
 

 

VOR HOLD CHARTLARI 

Belirli bir VOR üzerinde hold’a girmezden önce, ilgili meydanın yaklaşma chartına bakmalı ve 
uçağınızı buna göre konfigüre etmelisiniz. 

 

Belirtilen Yaklaşma Chart prosedürü anlatmaktadır. (LFBT Meydanı yaklaşma Chartı) 

1. İlk yaklaşma noktası (Initial Approach Fix-IAF) TBO Vor’u 113.9 MHz üzerinde Hold’a 
giriş. 

2. Inbound (VOR Önden Yol Takibi) radyali 078˚ olan TBO Vor’una 258˚ uçuş başı ile 
inbound olunması 

3. Soldan yarı tur dönüş ile 078˚uçuş başında Outbound bacağında uçulması 
4. Outbound bacağı 1 dakika sürecektir 
5. Sürat kısıtlaması 220 Kt olarak belirtilmiştir 
6. Minimum Hold Atacağımız irtifa 3000 ft olarak belirtilmiştir. 

 

 

 

 

         VOR KULLANARAK BEKLEMEYE (HOLD’A) GİRİŞ USULLERİ     



VOR UZERI HOLD UCUSU 

HOLD PROSEDURUNDEN ONCE 

Planlanmış yaklaşma prosedüründen sonra bir Hold Paterni’ne dahil olacaksak, ATC’den şu 
şekilde talimatlar alabiliriz: 

 Standart yaklaşma prosedürüne uyarak IAF (Initial Approach Fix) noktasına kadar 
devam edilmesi 

 Standart yaklaşma prosedüründen çıkarak direk olarak IAF noktasına devam edilmesi 

 

 

Ornegimizde görüldüğü üzere, kontrolör direk olarak IAF noktamız olan TBO Vor’u serbest 
kılmıştır. 

1. NAV1 113.9 MHz olarak ayarlanır. 
2. Navigasyon course değerimiz VOR’a gidiş için uygun Course değerine göre ayarlanır. 

(Şu anda 241˚) 
3. İkili RMI kanalı alıcı VOR’a göre set edilmeli 
4. Sürat,eğer üzerindeyse, minimum Hold atılması gereken sürate düşürülmeli 

 



IAF NOKTASINA YAKLAŞIRKEN 

IAF noktasına yaklaşırken ATC tarafından yaklaşma müsaadesi verilmemişse Hold paternine 
katılmak zorunludur. 

IAF Noktasına yaklaşırken, mesul pilot Hold Paterni için gereken hazırlıkları yapmaya başlar: 

1. Inbound Radyal’i 078˚ dir. Alet course değerimiz 258˚ olarak set edilir, VOR Holding 
için gerekli uçuş başımız bu olacaktır. 

2. İrtifamız, Hold için gereken minimum irtifanın altında olmamalıdır. (3000 ft minimum) 
3. Süratimiz, Hold için gereken maksimum süratin üzerinde olmamalıdır. (maksimum 

220KT) 
4. Kronometreyi resetlemeliyiz 
5. Navigasyon aletlerinin takibini sürdürmeliyiz. 

 

 

ATC Bu aşamada Hold Paterni kleransı verebilir. 

 

Initial Approach Fix üzerine vardığımızda ATC’den herhangi bir yaklaşma talimatı 
almamışsak, Chartta takip etmemiz gereken spesifik bir rota yoksa, pilot belirtilen holding 
prosedürünü uygulaması gerekir. 

 

 

 

Tüm bu hazırlıkları rağmen ATC bizi Hold Paternine serbest kılmayabilir, bunun için 
kontrollü ve dikkatli olmalıyız.  

 ,      
   



IAF NOKTASININ ÜZERİNE GELİNDİĞİNDE 

VOR üzerine geldindiğinde planlanan Hold Paterni başlamış olur; 

1. Dual-RMI Göstergesi önü gösterirken ibre arkaya doğru ani dönüş yapar. 
2. Navigasyon RMI göstergesinde de aynı hareket gözlenir. 

 

Eğer uçuş başımız 241˚ ise, herhangi bir spesifik manevraya gerek kalmadan VOR Hold 
Paternine Direk Giriş (Direct Entry) yapılır.   

1. Chart’ta da istendiği gibi ilk dönüşle soldan 180 ˚ geri dönüş manevrası yapılır. 
2. Hold Paterni Outbound bacağı için nihai uçuş başımız 078˚ olmalıdır. 
3. Uçuş aletlerinin kontrolü sağlanmaya devam edilmelidir. (İrtifa, Durum, Sürat) 
4. RMI aleti takip edilerek VOR konumu sürekli kontrol edilmeli ve pozisyonumuzu tayin 

edebilmeliyiz. 
5. İlk dönüşe başlarken kronometre hala 0:00 değerini göstermeli ve çalıştırmaya 

başlamamalıyız. 



 

Hold paterni sabit IAS Süretinde gerçekletirilmelidir. 

 

BELIRLENEN VOR’A ABEAM OLMAK 

Bir VOR’a Abeam olduğumuzda, Outbound bacağındaki uçuşumuz başlamış demektir. 

 

1. RMI Aletine bakılarak VOR’a göre konumumuz kontrol edilir. (Abeam noktası = VOR 
tam 90 derecemizde yani bu örnekte gösterge tam sol tarafımızdaki VOR’ı 
göstermelidir) 

2. Dönüş tam olarak tamamlanmasa bile VOR’ı tam 90 derece solumuza gördüğümüz 
an kronometreyi başlatmamız gerekir. 



 

OUTBOUND BACAĞININ SONU 

Outbound bacağında 1 dakika uçtuktan sonra, Outbound bacağı son bulacaktır. Bu 
aşamadan sonra Inbound bacağına dönüş başlaması gerekir. 

1. Kronometre tam 1 dakika saydıktan sonra, soldan 258˚ uçuş başına dönerek Inbound 
bacağına katılırız. 

 

 

INBOUND BACAĞINA DÖNÜŞ 

Bu aşamada artık Inbound bacağı için final dünüşündeyiz. 

 

Eğer dönüşümüz tamamlanmış, fakat uçağımız VOR’a hala Abeam olamamışsa, Abeam 
olmadan kronometreyi başlatmamamız gerekir.   ,      

   



1. Navigasyon ekranımızı kontrol ederek, 078˚ radyalini keserek VOR’a inbound 
olduğumuzu kontrol etmemiz gerekir. 

2. Uçuş Aletlerini her zaman kontrol etmeliyiz. (İrtifa,Durum,Sürat) 
3. Eğer vaktimiz varsa kronometreyi resetleyebiliriz. 

 

INBOUND BACAĞINA ESTABLISH OLMA 

Rüzgar düzeltmesi de yapılarak Inbound bacağına establish olunması sağlanır ve şu şekilde 
devam edilir: 

1. VOR Istasyonuna kadar bu Inbound Radyali korunur 
2. Navigasyon ekranından tam VOR’a doğru uçtuğumuz kontrol edilir. 
3. ATC kleransı beklenerek, sonrasında bir sonraki safha için karar verilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ILERIYE TAŞMA (OVERSHOOT) VEYA GERISINDE KALMA 
(UNDERSHOOT) DURUMLARI VE ÇÖZÜMLERİ 

Rüzgarın etkisiyle beraber, uçak dönüşlerden çıkıştan sonra istenilen radyali veya dereceyi 
karşılayamayabilir. 

 Birincisi, son 180 derecelik dönüşten sonra, inbound radyalini kesemessek burada 
undershoot olmuş oluruz. 

 İkincisi, son 180 derecelik dönüşünden sonra, inbound radyalinin diğer tarafına diğer 
tarafına taşıp, establish olamıyorsak bunada overshoot olmak denir.  

Aşağıdaki resimdeki örneğe göre, 180 derecelik son dönüşten sonra, Overshoot olmuş 
bulunmaktayız. Uçak istenilen radyal değerini aşıp establish olamamıştır. Mesul Pilotun 
tekrardan radyali kesmesi beklenir. 

 

 

1. Navigasyon oenceremiz radyalin diğer tarafına geçtimizi ve establish olamadığımız 
gözükmektedir. 

2. Örnekteki gibi overshoot olmamız durumunda, uçuş başımız tekrar uygun bir değere 
ayarlanarak establish olmamız beklenir. Bunun için standart olarak + yada – 30 
derecelik bir açı yeterli olacaktır. (VOR’a olan mesafemize göre daha düşük dereceler 
seçilebilir fakat 10 dereceden fazla olması gerekmektedir.) 

Undershoot durumuyla karşılaştığımızda ise, 180 derece dönüşe 30 derece kala dönüş 
durdurulmalı ve daha sonra ufak dönüşlerle çabuk radyal kesimi sağlanmalıdır. 

 

 



HOLD PATERNININ TAKIBINI SURDURME 

 

IAF Noktasına gelmeden tekrar dikkat edilecek noktalar vardır: 

 Eğerki Yaklaşma kleransı alınmışsa, hold prosedürü sırasında, hold paterni VOR 
üzerinde bırakılmalıdır. (Bazı durumlarda bulunulan pozisyondan da Hold 
prosedüründen çıkılabilmektedir.) Gereken yaklaşma prosedürü uygulanmaya 
başlanmalıdır. 

 Eğerki yaklaşma kleransı alınmamışsa, herhangi bir ek bilgi veya prosedür izni 
gelene kadar planlanan bekleme ve holding durumunda kalınmalıdır.  

 

Eğerki ATC yaklaşma kleransını çok geç vermişse, mesul pilot uçağını yaklaşmaya 
hazırlamak amacıyla hold prosedürüne bir süre daha devam etmeyi talep edebilir. Eğer ki 
yeterli yaklaşma hazırlıkları tamamlanmamışsa hold’dan çıkılması doğru olmayacaktır. 
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Dosyanın orjinali; 

https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Make_a_holding_pattern_using_VOR 

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> Orkun ÖZDELİCE 

TR-T04> Anıl UYGUN 

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

 


