
Yaklaşma Usülleri 
 

1. Instrument Landing System – ILS 
 
Hiçbir göstergeden değer okunmadan , istenilen iniş alanına (görülebilir iniş kuralları ‘VFR’ ile) güvenli 
bir şekilde uçağın inmesini sağlamak için pilot, pilota en az 3 mil yatay görüş mesafesinde ve 1000 ft 
‘ten az bir tavan mesafesinde olmalıdır. Çoğu inişler bu koşullar altında yerine getirilse bile , önemli bir 
kısmı bu koşulları sağlayamaz. Uçuşun başka yöne çevrilmesi veya kaldırılması (örneğin ; pas 
geçilmesi... ) ; iniş alet sisteminin genel amacı için oldukça önemli olan gelir miktarının kaybolmasına 
neden olacaktır.  
   
Havaalanına yaklaşmada pilota yardımcı olmanın bir yolu hava trafik kontrolünün yardımıyla kesin 
yaklaşım radar sisteminin (P.A.R.) kullanılmasıdır. Uçak radar sistemine bağlanırsa VHF-rt ile ilgili bilgi 
verir. Alternatif bir metod ; kokpite alet ve göstergelerin yerleştirilmesidir. Eğer pilot sinyali almak 
istiyorsa ona yönlendirme hakkında bilgi verir. Bu durum uçağın doğru istikamette olmasını , güvenli 
inişini ve güvenli bir şekilde konmasını sağlar. Bizi ilgilendiren metod P.A.R. tarafından monitörde 
görüntülenen bilgidir.  
   
Aletli iniş sistemi standart yaklaşma amacıyla dünyanın her tarafında kullanılır. Bu sistem kesin şartlar 
altında yaklaşma ve iniş için tamamen başarılı bir yol göstericidir ve yeterlidir. Aletli iniş sistemi radyo 
ve görerek seyrüsefer kolaylıklarının bir araya gelmesinden oluşmuştur. Aletli iniş sistemi kötü görüş ve 
hava koşullarında pilotun piste güvenli bir şekilde iniş yapmasını sağlar. Uçağın piste touchdown 
noktasından itibaren yaklaşık 150 ft ve 30 mil uzaklıktaki yüksekliğin ve yönün belirlenmesini sağlar.  
   
ILS yer vericilerinin ve uçaktaki alıcı cihazların kapasite ve performansına göre ILS ‘ler kategorilere 
ayrılmıştır. ICAO ise bu kategorileri görüşe bağlı olarak üçe ayırmıştır. Üçüncü kategori alt bölümlere 
ayrılır. Bütün kategoriler pistin görülebilir bölümleri (RVR) ‘nin menziline göre tanımlandı. Kategori 3 
hariç ; Decision Height (DH) altında bir seviyede bulunulduğunda pilot pisti görebilmelidir ya da inişi 
ertelemelidir. Tablo 1 ‘de kategori çeşitleri gösterilmiştir. 
   

ILS KATEGORİSİ DH (Decision Height) VIS / RVR 

I 200 ft 800 metre (2400 ft ) ve 
üzeri RVR 1800 ft ve üzeri 

II 200 ft altı , 100 ft üzeri 1200 ft üzeri 

IIIA 100 ft altı , 50 ft üzeri 700 ft üzeri 

IIIB 50ft altı 700 ft altı , 150 ft üzeri 

IIIC NO DH NO RVR 

   
Tablo -1  

   
NOT: Özel sahalada DH 200 ft üzeri , RVR ise 2600 ft üzeri olabilir.  
   
Tabloda standartlar feet (ft) cinsinden değerleri ile verilmiştir. Bazen kategori IIIA ‘ see to land ‘, 
kategori IIIB ‘ see to taxi ‘ olarak adlandırılmıştır.  
   
ILS II ve ILS III uygulayacak pilotların özel eğitim görmesi gerekir ve bu yaklaşmada havaalanı , uçak 
ve pilot için özel bir izin gerekir. Ayrıca uçaklarında bunu yapabilecek onaylanmış teçhizata sahip 
olmalıdır. Fakat normal prosedürde görüş ½ mil veya daha iyi ise DH ‘ ı 200 ft olan inişlere izin verilir.  
 
   
 
 



Yönsel radyo dalgaları , hava aracında bulunan teçhizatın , yayın merkezlerinin yerinin saptanmasına 
ve piste doğru yaklaşma rotasını tanımlamasına göre modüle eder. Bununla beraber düşey yönsel 
dalgalar yaklaşmaya olan uzaklığın yer kontrolünü sağlar. 
   
ILS sinyalleri doğada oldukça yön değiştirir ve yaklaşma rotası dışında güçlü değildir.  
    
Standart özelliklere sahip bir ILS sistemi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.(Şekil 1) 
 

 
Şekil 1 

 
Sistemin tamamı üç bölümü kapsar ; bu bölümlerden her biri yerde bir vericiye , alıcıya ve sinyal 
tanımlayıcı göstergeye sahiptir. ILS yer sistemini genel olarak LOCALİZER (LOC) vericisi ile GLİDE 
SLOPE (GS) vericisi meydana getirmesine rağmen , aşağıdaki sistemler bir ILS yer sisteminin 
tamamlayıcılarıdır. 
 

1. Localizer Vericisi (LOC)  
2. Glide Slope Vericisi (GS)  
3. Marker Beacon Vericisi (M)  
4. Locator Beacon Vericisi (L)  
5. Distance Measuring Equipment (DME)  
6. Approach Light System (ALS)  

   
1.1. LOCALIZER (LOC/LLZ ) Vericisi (Radyo Dalgası Verici Cihazı):  
 
Uçağın yatay pozisyonu hakkında bilgi verir. Localizer yana doğru yol gösteren ILS ‘ in bir parçasıdır ve 
wind-end bölümünün sonuna , anteni pistin orta çizgisine doğru konumlandırılmıştır. Anten 20 m 
boyunda , 3m en ve yüksekliktedir. Yaklaşma istikametinden 25 mil mesafe içerisinde alınabilecek iki 
yönlü radyo dalgasından oluşur. Localizer vericileri 108.10MHz -111.95MHz frekans bandı içinde tek 
ondalıklı 40 adet VHF frekanslarını kullanırlar. (örnek:108.10 ve108.15 LOC kanalıdır ama 108.20 ve 
108.25 değildir.)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.2. GLIDE SLOPE (GS) Vericisi:  
 
Dikey bir eksen üzerinde uçağı piste yaklaştıran hayali yolu gerçekleştiren sisteme Glide Slope denir. 
Glide Slope vericisi pistin ya bir tarafına yada diğer tarafına , touchdown noktasının sonuna yakın ve 
pisten ortalama 300 ft uzaklığa yerleştirilmiştir. Glide Slope antenleri UHF bandında 329MHz-335MHz 
arasındaki frekanslardan yayın yapar.(Şekil 2) 
 

 
Şekil 2 

 
Bir zamanlar birbirinden ayrı ILS alıcıları kullanılmıştır. Oysa şimdi uçaktaki VOR cihazına ILS-LOC 
frekansı bağlandığında otomatik olarak Glide Slope frekansı da bağlanmış olur. Glide Slope vericileri 
tanıtma sinyali neşretmezler. Glide Slope sinyallerinin güvenilir olup olmadığı ve bilginin alınıp 
alınmadığı sadece Glide Slope OFF bayrağından anlaşılır. 
   
1.3. MARKER BEACONS (M):    
 
ILS yaklaşma yolunda , fix mevki malumatlarını temin etmek için yerleştirilmiştir. Pilota görsel ve sesli 
sinyaller veren bir sistemdir. Normalde iki Marker Beacon vericisi olmasına rağmen bazı yer 
istasyonlarında üç olabilir. (Şekil 3) 
 

 
Şekil 3 



 

OUTER MARKER (OM): Touchdown noktasından 4 mil uzaklıktadır. 75MHz 
frekansta sinyal yayınlar.  

 

MIDDLE MARKER (MM): Touchdown noktasından 1 mil uzaklıktadır. 
75MHz frekansta sinyal yayınlar. 

 

INNER MARKER (IM): Eğer kullanılıyorsa touchdown noktasından yaklaşık 
75 yard uzaklıktadır. 75MHz frekansta sinyal yayınlar. 

Tablo -2 
 

Pilotların Marker Beacon ses ve ışıklı ikaz yayınlarını alabilmesi için uçakta herhangi bir cihaza bir şey 
bağlanmasına gerek yoktur , bu ikazla otomatik olarak uçaktaki Marker alıcısı tarafından alınır. Uçak , 
Marker Beacon ‘lar üzerinden geçerken pilotlar Tablo 2 ‘deki gibi ses ve ışıklı ikazlar alırlar. 
   
1.4. LOCATOR BEACON (L):  
 
ILS ile müşterek kullanıldığında , mevki belirleyici NDB (Locator Beacon ) marker beacon bölgesine 
yerleştirilirler. Bunlar alçak takatli (15Watt gücünde ) NDB’ler olup , 200-400KHz frekanslar arasında 
çalışırlar ve güvenilir menzilleri 15NM ‘dir.  
   
1.5. DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME):  
 
Bir ILS sistemi , DME ile beraber kullanılacak ise DME vericisi GS vericisi ile beraber aynı mevkiye 
yerleştirilir. DME kabiliyeti ILS alçalmaları , alçalma planlarında ‘ILS DME’ şeklinde gösterilir. 
   
1.6. APPROACH LIGHT SYSTEM (ALS):  
 
Eğer bir ILS yaklaşmasında yaklaşma yapılan meydanın ALS’lerinin arızalı olduğu rapor edildi ise , 
alçalma planında belirtildiği gibi VIS/RVR minimaları daha yüksektir. 
 
1.7. UÇAKTA BULUNAN ILS SİSTEMİ  
 
Uçakta bulunan ILS sistemi aşağıdaki elemanlardan oluşur:  
 

1. LOC anteni  
2. GLİDE SLOPE anteni  
3. VOR alıcısı  
4. VOR/ILS kumanda kutusu  
5. ILS gösterge paneli (HSI/OBS/ADI)  

   
Anten düzenlemesi uçak tipine göre değişiklik gösterir. Glide Slope ve Marker antenleri her zaman 
birbirlerinden ayrıdır. Üç tane VOR/ILS alıcısı bulunur.Bir tane düşey stabilazötörün tepe noktasında 
bulanan V-tipi VOR anteni , iki tanesi de Nose-wheel kapısında bulunan (ve toplam altı glideslope 
anteninden oluşan ) çift loc antenidir. Flush mounted anten tarafından beslenen bir marker beacon 
alıcısı , uçağın merkez çizgisinin altına yerleştirilmiştir.  
ILS Localizer yol bilgisi Omni Bearing Indicator (OBI) ‘da veya Horizantal Situation Indicator (HSI) ‘da 
görülür.(Şekil 4) GS bilgisi ise OBI , HSI , ADI (Altitude Director Indicator) ‘da görülür. Ayrıca 
yunuslama ve yatış sevk bilgisi ADI ‘da görülür.(Şekil 5) 
 



 
Şekil 4 

 

 
Şekil 5 

 
 
 
 



1.8. ILS ALÇALMASINDAN PAS GEÇME 
   
Aşağıdaki şartlarda ILS alçalmasına geçilmez ve pas geçilir;  
 

1. DH indiğinde , pist ve civarı görerek nirengileri iniş için yeterli değilse  
2. Emniyetli iniş yapmak mümkün değilse  
3. Kontrolör tarafından pas geçmemiz için talimat verilmişse  
4. LOC OFF bayrağı çıkarsa  
5. Süzülüş varyosu 1000 FPM den fazla ise /(AGL+300ft altında)  
6. Localizer’de 1 nokta boyundan fazla sapma (±260ft) yapıldı ise / (AGL+300ft altında)  
7. GS’de nokta boyundan fazla sapma (±28ft) yapıldı ise / (AGL+300ft altında) (Ref 3)  

   
Localizer yolunun doğruluğuna güvenilmediğinde veya son yaklaşmada herhangi bir zaman HSI da 
Localizer Bar bir tarafa tam sapma gösterirse ILS yaklaşmasına son verilmelidir. GS önlendikten sonra , 
şayet GS OFF bayrağı gözükürse veya GSI tam sapma yaparsa , alçalma planındaki Localizer asgari 
alçalma irtifasının altına inmeden yaklaşmaya devam edilmelidir.  
 
2. NDB Yaklaşma 
 

Bu bölümdeki amaç ; Aletsel Meteorolojik Şartlarda (IMC - Instrumental 
Meteorological Conditions), kontrolsüz bir meydana nasıl NDB yaklaşma 
yapılması gerektiğini anlatmaktır. 
 

 
2.1. Giriş 
 
Yeni Zelanda South Canterbury’de bulunan 
Ashburton meydanına NDB yaklaşma 
yapacağız. İneceğimiz meydan, 
Christchurch International’ın 40 mil 
güneydoğusunda yer almaktadır.  
 
Meydan çevresinde 10 mil alanda 828 feet 
yüksekliğe sahip bir direk bulunmaktadır. 
Bulunduğumuz bölgeye Canterbury 
düzlüğü adı verilmektedir. 
 
Doğudan gelerek HOLD’a girip 
tamamladıktan sonra, sola dönerek 209° 
NDB inbound hattını yakalamak üzere  
(074° ile belirtilen) prosedür dönüşünü 
(PT) yapacağız. daha sonra 209° 
outbound takip ederek esas bacakta1500 
feet’in biraz üzerine alçalacağız. 2 dakika 
sonra ise yavaş bir sağ dönüşle 011° başta 
NDB inbound olacağız. Bundan sonra ise 
ya Circle to Land ya da Missed Approach 
uygulamamız gerekmektedir.Missed 
Approach 099° başta 2000 feete tırmanak 
sağa dönüşle Ashburton NDB’yi 
karşılayarak yapılmaktadır. 
 
Uçağımız, TC-YZZ çift motorlu Baron. 
 
 



2.2. Initial Approach 

YZZ: Ashburton Traffic, Yankee Zulu Zulu is 15 east of the field at 4000, entering the hold 
at 2000. 

(YZZ: Ashburton trafik, Yankee Zulu Zulu 4000’de meydanın 15 doğusunda, 2000’de 
hold’a giriş) 

Biraz önce 119.1 frekansından (chartımızda belirtilmiştir) tüm trafiğe, 4000 feette olduğunuzu ve 
doğudan gelerek 2000 feette holda gireceğinizi bildirmiş bulunuyorsunuz. 2400 deviri muhafaza ederek 
manifold basıncını 20 inch’e çekin.  

Şimdi de ABRIEFS çeklistini yapın. 

A = ATIS dikkat etmeniz gereken nokta NZCH QNH olmalıdır 
B = Brief Chartımız 
R = Radios - NAV 1 ve 2 NZCH 115.30, ve ADF 254 olmalıdır- Mors kodunu almayı 
unutmayın! 
I = Instruments 
E = Engines – basınç, sıcaklık vs. – karışımı zengin (MIX RICH)’e ayarlayın 
F = Fuel - yeterli 
S = Security – emniyet kemeri takılmalıdır 

Bu çeklisti aşağıdaki gibi yüksek sesle tekrarlıyoruz: 

NDB approach Ashburton Elevation 298, enter the hold at 2000 feet or 
higher (what the line below 2000 means), parallel entry, R hand inbound course 
029°, procedure turn outbound 074° for 45 seconds, inbound on 209°, 
outbound for the approach on 209° for 2 minutes not below 1500 feet until 
established 011°. Cat A Circle to land MDA is 925 feet 2000 meter visibility, 
missed approach point is the beacon in a climbing R turn, intercept track 
099°, turn right and climb to the 2000 foot holding altitude.  

Ashburton NDB yaklaşma yükseklik 298, holda giriş 2000 feet veya üzeri 
(2000 in altındaki çizgi bunu göstermekte), paralel giriş, sağa dönüşlü inbound 
başı 029°, prosedür dönüşü outbound 074° 45 saniye, 209° başta inbound, 
yaklaşma için 209° başta outbound 2 dakika ve 011° yakalanıncaya kadar 
en az 1500 feet. Cat A Circle to Land (CIRCLE-TO-LAND MANEUVER- Bu 
manevraya pilot karar verir. İnilecek piste direkt yaklaşma mümkün değil ise pilot bir 
kaç manevra yapmak suretiyle pisti karşılar. Kontrollü meydanlarda bu işlem sadece 
ATC onayı ile yapılır ve pilotun meydana ait görsel referanslara sahip olması 
gereklidir.) MDA (minimum karar irtifası)  295 feet , görüş 2000 metre, missed 
approach noktası beacon tımanarak sağa dönüş, 099° hattını takip, sağa 
dönerek 2000 feet holding irtifasına çık. 

Evet sanırım uzun ama yapmanız gereken de budur – bu nedenle de önceden yapılması gerekir.Bunu 
zihninize yerleştirmeniz önemlidir. Charttaki her şeyi öğrenerek bunu otomatik şekile sokmanız 
önemlidir. 

NDB frekansınızı 254 ’e ayarladığınızdan emin olun. Ayrıca mutlak surette her frekans değişiminde 
doğru frekansta olduğunu MORS KODU ile teyit edin. 

Şimdi, NDB iğnemizi kontrol ederek hangi hattı izlediğimize bakalım ve bu hattı izlemeye gayret edelim 
(muhtemelen 290 derecedir).  

 



Hatırlatma: “Push the head, pull the tail. – Başı it kuyruğu çek” 

Eğer NDBye doğru uçuyorsanız ve iğne sağa dönerek aşağıya bakıyorsa siz de 
dönerek iğneyi yakalayıp tekrar düzeltirsiniz. 

Örnek: (ince iğneye bakınız) Burada 105° başta uçuyoruz ve NDB iğnemiz 115° 
başı gösteriyor. Rüzgarsız durumda bu şekilde uçuşa devam ederseniz iğne 
sağa (güneye) dönecek ve siz NDB’ye göre kuzeye (sola) uçuyor olacaksınız. 

NDB 105° başını takip edebilmek için öncelikle 125° - 135° arası başta uçarak 105° başı yakalamanız 
gerekir. Daha sonra tekrar 105° başta uçuşa devam edebilirsiniz. 

Genellikle NDB hattını 5 derece içerisinde tutmanız beklenmektedir.Eğer dışa doğru hattı takip 
ediyorsanız bu durumda işlemi tersine uygulamanız gerekir. 

2.3. Holda giriş - Entering the Hold 

Yaklaşma chartınızın sağında bu işlem gösterilmektedir. 

Burada bazı radyallerin sizin için işaretlenmiş olduğunu göreceksiniz. Doğu 
yönünden 110° radyalinden (290° başta) giriş yapıyoruz. Bunun anlamı, paralel 
giriş yapıyoruz demektir – noktalı çizgi ile bizim istikametimiz belirtilmiştir yani 
209° ile 319° arası. Bu durumda vericinin üzerinden bulunduğumuz başta 10 
saniye uçtuktan sonra sola 209° başa döneceğiz demektir.  

YZZ: Ashburton Traffic, Yankee Zulu Zulu overhead the beacon 2000 feet entering the 
hold. 

(YZZ: Ashburton trafik, Yankee Zulu Zulu 2000’de vericiyi karşılayarak hold’a giriş) 

Burada zaman tutmanız çok önemlidir. 60 saniye sonra 25 derecelik bir yatışla (normalden daha 
keskin) sola dönerek  029 inbound hattını takip etmeniz gerekir. 

Vericinin üzerine geldiğinizde:  

YZZ: Ashburton Traffic, Yankee Zulu Zulu established in the hold 2000 feet. 

(YZZ: Ashburton trafik, Yankee Zulu Zulu 2000 feette hold) 

Şimdi yapmanız gereken bu hattı bir dakikalık bacaklar ile takip etmektir. NDB iğnesi sağdayken siz 
209° açıya geldiğinizde süre tutmayı unutmayın. IMC durumda yatış açınızı 30 dereceden fazla 
yapmayınız, sağa 20 derecelik yatışlarla hold etmeniz uygun olacaktır. NDB 029° hattını inbound takip 
etmek üzere dönün. Bu dönüşleri istediğiniz kadar uzatarak verici üzerine geldiğinizde rüzgarı kontrol 
etme alıştırması yapabilirsiniz. 

YZZ: Ashburton Traffic, Yankee Zulu Zulu established in the hold 2000 feet. 

 

 

 

 



2.4. Procedure Turn 

Tamam, artık dönüp durmaktan sıkılmadık mı? Rüzgarın nereden 
estiğine de kanaat getirdik. Hold inbound ayağında (029° 
hattında) vericiye yaklaşıyoruz. 

YZZ: Ashburton Traffic, Yankee Zulu Zulu overhead the 
beacon 2000 ft commencing procedure turn. (YZZ: 
Ashburton trafik, Yankee Zulu Zulu 2000 feette verici 

istikametinde prosedür dönüşüne başlıyor) 

2000 ft sabit olacak şekilde 074° hattını takip için sağa döneceğiz. Bunu yapmak için 074° geçildikten 
sonra mesela 104° başa dönerek iğnenin 074° göstermesine kadar uçmalıyız. Bu istikameti 60 saniye 
gittikten sonra (Cat C veya D için – B737, 777 - 75 saniyedir) tam ters yöne sola 254° başa dönmeye 
başlarız. Böylece NDB 209° hattını yakalayabiliriz. Hatta sapma miktarını 5 derece tutmanız önemlidir. 

NDB vericisine yaklaştıkça düzeltmelere daha fazla dikkat etmeli ve minimum düzeyde tutmalısınız. 

2.5. Making the Approach - Yaklaşma 

YZZ: Ashburton Traffic, Yankee Zulu Zulu overhead the beacon 2000 ft outbound for the 
NDB Approach. 

(YZZ: Ashburton trafik, Yankee Zulu Zulu 2000 feette verici istikametinden outbound NDB 
yaklaşma) 

Dikkat edilmesi gereken konu: Standart bir yaklaşma yaptığımız için bundan sonra yükseklik 
bildirmemiz gerekmez. Eğer yaklaştığımız meydanda ATIS yok ise bu durumda  Minimum Alçalma 
İrtifası (MDA) hesaplamak için QNH hesabı yapmanız gerekmektedir. Yani yakın ATIS bilgisinden 
(Christchurch) aldığınız lokal altimetreyi aşağıdaki şekilde değiştirmelisiniz. 

İlk 5 milden sonra emniyet için 5 feet eklemeniz gerekir, bu durumda hesaplama (5 ft x (40nm – 5 
nm)) = 175 feet olur. Formüle edecek olursak. 5 feet x ( ATIS alınan istasyon uzaklığı – 5 nm ) 
= X (MDA ilave değeri)  

Ashburton, NZCH’ye 40 mil mesafede olduğuna göre ve chartımızda MDA değeri 750 feet ise: 
750 feet + 175 feet = 925 feet bizim ayarlı Minimum Descent Altitude değerimiz olacaktır. Bunu 
yapmamızın amacı herhangi bir nesneye çarpmamızı önlemektir.. 

Şimdi uçağımızı yavaşlatarak rüzgaraltı BUMF çeklistimizi gözden geçirelim. 

B = Brakes – Frenler  
U = Undercarriage – İniş Takımı üç yeşil 
M = Mixtures rich – sonuna kadar açık 
F = Fuel - fuel pumps on, landing lights on – Yakıt pompası ve iniş ışıkları açık 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verici üzerindeyken saati çalıştırıp 2 dakika tutun ve bu arada 1500 feet’e alçalmaya başlayın (altına 
inilmeyecek). 

Manifold basıncını 10 – 18 inç’e getirerek 
100 knota yavaşlayın. İniş için flare yapana 
kadar ASI üzerindeki mavi hattı geçmeyin. 
Yaklaşık 1 dakika olunca ilk flap açmaya 
başlayabilirsiniz sonrasında da teker salın. 
İki dakika sonra: 

YZZ: Ashburton Traffic, Yankee Zulu 
Zulu turning base for the NDB 
approach. 

(YZZ: Ashburton trafik, Yankee Zulu Zulu NDB yaklaşma için esas bacağa dönüş) 

Vericiden 2 dakika uzakta olduğunuz için bu dönüşü 15 derece yatışla gerçekleştirin. 006° ile 016° 
hattı arasında (011° nin her iki tarafında da 5 derece ilave ediliyor) inbound olun. Bu parametreler 
içinde değilseniz alçalmaya devam etmeyin. Bu parametreler dahilinde olunca establish oluşu 
bildirerek 925 feetlik MDA üzerine kadar alçalmaya devam edebilirsiniz.  

YZZ: Ashburton Traffic, Yankee Zulu Zulu final, NDB approach. (Türkçesi de aynı :) ) 

Şimdi de CUP çeklisti yapalım: 

C = Cowl Flaps – açık (tabi uçağınızda varsa) 
U = Undercarriage – 3 yeşil 
P = Pitch - full fine 

NDB ye ulaşıp MDA üzerinde görsel temas yoksa veya 011° inbound hattından 5 dereceden fazla 
sapmışssanız MUTLAKA standart Missed Approach uygulamanız gerekir. 

2.6. Circle to Land 

Şu anda görsel temasınızın olduğunu ve uçağın vericiye uzaklığınıza göre saat 11 ile saat 7 yönünde 
olduğunuzu farzediyoruz. Dikkat etmeniz gereken nokta herhangi bir pisti karşılamamış olmanızdır, işte 
bu nedenle CIRCLE to LAND yaklaşması uygulamak gerekiyor. Bu şekilde kontrolsüz meydana inişlerde 
yapılan trafik anonsları kullanılarak inişi gerçekleştirmelisiniz. Aşağıdaki çeklisti de uygulamayı 
unutmayın. 

W = Wheels – evet üçüncüdür 3 yeşili gördüğünüzden emin olun 
W = Windsock – Rüzgar tulumuna bakın 

2.7. Missed Approach 

MDA’ya (925 feet) ve MAP (Missed Approach Point burada NDB dir)’a ulaştığınızda eğer hala bulutta 
iseniz, görüş 2000 metre altında ise veya 011° (+/- 5 derece) hattı dışında kalmışsanız standart Missed 
Approach uygulamanız gerekmektedir. 

Bu uygulama chart üzerinde noktalı çizgiler ile belirtilmiştir. 

099° hattını izlemek üzere tırmanarak sağa 129° başa dönün.Teker ve flapları toplayın. İniş ışıkları ve 
yakıt pompasını kapatın (ÇN. burada bir düzeltme yapmak istiyorum. Öğrendiğimiz tüm 
usullerde, daha iyi görülebilmek adına iniş ışıklarının özellikle TL altında yanıyor olması 



gerektiğinden ben sadece yakıt pompasını kapatmanızı öneririm) Manifold basıncını 25’e 
motor devrini de 2500’ e  ayarladıktan sonra telsiz anonsu yapılır. 

YZZ: Ashburton Traffic, Yankee Zulu Zulu commencing missed approach. 

(YZZ: Ashburton trafik, Yankee Zulu Zulu missed approach uyguluyor) 

Eğer Christchurch’a geri dönecek iseniz Christchurch Control ile temasa geçmelisiniz Comm 1 
radyonuzu 119.10 frekansında tutunuz böylece diğer trafiği duyabilirsiniz, Comm 2 den Christchurch 
120.90 frekansını kullanarak görüşebilirsiniz. 

YZZ: Christchurch Control, Yankee Zulu Zulu missed approach Ashburton, requesting 
onwards to Eyrewell 3000. 

(YZZ: Christchurch Control, Yankee Zulu Zulu Ashburton missed approach, 3000’de 
Eyrewell talep ediyoruz) 

Yani missed approach noktasında olduğunuzu ve inişi iptal ederek 3000 feette Eyrewell VOR 
istasyonuna doğru kontrollü hava sahasına girmek istediğinizi bildirmektesiniz. 

Şu anda 099° hattında outbound olarak 60 saniyeden beri uçuyorsunuz, şimdi sağdan geriye vericiye 
doğru döneceksiniz. Bu aşamada 2000 feeti geçmemeniz gerekiyor, çünkü chartımızda missed 
approach’un lokal barometre ayarında 2000 feet olması gerektiği yazılıdır. Eğer Christchurch herhangi 
bir şekilde sizinle temasa geçmez ise MUTLAK SURETTE hold etmeniz gerekir (muhtemelen önceki 
gibi paralel giriş uygularsınız). 

Neyse ki ATC size cevap verir ve holda girmeden sizi talep ettiğiniz noktaya yollar. 

ATC: Yankee Zulu Zulu you are identified, cleared to Eyrewell 3000 feet, report 
approaching Eyrewell, Christchurch Control.  

Tamamdır, 3000 feete tırmanmaya devam edebilirsiniz. 119.10 dan yayına devam ediniz ve 120.90 
dan dinlemede kalınız.  

YZZ: Ashburton Traffic, Yankee Zulu Zulu climbing to 3000 for the NDB. 

Verici üzerine geldiğinizde de: 

YZZ: Ashburton Traffic, Yankee Zulu Zulu overhead the beacon, tracking direct Eyrewell 
3000 feet, vacating north. 

 

 

 

 

 

 

 



3. VOR/DME ve ARC Yaklaşma 

Bu derste IMC şartlarda (Altesel Meteorolojik Şartlar) 
kule servisi olan bir meydana arc yapmak suretiyle 
VOR/DME yaklaşma usullerini anlatmaya çalışacağız. 
Öncelikle daha önceki konu olan NDB yaklaşmayı 
uygulamış olmanız gerekmektedir. 

Bu bölümde 120° ile 240° radyalleri arasında, NDB 
yaklaşmada uyguladığımız şekildekine benzer holdu 
müteakip prosedür dönüşlü ve zaman tutarak bir 
yaklaşma yapmayacağız. Zaman tutma yerine burada 
VOR istasyonuna (Nelson VOR) belli bir DME 
mesafesini (10 NM) koruyarak yaklaşmayı 
gerçekleştireceğiz 

3.1. Giriş 

Bu bölümde Nelson havameydanına yaklaşma 
yapacağız.  

Meydan çevresi doğya doğru dağlıktır.  

Blenheim’den (087° radyalinde) sola dönüşlü 15 DME 
arc ile gireceğiz. ARC içine oturunca aşama aşama 

ARC takip ederek VOR inbound 180° radyaline oturmaya çalışacağız, bundan sonra ya circle to land ya 
da missed approach uygulayacağız.  

Uçağımız TC-PPL, Baron. Meydan ise Nelson Kule tarafından kontrol edilmektedir. 

3.2. ARC Girişi 

DME ARC yapılmasının ana amacı 
bir verici etrafında sabit bir 
mesafede dönüş yapmaktır. 
Bunun anlamı herhangi bir yönden 
vericiye doğru uçup, çevresinde 
belli bir mesafeyi koruyarak son 
yaklaşma hattına oturmamızdır. 
Yani bir başka deyişle NDB 
yaklaşmada uyguladığımız gibi 
vericiye uçup üzerinden geçtikten 
sonra son yaklaşma hattına 
gelmek için tekrar ters yönde 
uçmamız gerekmez. 

Bunun için hatırlamamız gereken bir tek altın kural vardır: "iğnemiz 'to' üzerine oturmalıdır". Yani ARC 
uçuşuna başlamadan önce CDI iğnemizin vericiyi göstermesi, ortalanmış olması (hattayız yani) ve 
“to/from” göstergesinin vericiyi göstermesi yani “to” konumunda olması gerekir. 

 

 

 



Öncelikle biliyoruz ki HSI’miz Nelson’a ayarlı değil, çünkü bulabildiğimiz tek resim buydu. DME şu anda 
yaklaşık 18° gösteriyor, yani dönüşe başlamaya hazır olun. 

Şu anda Blenheim (BM) dan Nelson (NS) a NS 087° radyalinde (267° 
hattı) inbound konumdayız.  HSI (Nav 1) göstergemizde iğne 267° başı 
göstermekte ve CDI örneğimizdeki gibi tam ortadadır (NOT 1). Hatta 
olduğumuzu farzedersek heading bug’ımızın da 267° veya yakın değere 
ayarlı olduğunu söyleyebiliriz. Uçağımız otomatik pilotta ise HDG ışığı 
yanıyor olmalıdır. Ancak örneğimizi uçmak için otomatik pilotu 
kapatıyoruz, unutmayınız ki heading bug ayarı ile otomatik pilotumuz da 
bu dönüşleri yapabilecektir. 

(NOT 1: resimde, pilotumuz DCI iğnesini ortalamak için sola 
doğru kayma yaptırarak uçağı 300° radyalinde tutmakta.) 

PPL: Nelson Tower, Papa Papa Lima is 18 miles from NS on the BM track at one zero 
thousand (10,000ft), with information November 1017 POB 5, top of descent, requesting 
the VOR/DME Alpha. 

Nelson kuleye şu anda 10000 feet’te ve 18 mil doğuda olduğunuzu, alçalma talep ettiğinizi (top of 
Descent – TOD) ve yaklaşma için sola dönüşlü arc talep ettiğinizi (VOR/DME Alpha) söylemiş 
bulunmaktasınız. Dinlemiş olduğunuz ATIS November QNH 1017 ve buradan da biliyorsunuz ki aktif 
pistiniz 02 ve buraya circling yapmalısınız. 

ATC: Papa Papa Lima, November 1017 is confirmed, descend to 8000, cleared VOR/DME 
Alpha runway 02, join DME Arc. 

Kontrolör 090° ve 070° arası minimum yükseklik olan 8000 feet’e alçalmanıza ve chartta belirtilen DME 
arc prosedüründe serbest olduğunuza dair kleransı verdi. 

PPL: Descend to 8000, cleared VOR/DME Alpha, for runway 02 via the Arc, Papa Papa 
Lima 

Şimdi uçağımızı yavaşlatmamız gerekiyor çünkü birazdan gerçekten de bayağı yoğun olacağız. Devri 
2400 de tutarken manifold basıncını 24 inçten 20 inçe çekin. 

ABRIEFS Çeklistini yapın: 

A = ATIS - Almıştınız: November 1017 (QNH  1017) 
B = Brief – yaklaşma chartı 
R = Radios –NAV 1 ve 2 NS 116.40 – Mors kodunu teyit edin 
I = Instruments 
E = Engines – sıcaklık ve basınçlar vs vs.- alçalma için karışım zengin 
F = Fuels – yakıt yeterli 
S = security, emniyet. Kemeri takın veya kontrol edin. 

Şimdi bunu yüksek sesle tekrar edin: 

"VOR/DME Alpha approach via the L hand arc Nelson, Elevation 17 feet, enter the 15 DME 
arc at 8000 or higher (what the line below 8000 means), R turn into L hand arc (NOT 2), 
crossing 070° radial descend to not below 6500, crossing 035° radial descend to not 
below 3500, L hand inbound course 180, Cat A Circle to land MDA is 660 feet (643 feet 
AGL) 2100m visibility required to commence the approach, missed approach point 1.5 
DME climbing R turn, intercept track 315, turn right and enter the R hand arc and enter 
Tasman hold at 4000 feet or as instructed. 



(NOT 2: Yeni bir IFR pilotu Napster’dan yanlış istikamete dönünce uçağını dağa çakmıştı.) 

Evet uzun ama yapmanız gereken aynen bu. Mutlaka yapılmalı ve her zaman hatırlanmalıdır. 

Bir VOR kursunu, ilgili radyalde 2.5 nokta içerisinde 
yapmanız beklenmektedir.  

Sola dönüşlü ARC için sağa dönüş uygulamak : 

Öncelikle NS VOR/DME chartında kesinlikle nerede 
olduğunuza emin olun. Chartımızın sağ tarafından 
yaklaşmaktayız ve 15 nm önce chartın üst kısmına 
doğru sağa dönmüş bulunmaktayız. 

Şimdi, NS VOR’u bize göre nerede? Sol kanadımızın 
arka ucuna doğru olması gerekmekte. 

Başlangıçtaki altın kuralı tekrar hatırlatalım. İğne 
ortalanmış ve “to” gözüküyor. HSI göstergemize 
bakarsak iğnemizin ortada olmadığını rahatlıkla 

görebiliriz. İğnemiz cihazın altına kaymış durumda olmalıdır, yani tekrardan ortalamalıyız. Bunun en 
kolay yolu iğnenin ucunu vericiye doğru döndürmektir. Kurs düğmesini çevirmeye başlayın ve iğnenin 
kanat ucunu geçip ortalanmasını izleyin. Bunu yaptıktan sonra iğnemizi bir 10 derece daha çevireceğiz 
ve böylece CDI iğnesi cihazımızın üzerine doğru kaymış olacak. Bunu yaptıktan sonra da inbound 
hattımızı hatırlamak için heading bug’ı tekrar 180° yapın. Bunu yaparken otomatik pilotu 
devre dışı bırakmalısınız. 

Şimdi tekrar DME’ya bakarsanız artık 15 nm göstermiyor olduğunu fark edeceksiniz. 

Bizim istediğimiz ise HSI cihazının ortasında duran minik uçağımızın CDI iğnesi ile 90 derecelik açı 
yapması ve DME’de 15 nm okumaktı. 

Örneğimizde ise o minik uçağın 90 derecelik açı yapmadığını ve ve CDI iğnemizin daha çok kuyruğa 
doğru dönmüş olduğunu fark edeceksiniz. 

Eğer ki 15 nm mesafeden daha yakın isek bu durumda o minik uçağın dışa doğru uçuyor olması 
gerekir ki VOR 15 nm mesafeyi koruyabilelim. Yani şu anda doğru şekilde VOR’dan dışa açılmaktayız. 
15 nm mesafede ise iğnemizin tekrar minik uçak ile 90 derece açı yapmasını sağlamak üzere sola 
dönüşümüze devam edeceğiz. Böylece VOR’dan 15 nm mesafeyi korumuş olacağız. Burada 14-16 DME 
veya mümkünse 14.7 - 15.3 DME mesafeyi korumanız gerekmekte. Eğer DME 15 üzerinde bir değer 
ise sola düzeltme yaparak 90 derece açıyı korumaya çalışmalıyız., eğer 15 değerinin altında isek bu 
defa da sağa doğru bir düzeltme yapmamız gerekmektedir. 

Bütün bunlar olurken CDI iğnemiz kendi kendine HSI nin ortasına gelmeye devam edecektir. Tam 
ortalandığında biz yine bir müdahale ile kurs düğmemizi 10 derece çevirerek 90 derecelik açıyı 
korumaya çalışmalıyız (rüzgarsız durumda). 

PPL: Papa Papa Lima established on the arc. 

ATC: Papa Papa Lima  

 

 



Başında yaklaşma izni bize verilmiş olduğu için DME arc içerisinde chartımızda gösterilen yükseklikler 
doğrultusunda alçalmamızı gerçekleştirebiliriz. Ancak, şunu hatırlamanız gerekir ki 070° veya 035°  
radyalinden  sonrasına kadar alçalma yapamazsınız. Buradan sonra 360°  radyaline katılarak (180° 
hattında) yaklaşma için inbound olacaksınız.  

CDI iğnemiz 180° yi karşılayana kadar arc içerisinde 10 derecelik ayarlamalar yapmaya devam 
edeceğiz. Bu bizim inbound hattımızdı hatırlayın! Şimdi sola dönüşle 180° K hattını (360° radyali) 
takip ederek son yaklaşmayı yapmamız gerekiyor. 

Chartımızda belli radyallerden sonra alçalabileceğimiz yükseklikler belirtilmiştir. Peki bu ceza radyalleri 
nasıl bulacağız ? 

CDI iğnemizin kuyruğuna bakarsanız bir rakam göreceksiniz. İğne bu numara üzerine geldiğinde o 
rakam sizin geçmekte olduğunuz radyali vermektedir. Eğer CDI iğnemiz cihazın üst kısmına doğru ise 
daha radyale ulaşmadınız anlamındadır. Eğer iğne aşağı doru ise bu durumda da radyali geçmişsiniz 
demektir. 

Biz 10 derecelik ayarlamalar yaparken bir ara 250° (070° radyali) ayarlamış olmamız gerekiyor yani 
iğnemiz bu rada ortalandığı zaman chartta belirtildiği üzere 6500 feete alçalabiliriz demektir. 

İstenildiğinde radyal kontrolü için NAV 2 cihazı da kullanılabilir. Aynı altın kural burada da 
geçerlidir unutmayın. 

Manifold basıncını 15 – 18 inçe çekerek 120 knot sürate yavaşlayın. İniş için flare yapana kadar ASI 
üzerindeki mavi çizgi üstünde olmaya özen gösterin.  

3.3. Yaklaşma 

CDI iğnemiz 180° kursundan 2 ½  nokta mesafede iken sola dönüşle son yaklaşmaya başlayabilirsiniz. 

PPL: Tower, Papa Papa Lima established inbound. 

ATC: Papa papa Lima continue approach number one  

Şimdi hemen alçalmaya başlamalısınız, çünkü establish olunca 3600 feete serbestsiniz daha sonra da 
DME 10 mesafede 2900 feette olmalısınız. Yaklaşma için bir numarasınız. Eğer 02 den kalkış olsa idi 
(yani karşıdan) kule Tasman’da sizi holda sokacaktı.  

PPL: Papa Papa Lima 

Şimdi yaklaşma profilini izlemelisiniz. 

Öncelikle tüm çeklistleri 
tamamlamalısınız ki yaklaşmaya 
konsantre olalım. 

10.9 mil de kendi kendiize yüksek 
sesle: "10 miles 2900 feet." 10 mil 
geçildikten sonra ise: "9 miles 2600 
feet." Ve her mil geçildiğinde de 
gelecek irtifayı yüksek sesle kendinize 
hatırlatmalısınız. Böylece alçalma 

profilini doğru takip etmeniz mümkündür. Böylece sürekli chartınızı takip etmek durumunda 
kalmazsınız. Buna “ 3 kere eksi 100 profili” adı verilmektedir. Yani DME mesafesi çarpı 3 eksi 100 feet. 
Örneğin. DME 4 ise 4 x 3 = 12 , 12 – 1 = 11 yani 4 DME de 1100 feette olmanız gerekiyor. 



Uçağı yavaşlatarak rüzgaraltı çeklistini yapın. 

B = Brakes – Çitlere çarpmayalınm diye 
U = Undercarriage – üç yeşil 
M = Mixtures rich – full rich 
F = Fuel – yakıt pompası ve iniş ışıkları açık 

Alçalma Varyosu: Hava hzını 2 ye bölüp bunu 10 ile çarpın.Bu size VSI deki fmp değerini verecektir. 
Mesela 120 knot hızdasınız bu durumda 120 / 2 = 60, 60 x 10 = 600, yani 600 fpm ile alçalmanız 
gerekmekte. Bunun için trim edin. 

Diagramın altına dikkat ettiyseniz doğuya circle yapamayacağınız yazılıdır. Bu nedenle ATC size sağa 
veya sola diye bir yorumda bulunmadı. 

Şu anda MDA 660 ft’e yaklaşıyorsunuz (643 AGL) ve görüş mevcut MAP ‘a geldiğinizde circle to land 
için sağa dönebilirsiniz.. 

PPL: Papa Papa Lima Visual, joining downwind 02  

ATC: Papa Papa Lima 

Şu anda tamamiyle uçağın dışına bakıyor olmanız gerekmektedir. Çünkü yerden sadece 600 feet 
yüksekteyiz ve kokpit içinde herhangi bir şeye bakmak için hiç uygun bir irtifada değiliz. Zaten çeklisti 
de bu nedenle önceden yapmıştık. 

PPL: Papa Papa Lima downwind 02 

ATC: Papa Papa Lima, cleared to land 02 

PPL: cleared to land 02, Papa Papa Lima 

Finalde iken CUP çeklistini yapın: 

C = Cowl Flaps – open (uçağınızda varsa tabiki) 
U = Undercarriage – üç yeşil 
P = Pitch – full fine, manifold basıncı ile sürati ayarlayın ve flap açın (sert cross-wind varsa 
açmayın). Treshold’a  gelmeden mavi çizginin altına geçmeyin. Motor arızasında çakılırsınız 
100 ft: 
W = Wheels 3. kez kontrol edin (merak eden NOT 3 e baksın) 
W = Windsock. Rüzgar tulumu 
 
(Note 3: Bir Yeni Zelandalı pilot 3 yeşil var olduğunu farzedip iniş takımı yukarıda iniş yapmış. 
Olay incelemesi sonucunda herhangi bir hataya rastlanamamış. Nedeni ise pilotun o esnada 3 
yeşili gördüğü konusunda beyinsel olarak emin olmasıymış) 

3.4. Missed Approach 

Şimdi MDA ya yaklaşmamıza geri dönüyoruz ve farzediyoruz ki pisti göremiyorsunuz. 

MISSED APPROACH: Climbing RIGHT turn, intercept R315, turn RIGHT and join the 15 
DME arc, enter TASMAN holding 4000 or as instructed 

Yaklaşma için 660 feette 1.5 DME inbound durumdasınız. Pisti göremiyorsunuz veya görüş 2100 
metrenin altında. 



Tamgüç (NOT 4), tırmanarak sağa dönün headingi 
345° e ayarlayın (NOT 5), Sağa dönerek tırmanırken 
teker toplayın ve her defasında birer omak üzere 
flap toplayın. 

(NOT 4: Motora birden yüklenmeyin yoksa hasar 
verirsiniz. Bununyerine yavaş yavaş tam güç verin) 

(NOT 5: Genellikle önce heading ayarlanıp sonra 
dönüş yapılır ama bu durumda hemen dönüş 
yapmanız gerekmekte. Bu nedenle yükselme pozitif 
olduktan sonra hdg ayarını yapmanızda yarar 
vardır. Missed Approach prosedürünün en önemli 
noktası panik olmamaktır. Büyük havalimanlarında 
standart olarak sürekli meydana gelmektedir. Hızlı 
hareket etmeniz gerekmektedir, (yanınızdaki 
hocanın paniğe kapıldığınız izlenimini ednimemesi 
gerekir!) ancak aceleci olmayın bu üç kuralı asla 
unutmayın ve öncelik hep aynıdır: Aviate 
(havada kal), Navigate (yönünü bul), 
Communicate (haberleş).) 

PPL: Papa Papa Lima commencing missed 
approach. 

Flapları tek tek topla. 

ATC: Papa Papa Lima, hold at Tasman 4000 feet and advise intentions when ready 

Gücü 25 inçe getir, RPM  2500 ve tırmanma için trim et. Kurs okunu 315° e ayarlayın. 315° radyalinde 
yerden emniyetli şekilde kesildikten sonra, kalkış sonrası çeklistini yapın. 

PPL: hold at Tasman 4000 feet, wilco, Papa Papa Lima. 

315° radyalinde establish olduğunuzda, radyale ne zaman döneceğinizi hesaplamanız gerekir. Umarım 
bunu yapmayı hatırlıyorsunuzdur. Aslında tarife gerek yok, VOR dan dışa uçuyorken CDI iğneniz 
ortadadır. Dönüşten hemen önce (ne zaman? (NOT 6)) headingi 315° radyaline göre 90 dereceye 
ayarlayın ve sağa dönüşlü ARC a katılın. 

(NOT 6: Farzedelim ki 110 knot süratle hala tırmanmaktasınız, bu durumda NS VOR’a 13.9 
DME mesafede yani 1.1 mil önce dönüşe başlayacaksınız.) 
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