
 

 

HAZIRLIK 

İlk durumda: 

1. Uçağımız 090° uçuş başında ve 5000 feet yükseklikte EDTK – Karlsruhe-Forchheim 
havalimanı yakınlarında uçmaktadır. 

2. Radyo istasyonu olarak VHF Omnidirectional Range (VOR) > KARLSRUHE KRH 
kullanılmakta ve frekansı 115.950 bağlanmıştır. 

3. Amacımız ise KRH VOR’una 330 radyalinde outbound (arkadan yol takibi, 
uzaklaşmak) olmaktır. (Radyal Track’i pembe ve yön ise kırmızı renkle gösterilmiştir.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOR RADYALI YAKALAMA VE TAKIP ETME     

 Bu noktada uçağın uçuş başı ile belirtilen radyalin birbiri ile bir noktada mutlaka    
kesişmesine dikkat etmemiz gerekir.   ,      

   



KOKPIT ALETLERI 

ALET TANIMLARI 

Kullanmakta olduğumuz kokpit aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki 
ekipmanlara bakınız. 

 Yatay Durum Göstergesi (Horizontal Situation Indicator – HSI) 
 Radyo-Manyetik gösterge (Radio Magnetic Indicator – RMI) 

 

NAVIGASYON CIHAZINI AYARLAMA 

Yakalama manevrası yapabilmek için, yakalayacağımız VOR’un Frekansını doğru bir 
biçimde girmemiz gerekmektedir:  

1. Uçağımızdan VOR Frekansını 115.95 MHz olarak ayarlıyoruz. 
2. Yakalamak istediğimiz radyali yani 330’u Course olarak ayarlıyoruz. 

 

 

 

 

 

 



VOR RADYALINI YAKALAMAK 

Alet ayarlamasını yaptıktan sonra, RMI yani Radyo Magnetik Gösterge’nin iğnesinin 
hareketini gözlemleyerek yakalama süreci takip edilir. 

1. Aşamalı olarak RMI'nin iğnesi istenen seyir yönüne veya ters seyir yönüne doğru 
dönecektir. 

2. Radyal pozisyona yaklaştığınızda, HSI cihazının iğnesi merkeze doğru hareket 
eder. 

 

Eğer ki VOR’un size göre olan mesafesini bilmiyorsanız, kesintili dönüşler yapmayın. Bu 
durumda VOR Radyalini konumunuza göre çok uzak noktalarda kesebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

Radyali en efektif biçimde yakalamak için, verilen radyali önce kat etmenizi öneririz.  



RADYAL KATETME 

Normalde bu aşamada uçuş başınızı koruyarak belirtilen radyali katedebilirsiniz. 

1. RMI aletindeki iğne, VOR rotasına veya zıt rota yönüne işaret etmelidir. İğne VOR’a 
doğru hareket eder. 

2. HSI aletindeki iğnenin tam merkezde olması gerekir. 
3. Belirtilen Yöne/yönünden göstergesi (TO/FROM indicator) istasyon yönüne doğru 

olması gerekir. (Yeşil üçgenden görebilirsiniz.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi olarak, VOR’a göre 330 radyale inbound hattını takip etmek istiyorsanız, uçağınızı 
150° uçuş başına döndürmeniz gerekir. 

    
   

Bu aşamada, VOR’a göre 330 radyale outbound hattını takip etmek istiyorsanız, uçağınızı 
330° uçuş başına döndürmeniz gerekir. 



RADYAL’İ KESME VE O RADYALE ESTABLISH OLMA DÖNÜŞÜ 

Eğer VOR’a göre 330 radyale outbound hattını takip etmek istiyorsak: 

1. 330° uçuş başına döneceğiz. 
2. Eğer doğru radyal üzerinde fakat bu takibi doğru uçuş başında yapmıyorsak, bu 

radyalden taşacağımız anlamına gelir. Böyle bir durumda radyalin yönüne geri 
dönerek tekrar yakalamamız gerekir. 

3. Daha sonra uçuş başımıza 30° ekleyip ya da çıkartarak tekrar radyale oturmamız 
gerekir. Eğer uçak saat yönünde dönüyorsa (sağa doğru), uçuş başına 30 derece 
eklenir, ya da uçak saat yönünün aksine dönüyorsa (sola doğru), uçuş başından 
30 derece çıkartılır. 

 

 

 

 

 

 

 



COURSE UÇUŞ BAŞINA VARIŞ AŞAMASI 

Bu aşamada ise 30° derecelik yakalama açısını kullanarak, radyali yumuşak biçimde 
kesmemiz gerekir. 

 

 

 

Görsele göre: 

1. Eğer uçuş başımızı course derecesinde yani 330’da tutarsak, keseceğimiz 
radyalden gitgide uzaklaşacağızdır. 

2. Tekrar yakalamak için ise yakalama açısına yani uçuş başından 30° derece 
çıkarmamız gerekir. (330°-30°= 300°) 

Daha düşük bir açı, şiddetli rüzgarlara karşı karşıya kalırken geç veya mümkün olmayan 
yakalamalara neden olacaktır. 

Daha yüksek bir açı başka bir taşma durumu ve başka bir yakalama döngüsü yaratacaktır. 

 

 

 



COURSE’U YAKALADIĞIMIZ UÇUŞ BAŞI AŞAMASI 

Yakalama uçuş başındaysak, istediğimiz radyali tekrardan daha düşük bir açıyla 
yakalayabiliriz. 

1. Eğer ki  yakalama açısındaysak, HSI üzerindeki iğnenin merkeze gittiğini 
görmemiz gerekir. 

2. Eğer ki iğne HSI iğnesinin çok az yanındaysa, hangi taraftaysa o yöne ufak 
dönüşler yapıp merkezlememiz gerekir. 

3. Uçuş başına dönüş. 

 

 

Son dönüşün tam zamanını bilmek bazen zor olabilir. 

Eğer ki VOR’a yakınsak (DME < 40 Nm), iğne ½ yani yarım nokta seviyelerine 
geldiğinde dönüşe başlayabiliriz. (Noktaları resimde görebilirsiniz, 2 sağda 2 solda, iğne 
bu noktalar üzerinden geçip gitmektedir.) 

Eğer mesafe uzaksa, iğnenin hareket edip merkeze gelmesine kadar beklememiz 
gerekir. 

 



YAKALANAN RADYALİN TAKİBİNİ SÜRDÜRME 

Aşağıdaki resimde, istediğimiz 330° radyalini yakalayıp, bu radyali takip etme sürecine 
girdiğimizi görebilirsiniz. 

1. RMI göstergesi VOR’ı göstermektedir. Outbound bir uçuş yaptığımız için, ibrenin 
ucu güney yönü yani tam arkamızı göstermektedir. 

2. HSI göstergesindeki iğne tam merkezde olup uçuş başımız istenilen outbound 
course değeri ile çakışmaktadır. (330°) 

3. HSI göstergesinde bulunan Yöne/yönünden göstergesi (TO/FROM indicator), 
“yönünden” olarak bilgi vermektedir. Bu da VOR’dan geldiğimizi yani ondan outbound 
olarak uzaklaşıyor olduğumuzu gösterir. 

 

 

Bir radyali takip ederken rüzgarin etkisini de göz ardı etmemek gerekir. Uçağımızın uçuş başı 
HSI iğnesini tam merkezde tutacak biçimde rüzgar düzeltmesi yapılarak ayarlanmalıdır 

 

 

 



 

HAZIRLAYAN 

 

Dosyanın orjinali; 

http://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Intercept_and_follow_a_VOR_radial 

adresinde yer alıp Türkçe diline çevirme işlemi, IVAO Türkiye Divizyonu eğitim departmanı 
adına 

TR-TA3 Barış ÇETE tarafından yapılmıştır. 

---------------------------------------------------------------------------- 

Bu belgenin içeriği sadece havacılık simülasyonu içindir ve gerçek havacılık operasyonları 
için kullanılmamalıdır. 

---------------------------------------------------------------------------- 

TR-TC > Serdar ÖZDEN 

TR-TAC> Gökhan PEKER 

TR-TA1> Mehmet DİNÇ 

TR-TA2> Murat TÜRKASLAN 

TR-TA3> Barış ÇETE 

TR-TA4> Özgür ORHON 

TR-TA5> Mert AKÇAKAYA 

TR-T01> Orkun TERZİOĞLU 

TR-T02> Serhat KARANLIK 

TR-T03> Taha BEDİR 

---------------------------------------------------------------------------- 

  


