için geçen süreyi belirlemek için uçakta bir transponder kullanan temel bir yöntemdir.

MODERN NAVIGASYON GPS KULLANIMI



Küresel konumlandırma sistemi, 24 Amerika Savunma Bakanlığının uydularını, uçak konumu,uçuş başı,sürat ve 
pilotlara olan mesafe gibi kesin verileri sağlamak için kullanır.

GPS, kolay kullanımı ve doğruluk payından dolayı en fazla tercih edilen metod olmuştur.

HAVADURUMU BİLGİSİNİ ALIN
IVAO ağında, hava durumu bilgisi birkaç şekilde alınabilir:

IVAO Pilot  Programının arayüzü kullanarak METAR/TAF bilgisi alabilirsin
Gerçek havacılık sistemlerinin kullanımı ile METAR/TAF bilgisini alabilirsinn (IVAO hava durumunun gerçek sistemler 
ile entegreli olmasına rağmen bazı farklar olabilir.

Hava Trafik Kontrol ünitesine bağlanıldığında otomatik olarak ATIS bilgisinden de alınabilir.
İniş yapacağınız havaalanında bulunan hava durumu şartlarını ve hava durumu tahmin raporlarını kontrol 
etmelisiniz.

DÜZ UÇUŞ SEVİYESİ/İRTİFASI SEÇİN

VFR bir pilot olarak, uçağınızın yeryüzünde bulunan kontrol noktalarını tanımlayacabileceği ve yüksek dağ gibi 
yer yüzü yükseltilerinden kurtulabileceğiniz bir yükseklikte uçmanız gerekir.

Uçağınızın pilot kullanım kılavuzundaki veya pilot bilgi kılavuzundaki performans çartları, en iyi mesafe veya en iyi 
dayanıklılığı elde etmek için kullanılacak bir yükseklik ve düz uçu gücü ayarını belirlemenize yardımcı olabilir. 

UÇUŞBAŞI, ZAMAN VE MESAFE HESAPLAMALARI

Uçuşun  her bacağında hız, uçuş başı, mesafesi yanında yakıt miktarını da  eksiksiz olarak  hesaplamalısınız. Bu 
hesaplamaları yapmanın en kolay yolu  bir navigasyon kayıt defterini takip etmektir. Bunu  el ile ( bir uçuş bilgisayarı 
ile) ya da güvenilir bilgisayar ile de yapabilirsiniz. 

Navigasyon kayıt defteri kullanmak, hesaplamaları anlamlı ve kullanımıbı kolay bir şekilde düzenlemenize yardımcı 
olabilir.

http://skyvector.com tarafından oluşturan basit navigasyon kayıt defter örneği.

HAVAALANLARINI TANIYIN VE ÖĞRENİN

Havaalanı çartları olmadan yoğun bir havaalanında sıkışıp kalırsınız,  inişten sonra bile,durumsaI farkındalığı 
korumanın zorunlu olduğunu bilirsiniz. Eğer büyük ve yoğun havaalanlarında yeterli tecrübeniz ve yakınlığınız yoksa 
bu durum sizi zorlayabilir ve havaalanında kaybolabilirsiniz. Taksi talimatları uzun ve karışık olmakla birlikte 
etrafınız medium(orta) ve (heavy) türbülans kategorisine sahip uçaklarla çevrenebilir. 

Küresel konumlandırma sistemi, modern havacılık dünyasının en değerli navigasyon yöntemi haline gelmiştir. GPS, 
son derece güvenilir ve hassas olduğu kanıtlanmış ve muhtemelen günümüzde kullanılan en yaygın NAVAID'dir.
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Büyük ve yoğun havaalanlanı meydan çartları hakkında ön çalışma yapmak şiddetle tavsiye edilir.
 Seçilen üzerinde uçulacak olan havaalanının çevresinde bulunan hava sahalarını kontrol etmek de ayrıca tavsiye 
edilir. Bazı havaalanları birkaç hava sahasına sahip olabilir ve bazı zamanlar kontrollü bir hava sahasına giriş 
yaparken hangi hava sahasında olduğunuz bulmak zorlaşabilir.

Gerçek havacılıkta, çalışma saatlerini, yakıt servisinin  ve diğer hizmetlerin kullanılabilirliğini bilmek 
isteyebilirsiniz.

EKİPMANLARINIZI KONTROL EDİN

Belirli navigasyon cihazlarına güveniyorsanız, bunların çalıştığından emin olun. GPS veri tabanının güncel 
olduğunu ve uçuşunuz için kullanılabilir olduğundan ve  VOR/NDB sistemlerinin güvenilirliğinin  navigasyon 
cihazlarının kontrol testin geçtiğinden emin olun. Ayrıca gerekli çartların mevcut olduğunu ve bir tanesini bile kayıp 
etmemeniz gerektiğini unutmayın!

UÇUŞ PLANI HAZIRLAYIN
Uçacağınız rota seçili  ve gerekli hava durumu bilgisini aldıysanız, uçuş planı doldurma vakti gelmiş demektir. IVAO' 
da VFR uçuşlar için, rotasız kısa uçuş planları doldurabilirsiniz. Ama uçuş esnasında uçacağınız güzergah hakkında 
bilgi vermek, sizi yönlendirin hava trafik kontrolörünün işini kolaylaştırır.

IVAO sınavları için rota/güzergah doldurmak zorunludur.

BEKLENMEDİK OLAYLARA KARŞI HAZIRLIK OLUN

Bazen bazı şeyler planlandığı gibi gitmez. Gereken şu durumlarda uçuş planınızı değiştirmek için mental açıdan hazır olun:

Eğer rüzgar beklenen daha şiddetli bir şekilde esiyorsa, düz uçuş profili hesaplamalarınızı değiştirebilir hatta uçuş 

planınızı ve ETA(Tahmini Varış zamanı)' nızı güncelleyebilirsiniz.

VOR/NDB cihazları arızalanırsa, harita okuma bilginize daha fazla güvenmeniz gerekebilir.
Hava durumunun kötüleştiği durumlarda, başka bir havaalanına iniş yapmak zorunda kalabilir ya da 
uçuş rotanızı değiştirmek zorunda kalabilirsiniz.

Beklenmedik durumlar için de plan yaparsanız, uçuş esnasında her şey hazır olursunuz.
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Bu döküman içeriği simulasyon havacılığı amacıyla hazırlanmıştır, gerçek hava operasyonları için kullanılması 
yasaktır.

IVAO - TR EĞİTİM 
DEPARTMANI

Çeviri:Taha Bedir TR - T06

Serdar Özden TR - TC
Gökhan Peker TR - TAC
Mehmet Dinç TR - TA1

Murat Türkaslan TR - TA2
Barış ÇETE TR - TA3

Özgür Orhon TR - TA4
Mert Akçakaya TR - TA5
Berk ÇolakoğluTR - TA6
Orkun Terzioğlu TR - T01
Serhat Karanlık TR - T02
Orkun Özdelice TR - T03

Anıl Uygun TR - T04
Alp Yeni TR - T05
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