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ÖNSÖZ 

Gerçekten yetenekli pilotlar, üstün yeteneklerini kullanmak zorunda kalacakları 

olumsuz durumlardan kaçınmak için üstün muhakeme yeteneklerini zamanında 

kullanan pilotlardır. 

Anonim 

Savaş jeti pilotları film yapar, taarruz helikopter pilotları ise tarih yazar. 

Anonim 

Savaş jeti pilotları kesinlikle alınmasınlar, biz bütün pilotlar Türkiye’de tarih 

yazdık ve yazmaya da devam ediyoruz. Uzun yıllar gururla hizmet ettiğim, mensubu 
olmaktan her zaman onur duyduğum, birlikte savaştığım Kara Havacılık Sınıfı 
ailesinin mensuplarına ve şimdi sivil hayatlarına helikopter pilotu olarak devam eden 

meslektaşlarıma bir nebze olsun faydası olur düşüncesi ile European Helicopter 
Safety Team tarafından hazırlanan eğitim broşürünü tercüme ettim. Filo, tabur ve 
alay komutanı, bakım subayı ve tecrübe pilotu ve de bir TAARRUZ HELİKOPTER 
PİLOTU olarak edindiğim deneyimlerimden de biraz aktardım. 

 

Helikopterler uçmazlar. Onlar kendilerine hizmet edene kadar havayı döverler. 

 

Helikopterler uçaklardan tamamen farklıdırlar. Bir uçak doğal olarak uçmak için 

tasarlanmıştır ve çok anormal durumlara maruz kalmadıkça veya beceriksiz bir pilot 

tarafından düşürülmedikçe uçmaya devam eder. 

Helikopterler ise uçmazlar. Onlar, birbirlerine zıt yönde değişik kuvvet ve 

kumandaların uyumlu çalışması sayesinde havada kalırlar ve bu hassas dengede 

herhangi bir bozulma uçuşu durdurur, derhal ve felakete neden olarak. Süzülen 

helikopter diye bir şey yoktur.                                                                                                                 

Bütün uçuculara emniyetli uçuşlar dilerim. 
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GİRİŞ 
 

Helikopterlerin havaalanları dışındaki iniş sahalarına ve hazırlanmamış iniş 

yerlerine yaklaşma, manevra, iniş ve kalkış yapabilme kabiliyetleri onların en önemli 

özelliklerinden bir tanesidir. Helikopterlerin iniş ve kalkış yapabildikleri sahalar 

sınırsızdır, bütün iniş sahalarının boyutları, yaklaşma usulleri, içerdiği tehlikeler ve 

deniz seviyesinden olan yükseklikleri farklı da olsa uçuş teknikleri açısından 

bakıldığında, hazırlanmamış iniş sahalarında icra edilen helikopter harekâtında 

uygulanması gereken temel uçuş teknik ve prensipleri aynıdır. Etrafındaki doğal veya 

yapay engeller nedeni ile yere iniş esnasında yastıklamanın sınırlı olduğu daha derin 

yaklaşma açıları veya yine çevredeki engellerin daha dik tırmanma açıları gerektirdiği 

iniş sahalarında icra edilen operasyonlar ‘Kapalı Bölge Harekâtı’ olarak 

adlandırılmaktadır. Bir helikopter pilotu kapalı bölge harekâtı icra ederken bütün 

temel uçuş teknik ve prensiplerini uygulamak zorundadır. 

Havaalanları dışındaki iniş sahaları helikopterler için çok çeşitli tehlike ve riskler 

içermektedir ve bu nedenle önemli sayıda kaza-kırım meydana gelmesine neden 

olmuşlardır. Bir havaalanının aksine, pilotlara iniş ve kalkışları esnasında yardımcı 

olacak, onlara uygun yaklaşma açıları, rüzgârın yönü ve şiddeti ile havadaki diğer 

trafikler hakkında bilgi verebilecek havacılık unsurları ve kolaylıkları 

bulunmamaktadır. Normal olarak bir havaalanı ve çevresinde mevcut olmayan 

elektrik hatları, doğal ve yapay engeller, uygun olmayan zemin şartları, ağaçlar, 

yabancı madde hasarı, yayalar ve çiftlik hayvanları vb. gibi tehlikelere helikopter iniş 

sahalarında sıklıkla rastlandığından, pilotların durumsal farkındalık seviyeleri çok üst 

seviyede olmak zorundadır. Pilotlar havaalanı dışındaki hazırlanmamış iniş 

sahalarında yürütülen operasyonlarda daima beklenmeyen olaylara karşı hazırlıklı 

olmak durumundadırlar. 

Helikopterlerin dağlık arazideki uçuşları ve bu tür arazilere yapılan iniş ve kalkışlar 

helikopter harekâtının en zor bölümlerinden bir tanesidir. Helikopter pilotları uçuş 

hayatlarının bir safhasında kesinlikle bu deneyimi yaşayacaklardır ve bu nedenle 
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dağlık arazide emniyetli uçuş için, uçuşun temel teknik ve prensiplerini, bu bölgelerde 

uçuşun içerdiği tehlikeleri, genellikle yapılan hataları ve olası arzu edilmeyen hava 

aracı durumları ile kurtarma tekniklerini çok iyi öğrenmek ve uygulamak 

zorundadırlar. 

Üzerinde uçulan dağlık arazi; topoğrafik özellikler, içerdiği tehlikeler, deniz 

seviyesinden olan yükseklik ve hâkim hava şartları açılarından farklılıklar gösterse 

de, emniyetli uçuş için aynı temel teknikler kullanılabilir. Dağlık arazide uçuş birçok 

tehlikeler içermektedir ve bu tür bölgelerde helikopter kaza-kırımlarına çok sık 

rastlanılmaktadır. 

Bu eğitim broşüründe anlatılanlar dağlık arazide uçuşun temel tekniklerini 

içermektedir ve dağlık arazide uçmayı planlayan veya uçmak zorunda olan pilotların 

bir uçuş öğretmeninden yer ve uçuş dersleri alması gereklidir. 

Yine asla unutulmamalıdır ki, herhangi bir arıza, kötü hava şartları ve/veya acil 

durum nedeni ile dağlık arazide yapılacak zorunlu ve acil inişler öncesinde, iniş 

öncesi yaklaşma ve kalkış öncesi yapılması gereken keşifler, kısaltılmış da olsa 

kesinlikle uygulanmalıdır. 

Bu eğitim broşüründe EHEST tarafından hazırlanan ‘Techniques for Helicopter 

Operations in Hilly and Mountainous Areas’ isimli doküman esas alınmış, 

KAYNAKÇA bölümünde belirtilen çeşitli kaynaklardan yararlanılmış ve çevirenin 25 

yıllık genel ve taarruz helikopter uçuş deneyimleri yansıtılmıştır. Eğitim broşüründe 

ifade edilen düşünceler kesin ve her zaman uygulanması gereken prensiplerden 

ziyade genel olarak bilinmesi faydalı olan husuların bir derlemesidir. Bu eğitim 

broşüründe ifade edilen bütün düşünceler; pilotlar, helikopter işletmeleri, hava trafik 

hizmet sağlayıcıları, kurumsal havacılık organizasyonları için bir kılavuz niteliğindedir. 

Dağlık arazide icra edilecek bütün uçuşlarda uçuş mürettebatının yetenekleri, hava 

aracının özellikleri, arazi durumu, meteorolojik şartlar dikkate alınmalı ve uçuş 

mürettebatı yetkin eğitim kuruluşlarındaki dağlık arazi uçuş deneyimi olan öğretmen 

pilotlar tarafından eğitilmeden asla görevlendirilmemelidir.  

Hava araçlarının uçuş emniyeti esas alınarak güvenli bir şekilde uçurulması 

sadece operatör talimnameleri ve diğer teknik yayınlarındaki tahdit ve limitlere 

uyulmak suretiyle gerçekleştirilebilir. 
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KISALTMALAR 

ASI Air Speed Indicator – Hava Hız Göstergesi 

BM Birleşmiş Milletler 

CG Center of Gravity – Yerçekimi Merkezi 

DA Density Altitude – Yoğunluk İrtifası 

GPS Global Positioning System – Küresel Konumlama Sistemi 

EHEST European Helicopter Safety Team – Avrupa Helikopter Güvenliği Timi 

ESSI European Strategic Safety Initiative– Avrupa Stratejik Güvenlik 

Girişimi 

H High – Yüksek (Basınç) 

L Low – Düşük (Basınç) 

LTE Loss of Tail Rotor Effectiveness – Kuyruk Rotor Etkinliğinin Kaybı 

METAR Meteorological Terminal Air Report – Terminal Sahası Meteorolojik 

Hava Raporu 

NATO North Atlantic Treaty Organisation – Kuzey Atlantik Antlaşması 

Örgütü 

NOTAM Notice to Airmen – Havacılara Bildiri 

PA Pressure Altitude – Basınç İrtifası 

SHAPE Strategic Headquarters Allied Powers in Europe – Avrupa Müttefik 

Kuvvetleri Yüksek Karargâhı 

SDP Standart Datum Plane – Standart Referans Düzlemi 

VNE Velocity Never Exceed – Aşılmaması Gereken Hız 

VSI Vertical Speed Indicator – Dikey Hız Göstergesi 

Vy En İyi Tırmanma Sürati 

TAF Terminal Aerodrome Forecast – Meydan Hava Tahmini 

TSK Türk Silahlı Kuvvetleri 
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1. PLANLAMA VE HAZIRLIK 

Helikopter uçuşları öncesinde yapılan planlama ve hazırlığın temel prensipleri, 

halen yürürlükte olan ‘EHEST1 HE 3 Havaalanı Dışında İniş Sahası Operasyonları’ 

eğitim broşüründe açıklanmıştır. Bununla beraber dağlık arazide uçuş, içerdiği risk ve 

tehlikeler nedeni ile aşağıda açıklanan ilave hazırlık ve planlamalara ihtiyaç gösterir: 

Meteoroloji – İniş sahası genellikle, hava durumu ile ilgili bilgilerin sağlandığı 

meteoroloji üniteleri olan havaalanlarından uzakta olduğu için pilotun Şekil 1’de 

görülen hava durumunu (basınç paternleri, sıcak–soğuk hava cepheleri, rüzgârın 

yönü ve şiddeti ile gelecekteki birkaç günü kapsayan meteorolojik değişiklikleri vb.) 

gösteren havacılık haritaları ile METAR2 ve TAF3 raporlarını ayrıntılı olarak 

incelemesi ve yorumlaması gerekmektedir.  

 

                                                           
1
 EHEST: European Helicopter Safety Team – Kasım 2006 tarihinde başlatılan program bütün Avrupa’daki 

helikopter üreticileri, işletmeleri, araştırma organizasyonları, hava trafik hizmet sağlayıcıları, sivil havacılık 
otoriteleri, kaza-kırım inceleme uzmanları ve birkaç askeri organizasyonu bir araya getirmektedir. ESSI’nin alt 
kuruluşudur. 
2
 Meteorological Terminal Air Report: METAR, havacılık amaçlı rutin hava raporunun kod ismidir. METAR kod 

ismi, ayrı ayrı hazırlanan her raporun başlangıcında bulunur ve bunu takiben gözlemi yapan istasyonun 
indikatörü ve gözlem zamanı belirtilir. 
3
 Terminal Aerodrome Forecast: TAF, belirli bir süre esnasında bir havaalanında beklenen meteorolojik şartların 

uluslararası kısaltmalar kullanılarak yazılan kısa ve öz ifadesidir. Genellikle 9-24 saatlik dönemleri kapsar, ancak 
30 saatlik TAF yayınlayan meydanlar da vardır. Raporun kapsadığı dönem çoğunlukla, yayımlanma zamanından 
en az 8 saat sonra başlar.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Havaalan%C4%B1
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Şekil 1. Havacılık Haritası 

Bununla beraber dağlık araziler, hava durumunun hızla kötüleştiği kendi özel 

mikro iklim şartlarına sahiptirler. Rüzgârın hızı ve yönü arazi yapısından etkilenir ve 

mahallî rüzgâr şartlarını, özellikle bastırıcı ve kaldırıcı hava akımlarını belirleyebilmek 

için azami dikkat gösterilmelidir. Bulutlar, tepelerin zirvelerinde ve vadi tabanlarında 

hızla şekil değiştirebilirler ve pilotlar, Şekil 2’de görülen merceksi4 ve sahan5 

(lenticular ve rotor) bulutları gibi bulut şekillerinden hava durumu ile ilgili ipuçları 

çıkarmayı öğrenmek zorundadırlar. 

    

Şekil 2. Merceksi ve Sahan Bulut Oluşumları 

Hava Aracı – Özellikle kalkış ve iniş yerleri arasında irtifa farkının olduğu ve uçuş 

esnasında yolcu veya yük indirilip bindirilmesinin gerektiği uçuş görevlerinde: kalkış 

ağırlığı, denge merkezi (CG–Center of Gravity) ve performans hesaplamalarının 

kalkış ve iniş sahalarının her ikisi için de yapılması gereklidir ve bu hesaplamalarda, 

hava aracı performansını olumsuz olarak etkileyeceğinden, yoğunluk irtifasına (DA-

Density Altitude) özellikle dikkat edilmelidir. Helikopter uçuş el kitapları ve operatör 

talimnameleri hava aracı performansı, yer tesiri içinde ve dışında havır tavanları, 

minimum ve maksimum hız ve baş durumu ayarlamaları ile ilgili bilgileri 

göstermektedir. Yüksek yoğunluk irtifasında helikopter uçuşu genellikle daha fazla 

performans gerektirdiğinden daha yüksek hücum açıları ile uçulacaktır. Bu durum 

helikopterin kontrol edilmesini güçleştirecek ve gerileyen pal stolü, güçlü çöküş ve 

                                                           
4
 Merceksi Bulut – Lenticular Clouds: Dağ tepelerinin kuytu yamaçlarında gözlenen mercek görünüşlü bulutlar 

dağ dalgasının varlığının göstergesidir; rüzgâr dağın tepesinden estiği zaman, havanın içindeki su buharı mercek 
biçiminde bulut oluşturacak şekilde yoğunlaşır. ‘Dağ dalgası bulutu' adını da alan bu bulutlara ‘merceksi bulutlar 
- lenticular clouds' da denir. 
5
 Sahan Bulutu – Roll Cloud:  Göreceli olarak nadir rastlanan bir bulut türüdür. Alçak irtifalarda yatay tüp 

şeklinde bir bulut türüdür. Sahan bulutları bir yatay hat üzerinde yavaşça dönüyormuş gibi görünürler. Sahan 
bulutları tornadolar oluşturmazlar. 
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kuyruk rotor etkinliğinin kaybı (LTE-Loss of Tail Rotor Effectiveness) gibi tehlikelere 

maruz bırakacaktır. 

BASINÇ İRİTFASI VE YOĞUNLUK İRTİFASI, BASINÇ, SICAKLIK VE 

NEMİN YOĞUNLUĞA ETKİLERİ 

Burada basınç irtifası (PA-Pressure Altitude) ve yoğunluk irtifası (DA-Density Altitude) 

terimlerini açıklamak gerekir ise: basınç irtifası atmosfer ağırlığının teorik olarak 

29,92 Hg (1.013.2 mb) olduğu standart bir referans düzlemidir (Standard Datum 

Plane-SDP). Yoğunluk irtifası SDP de teorik bir basınç irtifasıdır, fakat hava araçları 

standart olmayan atmosferde uçtukları için yoğunluk irtifası terimi standart olmayan 

atmosferdeki aerodinamik performans ile ilgilidir. Yoğunluk irtifası standart bir 

atmosferde deniz seviyesinden olan dikine olan mesafedir. Havanın yoğunluğunun 

hava aracı performansı üzerinde çok büyük etkileri vardır, bunun nedenleri: havanın 

yoğunluğunun azalmasına bağlı olarak hava aracında aşağıda belirtilen etkilerin 

görülmesidir: 

 Motora giren hava akışının azalması nedeni ile performans azalır, 

 Paller ince havada daha az etkili olduğundan itki azalır, 

 Hava pallere daha az kuvvet uyguladığından kaldırma gücü azalır. 

 Dağlık arazilerde basınç düşük ve yoğunluk irtifası yüksektir, bunlara ilave olarak 

özellikle nemli havalarda artan nem oranı, hızla değişen hava sıcaklığının neden 

olduğu kaldırıcı ve bastırıcı hava akımları, dağlık arazileri özellikle helikopter uçuşları 

açısından oldukça riskli bir hale getirmektedir. 

Basıncın yoğunluğa etkisi: Hava bir gaz olduğundan sıkışır 

ve genleşir. Hava sıkıştırıldığında belirli bir hacimde daha 

fazla hava olacaktır. Basınç iki kat artırıldığında yoğunluk 

da iki kat artar, basınç azaldığında yoğunluk da azalır. 

Sıcaklığın yoğunluğa etkisi: Bir maddenin sıcaklığının 

artırılması onun yoğunluğunu azaltır. Bu nedenle havanın 

yoğunluğu sıcaklığa bağlı olarak değişir. Bu ifade sadece 

sabit basınçta doğrudur. 

Nemin yoğunluğa etkisi: Su buharı havadan daha incedir, 

bu hava içerisinde su arttığında havanın yoğunluğunun 

azalması anlamına gelir. Yoğunluk irtifası artar ve 

performans düşer. 
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Şekil 3. Güçlü Çöküş ve Gerileyen Pal Stolu 

Hava Trafik Hizmeti – Normal olarak, yol boyu, yardımcı meydan ve kalkış 

meydanları için ihtiyaç duyulan NOTAM6 ve diğer bilgiler normal kanallardan temin 

edilebilirken, helikopter iniş sahaları için bu tür bilgilere ulaşmak daha fazla 

incelemeye ihtiyaç göstermektedir. Dağlık ve tepelik arazilerde telsiz ile iletişim 

zordur ve arazi şartlarına bağlı olarak kesintilere maruz kalabilir, bu nedenle 

helikopterleri uçuşlarının her safhasında izleyebilecek bir takip sistemi tesis 

edilmelidir. Bu tür dağlık ve tepelik arazi üstünde uçuşlarda daima bir uçuş planı 

doldurulmalı ve uçulacak rota ve helikopter harekâtının icra edileceği bölge önceden 

bildirilmelidir. 

Eğitim – İniş yapılacak saha dağlık arazi kesiminde olmasa dahi, dağlık arazi 

üzerinde yapılacak bütün uçuşlarda pilotların aşağıda belirtilen alanlarda çok iyi bir 

şekilde teorik ve pratik olarak eğitilmeleri gereklidir: 

 Yaklaşma ve iniş teknikleri, 

 Kalkış ve inişler esnasında geçiş kaldırıcı kuvvetin kazanılması ve 

kaybedilmesinde ileri teknik uygulamalar, 

 Güç düşüklüğü ve 

 Arka rüzgârında iniş teknikleri. 

                                                           
6
 NOTAM: Notice to Airmen - Uçucu personele uçuş ve uçuş emniyeti ile ilgili herhangi bir havacılık, hizmet, 

kolaylık, yöntemi veya tehlikenin varlığı, koşulları ya da değişikliğine özgü bilgileri zamanında bildirmek amacıyla 
yapılan bir duyurudur. 
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Bu eğitim broşüründe anlatılan dağlık ve tepelik arazide uçuş teknikleri,  ileri 

seviye geçiş kaldırıcı kuvvet kazanma-kaybetme usulleri7, vadilere iniş, kapalı bölge 

iniş teknikleri ve çanak inişleri dağlık arazilerde yürütülecek helikopter 

operasyonlarının emniyeti açısından kritik öneme sahiptir. 

İLERİ SEVİYE GEÇİŞ KALDIRICI KUVVET KAZANMA VE KAYBETME USULLERİ 

 

Dik Açılı Yaklaşma Tekniği 

 

İki Açılı Yaklaşma Tekniği 

                                                           
7
 İleri seviye geçiş kaldırıcı kuvvet kazanma ve kaybetme usulleri: Özellikle kapalı bölgelere iniş ve kalkışlarda 

etraftaki doğal ve yapay engeller nedeni ile uygulanamayan normal iniş-kalkış usullerine ilave olarak geliştirilen; 
dik açılı yaklaşma, iki açılı yaklaşma, dik yaklaşma, azami performans ile kalkış ve dikine kalkış tekniklerini 
kapsayan usullerdir. Bu iniş ve kalkış usullerinin dezavantajı daha fazla güç gereksinimine ihtiyaç göstermesi ve 
motor arızası durumunda helikopteri çok daha fazla risk altına sokmasıdır. Gerekli olmayan durumlarda normal 
iniş ve kalkış teknikleri uygulanmalıdır. 
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Dik Yaklaşma 

 

Azami Performansla Kalkış Tekniği 

 

Dikine Kalkış Tekniği 
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Mürettebat – Dağlık ve tepelik arazide helikopterler tecrübeli bir tek pilot 

tarafından uçurulabilir fakat deneyimsiz pilotların öncelikle çift pilot eğitimi almaları ve 

mümkün olan her durumda ikinci bir pilot ile uçmaları özellikle tavsiye edilmektedir. 

Bunun nedeni dağlık arazide uçuş esnasında pilotun daha önce hiç karşılaşmadığı 

olumsuz fizyolojik ve psikolojik etkilere maruz kalma riskidir. Dağlık arazi uçuşları 

esnasında pilotların karşılaşabileceği fizyolojik ve psikolojik etkiler aşağıda 

sıralanmıştır: 

Oksijen Yetmezliği (Hipoksi): Akciğerlerden kana yeterli oksijen alınamayışı 

sonucu organ ve dokularda beliren oksijen yetersizliğidir. Pilot tarafından belirlenmesi 

zordur, pilotta aşırı güven hissine neden olur ve muhakeme yeteneğini azaltır. 

Oryantasyon Bozukluğu: Yüksek dağlarla çevrili ve derin vadilerde uçuş 

pilotlarda oryantasyon bozukluğuna neden olur. Pilot özellikle bir referans noktasının 

gözden kaybolması sonrasında hava aracının pozisyonu, hızı ve irtifasını yeryüzüne 

göre doğru olarak yorumlama kabiliyetini kaybeder. 

Görsel İllüzyonlar: Ufkun gözden kaybolması, yalancı ufuk, iniş esnasında 

yaşanan beyaz körlük, görüşün kaybolması ve derinlik algısının kaybolması vb. 

etkenler pilotu oryantasyon bozukluğuna iten nedenlerdir. Pilotun helikopterin 

pozisyonunu görsel referanslara göre doğru olarak algılayamadığı görsel illüzyon 

olaylarına dağlık arazi uçuşlarında oldukça sık rastlanılmaktadır. 

Endişe: Dağlık arazide uçuş deneyimsizliği ve eğitim eksikliğinden kaynaklanan 

asabi ruh hali ve endişeler pilotların tereddüte düşerek karar vermede gecikmelerine 

veya aşırı kumanda tatbik etmelerine neden olur. 

Yorgunluk: Dağlık arazide uçuş pilotlar için fiziksel ve zihinsel açılardan oldukça 

yorucu bir uçuştur. Pilotlar sürekli olarak durumsal farkındalıklarını muhafaza etmek, 

çevrelerinde gelişen olayları izlemek zorunda olduklarından ve çeşitli faktörlere bağlı 

endişeler nedeni ile fiziksel ve zihinsel yorgunlukları artar. Dağlık arazide uçuş, 

yorgunluk katsayısı yüksek olan bir uçuş türüdür. 

NOTLAR 

NOT 1: Dağlık arazi üzerinde icra edilecek uçuşlarda, zorunlu ve acil iniş 

olasılıklarına karşı hayatta kalma teçhizatı ve/veya acil durumlarda kullanılmak üzere 

yiyecek, su ve tıbbi malzemeler gibi ikmal maddeleri helikopterde muhafaza 
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edilmelidir. Haberleşme teçhizatı, su, sıcak tutacak giysiler, ateş yakmak için gerekli 

malzemeler, arama kurtarma hava araçlarının dikkatini çekmek için işaret 

fişeği/tabancası vb. gibi donanım özellikle helikopterde bulundurulmalıdır. 

NOT 2: Küresel konumlama sisteminin (GPS) sadece bir seyrüsefer yardımcı 

cihazı olduğu asla akıldan çıkarılmamalıdır. GPS cihazı, pilotun bulunduğu pozisyonu 

belirlemesi ve bir noktadan diğerine seyrüsefer yapabilmesi için tasarlanan bir 

seyrüsefer yardımcı cihazıdır. Asla pilotun seyrüsefer bilgisi ve yeteneklerinin yerine 

geçemez. Özellikle dağlık arazi kesimlerinde GPS cihazına kesinlikle 

güvenilmemelidir. Uçuş esnasında GPS cihazının gösterdiği direkt rotalar da her 

zaman uygun olmayabilir. Bunun nedeni ise GPS cihazlarının türbülansın hüküm 

sürdüğü veya uygun olmayan uçuş rotalarını belirleme özelliğinin olmamasıdır. 

NOT 3: Dağlık arazide yapılacak uçuş görevlerinde mürettebat üzerinde, acil 

durumlar veya gece şartları nedeni ile yapılacak zorunlu inişlerde kullanmak üzere 

mutlaka bir cep telefonu ve sürücü ehliyetini bulundurmalıdır. Eve dönüş duygusunun 

esiri olarak meteorolojik şartlar asla zorlanmamalıdır. 

NOT 4: Varış noktasına ulaşmak çok kritik bir görev ise hava şartlarının 

kötüleşme olasılığına karşı daima bir alternatif plan yapılmalı, kötü hava şartları asla 

zorlanmamalı ve mürettebat kendi yeteneklerinin bilincinde olarak limitlerini asla 

aşmamalıdır. 

NOT 5: Türkiye hava sahasında uçan hava araçlarının takibi radarlar ile 

yapılmaktadır. Radarların hava araçlarını sürekli olarak pozitif kontrolde takip 

edebilmesi için görüş hattının tesis edilmesi gerekmektedir. Yüksek irtifalardan uçan 

uçakların uçuşlarının bütün safhalarında izlenmesi mümkün iken düşük irtifalarda 

uçan uçak ve özellikle helikopterlerin devamlı olarak takip edilebilmeleri mevcut 

radarlar ile teknik olarak mümkün değildir. Askeri ve sivil sektördeki helikopterlerin bu 

eksiklerini gidermek maksadı ile geçici bir tedbir olarak GSM hatları üzerinden takip 

ve izleme sağlanmaya çalışılmaktadır. 

2. METEOROLOJİ VE HAVA DURUMU 

2.1 Rüzgâr 

Dağlık arazide icra edilen uçuşlarda rüzgâr arazi yüzeyine uygun olarak hareket 

ettiğinden, rüzgârın yönü ve hızını bilmek kritik bir öneme sahiptir. Arazi yamaç 
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şeklinde yükseldiğinde yamaca doğru esen rüzgâr da yukarı doğru yükselir ve 

yamacın bu tarafı rüzgâr üstü tarafı olarak adlandırılır. Arazi rüzgâr istikametinde 

alçalıyor ise rüzgâr da aşağı doğru eser ve yamacın bu tarafına rüzgâr altı tarafı 

denir. Rüzgâr dik olmayan dağlar ve tepeler üzerinde estiğinde sakin esme 

eğilimindedir. Rüzgar bir uçurum üzerinde ise yamaca çarparak türbülans oluşturur. 

Örneğin bir vadi boyunca estiğinde ise venturi etkisi8 nedeni ile rüzgârın hızı artar. 

Yamacın rüzgar üstü tarafında türbülans nadiren oluşur ve ortaya çıkan yukarı 

doğru hava akımı ilave bir kaldırıcı güç sağlayarak uygulanacak manevralarda daha 

az güç harcanmasında yararlı olabilir. Bu nedenle yamaç yukarı tarafta oluşan yukarı 

doğru hava akımları mümkün olan her durumda tercih edilmelidir. 

Yamacın rüzgâr altı tarafında ise genellikle türbülans oluşur, aşağı doğru hava 

akımları ve bastırıcı cereyanlar uçuş için tehlikelidirler ve her zaman kaçınılmalıdır. 

Yukarı doğru olan hava akımının aşağı doğru hava akımına dönüştüğü bölgeye sınır 

hattı denir. 

 

Şekil 4. Hafif Rüzgâr Akımı ve Sınır Hattı 

Şekil 4 ve Şekil 5’te görüldüğü gibi sınır hattı rüzgâr hızı arttıkça dikleşecek ve 

yamacın rüzgâr üstü tarafına doğru hareket edecektir. 

                                                           
8
 Hareketli bir akışkanın hızı herhangi bir nedenle artarsa -ki bu artış genelde daha dar bir kesitten geçişte 

meydana gelir- akışkanın uygulamış olduğu basınç azalır. Akışkanın hızının artması ile basıncının azalmasına 
venturi etkisi denir. Adını akışkanların daraltılmış kanallardaki davranışlarını ilk kez inceleyen İtalyan fizikçisi 

 Giovanni Battista Venturi (1746–1822)’den almıştır. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Venturi
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Şekil 5. Sarp Bir Engel Boyunca Kuvvetli Rüzgâr Akımı Ve Sınır Hattı 

 

Şekil 6. Vadi Boyunca Uçuş 

Bir vadi boyunca uçarken Şekil 6’da görüldüğü gibi, kaldırıcı hava akımlarından 

yararlanmak için vadinin merkez tabanında uçmaktan ziyade, rüzgârın yönüne bağlı 

olarak yamaç yukarı tarafta uçulması gereklidir. Bastırıcı hava akımlarından 

kaçınmak ve potansiyel performans kayıplarından sakınmak için yamacın rüzgâr altı 

tarafından daima kaçınılması gereklidir. 

 

Şekil 7. Rüzgâr Ventüri Etkisi 



 Syf. 19 Dağlık Arazide Helikopter Uçuş Teknikleri                                                                Ercan CANER 

Vadilerde oluşan ventüri etkisi muhtemelen mevcut rüzgâr hızını iki katına 

çıkaracak şekilde rüzgârın hızının artmasına neden olur. Bu proses basınç 

düşmesine de neden olarak altimetrenin hava aracının uçtuğu irtifayı daha yüksek 

göstermesine neden olur.  

Uçulan bölgedeki mahalli rüzgârın yön ve hızını kestirmek dağlık arazide yapılan 

uçuşlarda oldukça zordur, bununla beraber uçuş emniyeti açısından kritik öneme 

sahiptir ve aşağıda belirtilen teknikler kullanılarak rüzgârın yön ve şiddeti 

belirlenebilir: 

 Duman, 

 Rüzgâr enerji santralleri, 

 Göl yüzeyindeki rüzgâr hatlarının durumu (rüzgâr üstü tarafında su yüzeyi 

düzgün iken, dalga rüzgâr altı tarafında oluşmaktadır), 

 Bitki örtüsü, uzun otlar ve ağaçların hareketleri, 

 Bulutların hareketleri, 

 Emniyetli irtifada yapılacak sabit yatış açısı ile 360 derece dönüş sonrasındaki 

sapma, rüzgârın yönü ve şiddetini gösterecektir, 

 Görerek veya GPS cihazı kullanılarak yer hızı ile hava hızını karşılaştırmak. 

2.2 Bulutlar ve Dağ Dalgası 

Dağ dalgaları, bir dağın rüzgâr altı tarafında yatay hava akımlarında yüksek arazi 

nedeni ile oluşan salınımlar olarak tanımlanmaktadır. Oluşan salınımların dalga boyu 

ve büyüklüğü, yüksek arazinin çevresindeki araziye göre yüksekliği, rüzgâr hızı ve 

atmosferin kararsızlık ve değişkenliği gibi birçok faktöre bağlıdır. Dağ dalgaları 

aşağıda belirtilen şartlarda meydana gelir: 

 Yamaca doğru esen rüzgârın yönü ile sırt dikey ekseni arasındaki açı 30 

dereceden küçüktür ve arazi yükseldikçe rüzgârın yönü değişmemektedir. 

 Sırtın zirvesindeki rüzgâr hızı 15 knottan fazladır ve yükseklik arttıkça rüzgârın 

şiddeti de artmaktadır. 

 Sırtın tepe noktasındaki kararlı hava katmanına göre sırtın aşağı ve 

yukarısındaki havanın, sırtın zirvesindeki havaya göre daha az kararlı olması. 
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Salınımlar içerisindeki dikey hava akımlarının şiddeti 2.000 feet/dakikaya kadar 

ulaşabilir. Bu şiddetli dikey hava akımları ve yüzey sürtünmelerinin kombinasyonu 

Şekil 8’de görülen girdapların ve şiddetli türbülansların oluşumuna neden olur. 

 

Şekil 8. Girdap Etkisi ve Dağ Dalgaları 

Dağ dalgaları şiddetli türbülans, kuvvetli dikey hava akımları ve buzlanmaya 

neden olurlar. Dağ dalgası içerisinde oluşan kuvvetli dikey hava akımları hava 

hızında önemli oranda dalgalanmalara neden olur ve bu dalgalanmalar aşırı 

kumanda tatbiklerine bağlı olarak helikopterin kontrolünün yitirilmesine neden olabilir. 

Kumandaların kontrol kabiliyetinin yitirilmesi alçak irtifalarda özellikle iniş ve kalkış 

öncesinde, pilot bastırıcı hava akımlarına karşı uygun düzeltici kumandayı 

zamanında uygulayamaz ise yere çarpma veya sert inişlere de neden olabilir. 

Dağ dalgasının tepe noktasına yakın yerlerde ciddi buzlanmaya maruz kalınabilir. 

Dağ dalgası oluşumuna neden olan şartları içeren mahalli hava durumu bilgileri 

potansiyel dağ dalgası oluşum ve yayılmasını tahmin etmekte yardımcı olurlar. 

Mercek şeklindeki merceksi bulutlar hava nemli ise sırt tepe noktalarında oluşabilirler. 

Sahan (Roll Clouds) bulutları, hava nemli ise dağ dalgaları aşağısındaki girdaplar 

içerisinde de görülebilir, fakat hava kuru ise bulut oluşumu meydana gelemez. 

Bulut oluşumları 
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2.3 Föhn Etkisi 

Föhn etkisi9, bir dağın rüzgâr almayan tarafındaki aşağı doğru akan ılık hava 

akımının yarattığı etkidir. Büyük bir hava kütlesi bir dağ silsilesine doğru yükselmeye 

zorlandığında havanın yükseldikçe soğumasından kaynaklanan bulut oluşumu ve 

yağış meydana gelir. Hava kütlesi dağın tepe noktasına ulaştığında bünyesindeki su 

içeriğinin büyük bir bölümünü kaybettiğinden daha düşük bir çiy oluşma derecesine 

ulaşmıştır. Hava kütlesi dağın rüzgâr altı tarafında alçalmaya başlar, hava basıncı 

yükselir ve ısınır. Ortaya çıkan rüzgâr kuru ve ılıktır ve dağ silsilelerinin rüzgâr altı 

tarafında yer alan havaalanlarında rastlanan açık bir hava oluşumuna neden olur. 

Daha sıcak iklim oluşumunun yanı sıra bu kuru rüzgârlar yaz aylarında uçuşları 

olumsuz olarak etkileyen büyük orman yangınlarına neden olabilirler. 

Bir diğer etki de, dağın rüzgâr altı tarafından yaklaşmakta olan bir pilotun sadece 

bulutun tepe noktasının siluetini görebilmesi fakat dağın rüzgâr tarafındaki bütün 

bulut kütlesini görememesidir. 

 

Şekil 9. Föhn Etkisi 

 Hava 1000 feet irtifada 3 derece oranında doyma noktasına ulaşana kadar 

soğur, sonrasında 1000 feet irtifada 1,5 derece oranında dağın tepe noktasına 

ulaşana kadar soğumaya devam eder. 

 Doyma noktasına ulaşım sonrası meydana gelen yağış nedeni ile havadaki 

nem oranı azalır. 

                                                           
9
 Föhn Etkisi: Dağın rüzgâr altı tarafına doğru alçalmakta olan ılık ve genellikle kuru rüzgârlar için kullanılan bir 

terimdir. İlk olarak Avrupa Alplerinde görülen rüzgârlar için kullanılan bu ifade günümüzde bütün benzer 
rüzgârlar için kullanılmaktadır. Bu rüzgârlar, hızlı ısı artışları, kurutucu etkileri ve kar örtüsünü hızla eritmeleri ile 
bilinirler. 
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 Hava ısınmaya başlar ve 1000 feette 3 derece oranında doyma noktasından 

uzaklaşma devam eder. 

 Dağın rüzgâr altı tarafındaki hava rüzgâr tarafındaki havadan daha kurudur ve 

daha düşük çiy oluşma sıcaklığına sahiptir. 

 Rüzgâr altı tarafındaki aşağı doğru hava akımı dağ eteklerine doğru ısınarak 

akmaya devam eder. Rüzgâr hızı artar ve giderek şiddetlenerek Föhn Etkisine 

neden olur. 

2.4 Kümülonimbus Bulutu 

 

Şekil 10. Kümülonimbus Bulutu 

Kümülonimbus bulutları veya dikine gelişen diğer bulutlar, özellikle hava orografik 

yükselmeye10 bağlı olarak yükseldiğinde tipik olarak ağır yağmurlar ve gök gürültülü 

sağanak yağışlara neden olurlar. 

Gök gürültülü sağanak yağışlara neden olan kumülonimbus bulutları, yer 

yüzeyinin farklı ısınması, orografik ve cephesel sistemlerde görülen dinamik 

yükselmeler sonucu meydana gelir. Bu bulutların oluşabilmesi için yer ve yukarı 

                                                           
10

 Orografik Yükselme: Bir hava kütlesi alçak irtifadan yüksek irtifaya doğru yükselen bir arazi üzerinde hareket 
ettiğinde meydana gelir. Hava kütlesi irtifa kazandıkça soğur ve göreceli nem artar. Bu nem bulut oluşumuna ve 
şartlar oluştuğunda yağışa neden olur. 
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seviyelerde gerekli soğuk hava ile neme gereksinim vardır. Bu bulutlar yerden 

yaklaşık olarak 20 km yüksekliğe kadar ulaşabilir ve dolu, kuvvetli rüzgâr, gök 

gürültüsü, şimşek, kuvvetli yağış ile hortumlara neden olurlar. Hortumlarda dönen 

havanın hızı saatte 500 km’ye kadar ulaşabilir. Gök gürültüsüne neden olan bu 

bulutlar orta enlemde yazın, tropik bölgelerde ise yıl boyunca görülmektedir. 

2.5 Türbülans 

Türbülansa dağlık arazilerde çok sık olarak rastlanır. Bu türbülans, alçak 

irtifalarda havanın engebeli arazi arızalarına çarpması sonucu oluşan sürtünmeye 

bağlı olarak mekanik türbülans veya orta seviyelerde görülen hava sıcaklığı 

kararsızlıklarından kaynaklanan termal türbülans olabilir. Türbülans helikopter 

performansını olumsuz olarak etkiler ve gerileyen pal stolü, güçlü çöküş ve kuyruk 

rotor etkinliği kaybı riskleri artırır. İki palli ana rotor sistemleri olan helikopterlerde ana 

rotor mast vurması ana rotor pallerinin kuyruk bumunu kesmesi gibi ilave riskler de 

mevcuttur. 

 

Şekil 11. Dağlık Arazide Türbülans 

Türbülans şiddetleri: 

Hafif türbülans: En az ciddi riskler içeren türbülans tipidir, hava aracı hareketleri 

ve irtifasında hafif ve düzensiz değişiklikler meydana gelir. 

Orta türbülans: Hafif türbülansa benzerdir fakat yoğunluğu daha fazladır. Hava 

hızı, irtifa ve hava aracı hareketlerinde değişmeler görülebilir fakat hava aracı daima 

pilotun kontrolü altındadır. 
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Şiddetli türbülans: İrtifa ve irtifaya bağlı olarak hava hızında büyük ve ani 

değişiklikler görülür. Hava aracının kısa süreler zarfında kontrolü mümkün 

olmayabilir. Kabin içerisinde bulunan serbest malzemeler yolcu ve mürettebat için 

tehlikeli olabilecek şekilde kabin içerisinde hareket edebilirler ve hava aracı 

gövdesinde hasarlar meydana gelebilir. 

Aşırı türbülans: Ciddi gövde hasarlarına neden olabilir ve hava aracının uzun 

süreler boyunca kontrolü mümkün olmayabilir. 

Türbülansa, uçuşun herhangi bir safhasında ve her yerde rastlanılabilir, bu 

nedenle özellikle dağlık arazi üzerinde icra edilen uçuşlarda dikkatli olunmalı ve her 

an türbülans ile karşılaşılabileceği asla unutulmamalıdır. Helikopter pilotları daima 

kumandalarda olmalı ve türbülansa girdiklerinde hava aracı hızını operatör 

talimnamelerinde tavsiye edilen türbülans hızına düşürmelidirler. 

2.6 Solar Isınma, Anabatik ve Katabatik Rüzgârlar 

 

Şekil 12. Solar Isınma, Anabatik ve Katabatik Rüzgârlar 

Rüzgârın hafif veya hiç esmediği günlerde orografik yükselmeler veya alçalmalar 

önemli riskler içermezler ve bu nedenle güneşin yeryüzünü ısıtması dağın güneş alan 
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tarafında kaldırıcı, güneş almayan yüzeyinde ise bastırıcı hava akımlarının 

oluşmasına neden olur. 

Aynı etki gündüz ve gece hissedilir. Gün esnasında yeryüzü tarafından ısıtılan 

hava anabatik11 rüzgâr olarak tanımlanan yükselen bir hava kütlesi oluşturur. Bu 

esinti güneşin doğuşundan itibaren 30 dakika içerisinde hissedilmeye başlanır. Gece 

ise yeryüzüne yakın olan hava soğur ve katabatik12 rüzgâr olarak adlandırılan 

bastırıcı bir hava akımı oluşmasına neden olur. Bu bastırıcı hava akımı güneşin 

batmasından bir saat öncesine kadar hissedilir ve gece boyunca devam edebilir.  

2.7 Kar Yağışı 

Kar yağışı özellikle dağlık arazide icra edilen uçuşlarda özellikle tehlikelidir. 

Buzlanma ve düşük görüş şartları altında yapılan uçuşların içerdiği tehlikeler göz 

önüne alınarak kar yağışı sürerken uçulmamalıdır. Karla kaplı arazi üzerinde uçarken 

ışığın kar yüzeyinden yansıması hava hızı, arazi, rüzgâr ve irtifa tayinini 

güçleştirdiğinden güneş gözlükleri veya kaskların vizörleri kullanılmalıdır. 

Karlı zeminlere iniş esnasında ana rotor pallerinin down-wash etkisi ile savrulan 

kar ve ‘Beyaz Körlük’ riskleri nedeni ile dağlık arazide karla kaplı yüzeye yapılan 

inişler son derece tehlikelidir. Bu nedenle karla kaplı araziye inişler sadece ‘Sıfır 

Sürat / Sıfır Alçalış Oranı’13 iniş tekniği konusunda eğitim almış pilotlar tarafından 

yapılmalıdır. 

3. UÇUŞ TEKNİKLERİ 

3.1 Hız Yönetimi 

Uygun hava hızını muhafaza etmek dağlık araziler üzerinde yapılan uçuşlarda 

oldukça zor olabilir. Pilotlar operatör talimnamelerinde belirtilen özellikle türbülans ile 

ilgili hava hızı ve aşılmaması gereken hız (VNE) limitlerine dikkat etmelidirler. En iyi 

                                                           
11

 Anabatik – Yunanca anabaino (yükselen) kelimesinden türetilmiştir. Dağların eteklerinden yukarıya doğru 
yükselen hava akımları için kullanılan yaygın tanımdır. 
12

 Katabatik – Yunanca katabaino (alçalan) kelimesinden türetilmiştir. Dağlar ve platolardan aşağıya doğru 
alçalan hava akımları için kullanılan yaygın tanımdır. Ilık ve kuru hava akımları dağların rüzgâr almayan 
taraflarında görülürler. 
13

 Sıfır Sürat / Sıfır Alçalış Oranı İniş Tekniği: Özellikle hava aracı performansının sınırlı olduğu ve ruleli iniş için 
yeterli alan bulunmayan tepe ve sırt yaklaşmalarında kullanılan bir içiş tekniğidir. Tepe ve sırtlarda rastlanan 
bastırıcı hava akımlarından kaçınmak maksadı ile normal yaklaşma açısından biraz daha dik bir açı ile yaklaşılır. 
Yaklaşmanın son kısmında mevcut güçten azami şekilde faydalanmak maksadı ile yaklaşma hızı düşürülür. Bu 
nedenle yaklaşma yavaştır ve alçalma oranı düşüktür. 
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tırmanma oranını sağlayan Vy hızının muhafaza edilmesi manevra yapabilmek için 

gerekli olan azami performans gereksinimini sağlayacaktır. 

3.2  Hava Aracı Pozisyonu Yönetimi 

Dağlık ve tepelik araziler üzerinde uçarken etraftaki arazi yapısından dolayı 

gerçek ufku tespit etmek zor olabilir. Gerçek ufuk gözden kaybolduğunda dikey ve 

yatay referanslar da kaybolabilir ve hava aracının uçuş pozisyonunu (tırmanma-

alçalış-düz uçuş) belirlemek zorlaşır. Böyle durumlarda uçuş aletleri sık sık kontrol 

edilmeli ve altimetre, hava hız göstergesi (ASI-Air Speed Indicator), dikey hız 

göstergesi (VSI-Vertical Speed Indicator) ve suni ufuk çapraz kontrole alınmalıdır. 

 

         

 

Şekil 13. Altimetre, Hız Göstergesi, Dikey Hız Göstergesi ve Suni Ufuk 

3.3 Yükseklik Yönetimi 

Hava aracı bir wind-shear veya aşırı bir bastırıcı hava akımına maruz kalır ve 

bulunulan irtifayı muhafaza etmek mümkün değil ise pilot açık bir alana doğru hava 

aracını yönlendirmeli, hava aracını düz uçuş pozisyonunda tutarken gücü 

maksimuma almalı ve baş durumunu Vy hızını tesis edecek şekilde muhafaza ederek 

hava aracını tekrar emniyetli bir duruma döndürmeye gayret etmelidir. 

3.4  Transit Uçuş 

Dağlık arazi üzerinde uçuş icra edilirken, yukarıda anlatılan olumsuz hava 

şartlarından kaçınmak maksadı ile mahalli meteorolojik şartlar dikkate alınarak rota 

planlama ve seçimi yapılmalıdır. Özellikle şiddetli rüzgârın hüküm sürdüğü dağlık 
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arazi kesimleri üzerinden geçilirken yükseltilerin tepe seviyesinden en az 500 feet 

yukarıda uçulmalıdır. Yükseltiler ile araya 500 feet mesafe koymak mümkün değil ise 

başka bir emniyetli rota seçilmelidir. 

Zirvesinde bulut olan bir dağ silsilesi geçilirken bulutun tamamını görebilmek 

maksadı ile dağ silsilesine paralel olarak yaklaşmak daha uygundur. Bulut, dağ 

silsilesinin ötesini de kaplamış ise alternatif bir uçuş rotası seçilmelidir. 

Dağlık arazi üzerinde uçulurken yüksek gerilim hatlarına özellikle dikkat 

edilmelidir. Özellikle vadiyi dik olarak geçen yüksek gerilim hatları dağlık arazi 

üzerinde ve vadi boyunca uçan hava araçları için çok büyük tehlikedirler. 

Güneşe doğru yapılan uçuşlarda bütün yüksek gerilim hatlarını görmek hemen 

hemen imkânsızdır. Ülkemizde yapılan çalışmalar sonuç vermiş ve yoğun helikopter 

uçuşlarının icra edildiği yerlerde yüksek gerilim hatlarına pilotların görebilmelerini 

sağlamak maksadı ile turuncu renkli toplar takılmıştır. Fakat yerleşim yerlerinden ve 

yoğun uçuş bilgelerinden uzakta bulunan dağlık arazide bulunan yüksek gerilim 

hatları için aynı tedbirler ne yazık ki alınmamıştır. 

 

Şekil 14. Dağlık Arazide Yüksek Gerilim Hatları 
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Bir vadi boyunca uçarken kaçış rotası ve/veya kaçınma manevrası 180 derece 

dönüştür. Bu nedenle, örneğin bulut tavanının düşük olması veya düşük görüş 

şartlarına bağlı olarak bir vadi boyunca uçuş uygun değil ise başarılı bir kaçınma 

manevrası uygulayabilmek için pilotun erkenden karar vermesi çok önemlidir. 

 

Şekil 15. Vadide 180 Derece Dönüş Tekniği 

Bir vadi boyunca uçarken vadinin merkezinden ziyade rüzgârın yönüne bağlı 

olarak sırtın rüzgâr üstü tarafında uçulmalıdır. Vadi boyunca uçuşlarda bastırıcı hava 

akımları ve olası performans kaybı nedeni ile sırtın rüzgâr altı tarafında uçmaktan 

kaçınılmalıdır. 

 

Dağlık arazide bir vadinin görünümü 
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3.5 İniş Sahasının Keşfi, Daire Paterni Ve Yaklaşma 

Meydan dışındaki iniş sahalarına yapılacak inişler öncesinde rüzgârın yönü ve 

şiddetini, doğal ve yapay engelleri, yaklaşma/kalkış paternini, potansiyel kaçınma 

manevra rotasını, irtifayı ve iniş yeri zemininin uygunluğunu belirlemek maksadı ile bir 

keşif mutlaka yapılmalıdır. Keşif esnasında iniş yerinin şekli, çevresi, eğim ve zemin 

durumu kontrol edilir ve güç kontrolü yapılır. 

İniş yerinin şekli: İniş yerinin şekli rüzgârın şiddeti veya yaklaşma/kalkış 

istikametlerine bağlı olarak incelenir. 

3.6 Tepe ve Sırt Yaklaşması 

 

Şekil 16. Yamaç-Tepe Yaklaşma Tekniği 
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Doğal ve suni engellerin olmaması ve herhangi bir acil durumda kaçınma 

rotalarının mevcut olması nedeni ile tepe ve sırtlar helikopterler için uygun iniş 

yerleridir. Bununla beraber yukarıda da anlatıldığı gibi bu iniş yerleri genellikle 

kaldırıcı ve bastırıcı hava akımlarının hüküm sürdüğü ve sık olarak türbülansa 

rastlanılan yerlerdir bu nedenle kaldırıcı ve bastırıcı hava akımlarını ayıran sınır 

hattının belirlenmesi gereklidir. 

 

Şekil 17. Tipik Bir Dairesel Patern 

İniş yeri olarak belirlenen sahanın üzerinde Şekil 17’de görülen tipik dairesel 

patern keşif maksadı ile uçulmalıdır. Son yaklaşmada eğer mümkün ise direkt olarak 

rüzgâr içine doğru uçmak yerine helikopter hâkim rüzgâra Şekil 16’da görüldüğü gibi 

45 derece bir açı ile yaklaşarak olası bir durumda kaçınma manevrası için saha 

kazanmalıdır. Rüzgâr sakin ise veya hiç esmiyor ise normal yaklaşma açısı 

uygulanmalıdır fakat hava hızını erkenden düşürmekten kaçınmak ve yer tesirine 

girmeden geçiş kaldırıcı kaybetmemek çok önemlidir. Rüzgâr orta şiddette veya 

kuvvetli ise rüzgâr geçiş kaldırıcı kuvveti yer tesirine girene kadar muhafaza 

edeceğinden derin açılı bir yaklaşma yapılabilir. 
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Şekil 18. Tepe Yaklaşmasında Referans Noktası Seçimi 

 

Sabit ve uygun yaklaşma açısını muhafaza etmek maksadı ile iniş yerinin 

ötesinde Şekil 18’de görüldüğü gibi bir referans noktası seçilebilir. Son yaklaşma 

esnasında referans noktası iniş noktasına göre aşağı veya yukarı doğru hareket 

ediyor ise yaklaşma hattının altında veya üzerinde kalma söz konusudur ve derhal 

düzeltici kumanda tatbik edilerek yaklaşma hattına tekrar oturulmalıdır. 

Yamaç ve tepe yaklaşmalarında kaçınma manevrası iniş sahasından uzaklaşmayı 

sağlayacak şekilde yüksek ve alçak keşif esnasında seçilmeli ve pas geçmeye karar 

verildiğinde ani kumanda tatbiklerini gerektirmeyecek bir rota olmalıdır. 

3.7 Yamaç veya Tepe Kalkışı 

Yamaç ve tepe kalkışlarında da aynı kalkış tekniği uygulanmaktadır. Eğer 

mümkün ise kalkış yeri kaldırıcı hava akımlarından yararlanmak maksadı ile yamaç 

veya tepenin rüzgâra bakan tarafına yakın bir yerde seçilmelidir. Havır esnasında ve 

geçiş kaldırıcı kuvvet kazanılmadan önce iniş yerinden emniyetle uzaklaşmayı 

sağlayacak performansın olup olmadığını belirlemek maksadı ile bir güç kontrolü 

yapılmalıdır. Mümkün ise geçiş kaldırıcı kuvvet normal kalkış tekniğindeki gibi 

kazanılmalı, en iyi tırmanma hızına (Vy) ulaşılana kadar hava hızı artırılırken irtifa 

muhafazası için gerektiği kadar güç tatbik edilmelidir. Eğer doğal veya yapay engeller 

var ise geçiş kaldırıcı kuvvet kazanılmadan önce dikine kalkış tekniği uygulanmalıdır. 
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Şekil 19. Yamaç-Tepe Kalkış Tekniği 

Geçiş kaldırıcı kuvvet kazanıldıktan ve tırmanış tesis edildikten sonra sürat saati, 

dikey hız göstergesi, altimetre ve tork saatleri sık sık kontrol edilmelidir. Şekil 19’da 

görüldüğü gibi hava aracını tepenin aşağısına doğru salarak hızlandırmak tehlikeli 

olabilir ve bu teknik uygun bir kalkış tekniği olarak değerlendirilmemelidir. 

3.8 Çanak İniş ve Kalkış Tekniği 

İniş öncesi çanak içerisinde başlangıçta mümkün olabildiğince yüksek irtifada, 

açık alandan giriş yapılarak ve çanak çeperlerinden mümkün olabildiğince emniyetli 

mesafede daire paterni ile keşif yapılmalıdır. Keşif esnasında en iyi tırmanma sürati 

(Vy)’nin kullanılması azami güç limitleri içerisinde kalma açısından tavsiye 

edilmektedir. Keşif esnasında hava aracını düz uçuşta tutabilmek maksadı ile 

bastırıcı ve kaldırıcı hava akımları izlenerek gerekli kumanda tatbikleri uygulanır.  
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Şekil 20. Çanak İniş Tekniği 

Keşfin tamamlanmasını müteakip hava aracı, açık tarafından iniş yapılacak yerin 

üstünden de geçerek çanağı terk eder. Gerekiyor ise daha düşük irtifalarda emniyetli 

bir paternde kalmak şartı ile son yaklaşmanın son kısmına kadar keşif faaliyetine 

devam edilir. Yaklaşma tekniği yamaç ve tepelere yapılan iniş tekniği ile aynıdır. 

Kalkışta en uygun usul, ideal olarak çanağın açık tarafından açık alana çıkmaktır. 

Bununla beraber çanak içerisinde engellerden sakınmak maksadı ile dikine tırmanma 

gerekebilir. 

Çanağın içine girildikten sonra kaçış rotası normal olarak çanağın çeperlerinden 

kaçınarak merkeze doğru uçuş ve sonrasında ise açık alana doğrudur. Çanak 

içerisinde harici referans noktaları görülemeyeceğinden sık sık hava aracının ilgili 

göstergelerini kontrol etmek gerekmektedir. 

4. TEHLİKE VE HATA YÖNETİMİ 

Dağlık arazi kesimlerinde yapılacak uçuşlar öncesinde, tehlikeler, hatalar ve hava 

aracı istenmeyen durumları ve bunları uygun giderme yöntemlerini içeren bir arazi 

risk analizi yapılmalıdır. 
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Tehlike: Uçuş mürettebatından bağımsız olarak uçuş görevini daha karmaşık bir 

hale getiren ve emniyetli uçuşa devam edebilmek için giderilmesi gereken olay veya 

hatalardır. Örneğin; türbülans, wind-shear, bastırıcı ve kaldırıcı hava akımları. 

Hata: Uçuş mürettebatı tarafından yapılan veya yerine getirilmeyen faaliyetlere 

bağlı olarak uçuş mürettebatının niyet ve beklentileri dışında gelişen olaylardır. 

Örneğin; uygun olmayan hava hızında uçmak. 

İstenmeyen Hava Aracı Durumu: Uçuş mürettebatının neden olduğu hava aracı 

durum ve süratindeki sapmalar, uçuş kumandalarının hatalı uygulanması veya 

emniyet hudutları içinde kalmayı engelleyen hatalı sistem konfigürasyonlarıdır. 

Örneğin; gerileyen pal stolu, kuyruk rotor etkinliğinin kaybı, güçlü çöküş, mast 

vurması,  geçici olarak hava aracının kontrolünün kaybı. 

5. ÖZET 

Dağlık arazide emniyetli bir uçuş yapabilmek için belirli yeteneklerin geliştirilmesi 

gereklidir. Emniyetli uçuş için belirli uçuş melekelerinin teorik ve pratik olarak 

kazanılması ve dağlık arazide emniyetli uçuşu etkileyen faktörlerin çok iyi bilinmesi 

zorunludur. Hepsinden önemlisi pilotlar kendilerinin ve hava aracının limitlerini çok iyi 

bilmeli ve daima uymalıdırlar. 

Dağlık arazide uçuş icra edilirken göz önünde bulundurulması gerekli hususlar 

aşağıdadır: 

 Hava aracı performansı ve limitleri bilinmeli ve asla aşılmamalıdır, 

 Uçuş öncesinde uçuş planı doldurulmalı veya uçulacak bölge ve görev 

hakkında birisine bilgi verilmelidir, 

 Seyrüsefer kartları ve haritalar dikkatli bir şekilde incelenmeli, sadece GPS gibi 

seyrüsefer cihazlarına güvenilmemelidir, 

 Görevin yapılıp yapılmayacağına karar vermek için güncel meteoroloji bilgileri 

alınmalı ve dikkatli bir şekilde incelenmelidir, 

 Rüzgâr hızı 25 knottan fazla ise uçulmamalıdır, 

 Daima emniyetli irtifalarda uçulmalıdır, 

 Rüzgârın yönü ve şiddeti hakkında bütün uçuş boyunca dikkatli olunmalıdır, 

 Hava durumu değişiklikleri ile ilgili emareler takip edilmelidir, 
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 Dağlık arazide uçuşun fiziksel ve psikolojik etkileri bilinmeli ve dikkatli 

olunmalıdır, 

 Özellikle iniş ve kalkışlar esnasında daima bir kaçış rotası planlanmalıdır, 

 Wind-shear olaylarına karşı hazırlıklı olunmalı ve kurtarma teknikleri 

bilinmelidir, 

 Dağlık arazide uçuş öncesinde, dağlık arazi uçuş teknikleri konusunda 

deneyimli bir uçuş öğretmeninden yer ve uçuş eğitimi alınmalıdır, 

 Özellikle bastırıcı hava akımlarının etkilerinden sakınmak için uygun uçuş 

teknikleri uygulanmalıdır, 

 Meteorolojik şartlar asla zorlanmamalı ve eve dönüş duygusunun esiri asla 

olunmamalıdır, 

 Zorunlu ve acil inişlerde kullanmak üzere helikopterde mutlaka bir cep telefonu 

bulundurulmalıdır, 

 Acil durumlarda kullanmak üzere helikopterde yeteri kadar yiyecek, içecek ve 

tıbbi malzeme bulundurulmalıdır, 

 Arama-kurtarma hava araçlarına işaret vermek maksadı ile gerekli teçhizat 

helikopterde bulundurulmalıdır, 

 GSM hatları üzerinden olan takip sistemine özellikle dağlık arazide 

güvenilmemeli, ilave tedbirler alınmalıdır, 

 Zorunlu değil ise dağlık arazide asla tek helikopter göreve gidilmemelidir, 

 Yük, irtifa, rüzgar şartları ve arazi özellikleri yaklaşmanın son kısmındaki 

yaklaşma açısını belirler. Genel bir kural olarak rüzgarın şiddeti ne kadar 

büyük ise türbülans ve bastırıcı hava akımlarından kaçınmak için dik yaklaşma 

yapılmalıdır, 

 Dağlık arazide yapılan yamaç ve tepe kalkışlarında irtifadan ziyade öncelikle 

hız kazanmak gereklidir. 
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Havacılık doğası gereği tehlikeli değildir. Fakat dikkatsizlik, 

yetersizlik ve ihmali denizden çok daha şiddetli bir şekilde 

ve acımasızca affetmez. 

 


