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Giriş
Helikopterlerin havaalanı dışındaki bir İniş Bölgesine (LS) veya hazırlanmamış İniş Bölgesine
yaklaşma, manevra yapma, inme ve kalma yeteneği, helikopter operasyonlarının en önemli
yönlerinden biridir. Pilotlar, bir aşamada yolcuları oteller, golf sahaları, spor etkinlik yerleri vb. gibi
çeşitli iniş yerlerine uçurmak isteyeceklerdir. Tüm bu bölgeler boyutları, yaklaşmaları, tehlikeleri,
rakımları ve konumları bakımından farklılık gösterebilirken, aynı temel ilkeler kullanılmalıdır. Normal
yaklaşmadan daha dik yaklaşmaları gerektiren, yer etkisiyle manevra alanının sınırlı olduğu
engellere sahip veya engellerin normal tırmanma açısından daha dik tırmanmaları zorunlu kılan bir
iniş bölgesi sıklıkla “Kapalı Bölge” olarak tanımlanır. Bir helikopter pilotu kapalı bir alana
inebilmesine karşın, yine de tüm temel ilkeleri uygulamak zorundadır.
Bir havaalanından uzakta olan iniş bölgeleri pilot için çeşitli zorlukları doğurur ve nihai olarak,
önemli sayıda kaza ile sonuçlanmıştır. Bir havaalanının aksine, genellikle rüzgarın
değerlendirilmesinde, uygun yaklaşma yönleri konusunda kılavuzluk veya diğer trafikle ilgili bilgi
konusunda çok az veya hiçbir yardım bulunmamaktadır. Kablolar, engeller, eşit olmayan iniş
arazisi, ağaçlar, yabancı madde hasarı, canlı hayvan ve yayalar gibi bir havaalanında normal olarak
yaşanmayan tehlikelerin olma ihtimali yüksektir ve beklenmeyeni beklemesi gereken pilotun daha
fazla durumsal farkındalık düzeyinde bulunmasını zorunlu kılar!
Bir hava aracı arızası/acil durumuna veya kötüleşen hava koşullarına yanıt olarak yapılan ‘önlem
amaçlı’ veya ‘zorunlu’ inişin aynı şekilde ‘havaalanı dışında’ bir iniş olacağı, bu nedenle ön keşif,
yaklaşma ve kalkış için öngörülen tekniklerin kısaltılmış bir şekilde de olsa kullanılması gerektiği
dikkate alınmalıdır.
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1 PLANLAMA VE HAZIRLIK
EHEST HE1 Emniyetle ilgili Hususlar Broşüründe belirtilen şekilde planlama ve hazırlığın temel
ilkeleri hâlen geçerlidir. Ancak, bir havaalanı dışında bir yere iniş, pilota ek bilgi gerektiren,
“MATED” olarak kısaltılabilecek ilave bilgileri gerektirir.
MET ››

İniş yerinin bir havaalanından ve ilişkili meteoroloji istasyonlarından uzakta
olması nedeniyle, pilotun sinoptik haritalarda, TAF’larda ve METAR’larda
verilen bilgiyi karşılastırması gerekecektir. Mümkünse, yerel bir hava
durumu gözlemi için iniş yerindeki bir kişinin telefonla aranması önerilir.
Bilgi, bir gecikme durumunda günbatımı zamanı da dahil olmak üzere hem
gidiş hem de dönüş uçuşu için derlenmelidir. İniş bölgesinden son hava
durumu tahminlerinin alınabilmesi için meteorolojik bilgi alınabilecek bir
telefon numarasının/’uygulamasının’ taşınması önemlidir.

AIRCRAFT
(HAVA ARACI)››

Özellikle ilk kalkış bölgesi ile iniş yeri arasında yoğunluk irtifasında fark
varsa ve yolcu veya kargo alınıyor veya bırakılıyorsa, iniş bölgesinde varış
ve kalkış için kalkış ağırlığı, ağırlık merkezi ve performans hesaplamaları
gerekecektir. Uzak bir bölgede yakıtın olmaması muhtemeldir, bu nedenle
yakıt değişikliği gerekebilir - performans hesaplamaları iniş/kalkış için
azalan bir yakıt gerektiriyorsa, önemlidir. Hava aracı belgelerinin diğerleri,
normal şekilde kontrol edilmelidir.
(Ticari Operasyonlar için ilave EASA Operasyon/kanuni performans
kriterlerinin olacağını dikkate alın).

ATC ››

Havaalanları için malumatlar ve rota /kalkış/yedek meydanlar için
NOTAM’lar normal kanallar yoluyla edinilecektir, fakat uzak bir iniş bölgesi
için gerekli bilgiler malumat yayınları yada saha operatörü/sahibi ile
konuşarak araştırmayı gerektirebilir. İniş Bölgesi başka amaçlarla da
kullanılıyorsa, inilecek yerin resmi hale getirilmiş güzergah/prosedürleri
olabilir. Ayrıca bu yer geçici NOTAM veya kısıtlamalara tabi olabilir. Bir İniş
Bölgesi kullanılmadan önce muhtemelen yazılı olarak iniş izni
gerektirecektir. Ayrıntılar için yolculara güvenmeyin, ‘havacılık konusunda’
bir şey bilmiyor olabilirler, tehlikeler, canlı hayvanlar, kaçınılacak şeyler,
diğer faaliyet ve olası iniş ücretleri hakkında son dakika brifingini almak
üzere doğrudan saha operatörü ile konuşmanız daha iyidir.

Eğitim broşürü >> 7

Sahanın bir telsiz frekansının olup olmadığını görmek için kontrol edin - bazı
ülkeler personel bulunmayan sahada kullanılacak ortak bir telsiz frekansına
sahiptir1. Bir ATC hizmetiyle iletişim kuruyorsanız, telsiz üzerinden değilse,
telefonla inişi rapor etmeyi unutmayın, aksi halde bir arama kurtarma
faaliyeti başlatılabilir.
EXERCISES

Bir iniş bölgesine yapılan bir uçuş yalnızca kapalı bölge iniş teknikleriyle

(UYGULAMALAR) ››

ilişkili becerileri değil, ayrıca çeşitli yüksekliklerde, ileri düzey geçişlerde,
sınırlı güçte ve eğimli arazi operasyonlarında çeşitli ölçeklerdeki haritalar
konusundaki becerileri gerektirecektir.

DUTIES
(GÖREVLER) ››

Uçuşun tek pilot operasyonu olarak yapılacak ve pilotun tüm görevleri kendi
başına yapacak olması ihtimaline rağmen, yolcular, doğru biçimde brifing
aldıkları takdirde - özellikle kablolar, engeller, yabancı madde hasarı, canlı
hayvan, insanlar ve helikopterin rotor rüzgarından etkilenebilecek masalar,
sandalyeler, güneşlikler ve tenteler vb. gibi nesneler gibi iniş yerindeki
tehlikeler için etrafı gözetlemeye yardımcı olabilirler.
Not:
(i)

(ii)

(iii)

Her zaman bir cep telefonu ve olumsuz hava koşulları veya gece
nedeniyle eve dönmek için bir araç kiralamanın gerekmesi halinde bir
sürücü belgesini taşıyın - sadece eve dönmek için olumsuz hava
koşullarında uçuşu zorlamayın.
Mümkünse, iniş yerinde değişiklikleri, durumları, tehlikeleri, canlı
hayvanları vb. güncellemek için kalkıştan hemen önce saha
sahibinden teyit alın.
Varış yerine ulaşmak için önemliyse, hava durumu uygun olmadığında
her zaman alternatif bir plan hazırlayın - olumsuz hava koşullarında
veya kabiliyetlerinizin ötesinde uçmak için kendinizi zorlamayın.

1 Ör. İngiltere’de 135.475 numaralı SAFETYCOM telsiz frekansı belirli bir telsiz frekansının bildirilmediği

bölgelerde kullanım için belirlenmiştir
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2 İNİŞ BÖLGESİNİN
TANIMLANMASI
İniş bölgesinin işaretlenme veya görünür hale getirme ihtimali bulunmamaktadır ve bu nedenle,
havadan belirlemek zor olabilir. Bu yüzden, doğru yere indiğinizden emin olmak için aşağıdaki
tekniklerden bazılarını kullanmak gerekebilir - pilota verilen herhangi bir koordinatın kullanımdan
önce iki kez kontrol edilmesi gerektiği dikkate alınmalıdır.
YOLCULAR

Yolcu, varış yerini bilebilir - ancak havadayken, yolcuların kendi
evlerini bile fark edemedikleri bilinmeyen bir husus değildir.

HARİTALAR

Daha büyük ölçekli haritalar işaretlenmiş olarak münferit binaları ve
arazileri içerecektir.

GPS

GPS, 100 m’nin altına kadar hassasiyet sağlayabilir ve böylece, alana
ulaşabilirsiniz, ancak bir Enlem/Boylam referansı olsa bile münferit
İniş Bölgesi belirlenemeyebilir.

FOTOĞRAFLAR

Düzenli olarak kullanılan bir bölgenin fotoğrafı, bir broşürde veya bir
İniş Bölgesi dizininde olabilir.

GOOGLE EARTH

Uydu tarafından oluşturulan bir resim, havadan bir plan görünümünü
verme avantajına sahiptir, ancak güncelliğini yitirmiş olabilir.

İNİŞ BÖLGESİ
MALUMAT YAYINLARI

Daha yaygın biçimde kullanılan bölgeler, normal olarak İniş Bölgesi
rakımı, frekanslar, yerel tehlikeler, kaçınma alanları, önerilen
yaklaşma yolları vb. dahil olmak üzere havacılık ile ilgili tavsiyeyi
içerme avantajına sahip olan yayımlanan bir İniş Bölgesi malumat
yayınlarında görülebilir.

SAHA SAHİBİ /
OPERATÖRÜ

İniş bölgesini ve yerel kaçınılması gereken şeyleri, tehlikeleri ve canlı
hayvanları ayrıntılı olarak açıklayabilecek saha sahibini kalkıştan
önce telefonla arayın. Ancak, saha sahibinin kabloları bir tehlike
olarak değerlendirmeyecek şekilde ‘havacılık konusunda bilgi sahibi
olmayabileceğinin’ farkında olun.

DİĞER PİLOTLAR

Daha önceden bir İniş Yerinde bulunan bir pilotla konuşmak, onlardan
saha hakkında ayrıntıları, en iyi yaklaşmayı ve havacılık tehlikeleri
öğrenme avantajını sağlar.

İŞARETLEYİCİLER

Bir iniş yeri konumu belirten bir ‘H’ helikopter platformu işaretine veya
bir rüzgar tulumuna sahip olabilir - ancak geçici işaretleyiciler
kullanılıyorsa, yerlerine güvenli biçimde takılmalarını ve hava aracının
rotor rüzgarıyla pallere doğru uçmamalarını sağlayın.
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3 İNİŞ BÖLGESİNİN ÖN KEŞFİ
3.1

Giriş
Bir iniş yerinin havadan ön keşfi, bölge önceden kullanılmış olsa bile, bölgenin münferit pilot/hava
aracı kabiliyeti için uygunluğunu, belirli rüzgar hızını, en iyi yaklaşma/kalkış yolunu ve yerel
tehlikeleri değerlendirmek için zorunludur.
Ön keşif yapıldığında, çevreye verilecek gürültünün/rahatsızlığın en aza indirilmesi ve ayrıca motor
arızası durumunda başarılı bir iniş için olası en iyi şansı sunacak bir yükseklik/hız
kombinasyonunda uçmak gereklidir. Buna istinaden bir ilke olarak:
Her zaman çevreye dikkat ederek ve dikkatli biçimde uçun, asla gereken daha yavaş veya
daha alçak uçmayın!
HIZ

Ön keşif, Vy’ye yakın nominal bir hızda, ancak özellikle çapraz
rüzgara/karşı rüzgara uçulduğunda 40 Kt’tan veya VTOSS’tan daha yavaş
olmayacak şekilde uçularak yapılmalıdır, bu sayede Kuyruk Rotor Etkinlik
Kaybı (LTE) ve Güçlü Çöküş olasılığı azalacak ve motor arızası durumunda
rotor enerjisinin sürdürülmesine yardımcı olacaktır (bkz. EHEST HE1
Emniyetle ilgili Hususlar Broşürü, Helikopter Pilotlarının Kabiliyetlerini
Geliştirme Yöntemleri).

YÜKSEKLİK

Ön keşif için gerekenden daha düşük irtifada uçuş yapılmamalı ve ideal
olarak 500 ft üstünde veya motor arızası durumunda uçuş manuelinde
verilen yükseklik hızı diyagramında belirtilen yükseklikten ve yerel nüfusun
gereksiz biçimde rahatsız edilmesinden kaçınmak için daha düşük bir
irtifada yapılmamalıdır. Bir iniş yerinin ön keşfi normal olarak minimum
sayıda turla emniyetli bir yükseklikte tamamlanabilir; zor arazide, meskun
mahalde veya karmaşık bir iniş bölgesinde, önce ‘yüksek’ sonra ‘düşük’
irtifalı bir ön keşif ve muhtemelen temsili yaklaşma yapmak gerekli olabilir.

Bir iniş bölgesinin havadan keşfinin yüksek düzeyli bir durumsal farkındalığı gerektirdiği dikkate
alınmalıdır. Birkaç kaza, pilotların bir iniş yeri ön keşfinin yapılması esnasında ve hava hızının
azalması, GÜÇLÜ ÇÖKÜŞ veya gerileyen pal stoluna yol açan bir Alçalma Oranının (ROD)
oluşması ve artan iş yükünden dolayı dikkatlerinin dağıldığı durumlarda yaşanmıştır.
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3.2

Ön Keşif Tipleri
Çok sayıda ön keşif tarzı kullanılabilir:
ORBİTAL

Bu normal olarak uçulması en kolay tekniktir. İniş bölgesinin etrafında bir
yörüngede, sıklıkla iniş bölgesi pilot tarafında kalacak şekilde ve bu sayede
bölgenin azami görünürlüğü sağlanarak uçmayı içerir. Ancak, pilotun iniş
bölgesi etrafında ön keşif amacıyla uçarken motor arızası durumunda
emniyetli önlem amaçlı iniş bölgelerini belirlemesini de gerektirir. Çok küçük
bir bölgenin etrafında veya güçlü rüzgar koşullarında düzgün biçimde
uçmak zor olabilir (BKZ. ŞEKİL 1).

UÇARAK
YANINDAN
GEÇME

İniş bölgesinin etrafında emniyetli biçimde orbital ön keşif uçuşu yapmak
mümkün olmadığında (ör. Arazinin bir tarafının acil durum inişi için uygun
olmaması halinde), uygun bir alan üzerinden İniş Bölgesinin yakınından
ideal olarak ön keşif unsurlarını tamamlamak için iniş bölgesi pilot tarafında
kalacak şekilde uçmak mümkün olabilir. Ardından ikinci veya üçüncü bir
yanından geçiş için yeniden konumlanmak gerekli olabilir. Bu, acil durum
inişi için daha uygun bir arazinin üzerinde iniş bölgesinde rüzgar altı
unsurlardan uzağa uçularak gerçekleştirilebilir.

HOVER

Son çözüm olarak, helikopteri iniş bölgesini keşfetmek için ‘yer etkisinin
dışında’ yüksek hover pozisyonuna getirmek mümkün olabilir. Ancak bu
teknik, güç marjları, kaçınma eğrisi/yükseklik hız diyagramı, rüzgar
hızı, kaçış yolları, yüksek hover pozisyonundayken motor arızası
durumunda uygun acil iniş yerinin önceden tanımlanmasını
gerektirmesi nedeniyle, eğitim ve pilot tarafından helikopterin becerikli
bir kullanımı zorunludur (BKZ. ŞEKİL 3).

SON
YAKLAŞMA

3.3

Deneyimli bir pilot veya iniş yerini bilen (ve önceden bölgenin keşfini yapmış
olan) bir pilot bölgeye uzun bir son yaklaşmayı uçarken önceki keşfini
güncelleyebilir.

Keşif
Keşif, en iyi yaklaşma yolunu ve kaçırılan yaklaşma güzergahını belirlemek amacıyla
aşağıdaki noktaları (sıklıkla 5S olarak atıfta bulunulur) belirlenmelidir:
BOYUT

İniş bölgesi benim için (benim tecrübe düzeyimde) - bu boyuttaki hava
aracını (hava aracı boyutları) indirmek üzere yeterince büyük mü - ve hangi
tipteki yaklaşma uçmak için gerekecek (ör. büyük bir alan - tek açılı
yaklaşma, orta boyutlu alan - bir çift açılı yaklaşma veya küçük bir alan - bir
dik yaklaşma) ve hangi tipte kalkış yapmaya karar vereceğim?
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ŞEKİL 1
ORBİTAL

İdeal olarak Vy’de ve
500’in altına
inmeden uçun

ŞEKİL 2
UÇARAK YANINDAN
GEÇME

İdeal olarak Vy’de ve
500’in altına
inmeden uçun

Üzerinden
uçulmayacak alan

ŞEKİL 3
HOVER

Son yaklaşma için
yeniden konumlanılacak

Motor arızası
veya acil durumda

uçuş yolu

alanı temizleyin

Yükseklik/hız eğrisinin üzerinde
kalan rüzgar içine doğru hover
pozisyonunu sürdürün

Bu teknik eğitim ve pilot
tarafından helikopterin becerikli
bir şekilde kullanımını gerektirir
ve yalnızca son çözüm olarak
kullanılmalıdır.
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ŞEKİL

Rüzgar hızına veya yaklaşmanın/kalkışın yönüne göre iniş bölgesinin şekli
nedir? Not: hafif rüzgar şartlarında rüzgarın yaklaşma/kalkış yönünü
belirlemesi gerekli olmayabilir ve daha emniyetli yaklaşma/kalkış güzergahı
meskun mahallerden ve ağaçlık alanlardan kaçınılarak belirlenebilir. Pilotlar,
güneş parlaması veya iniş bölgesine düşen gölge nedeniyle azalan görüş
sahası içine uçma konusunda dikkatli olmalıdırlar.

ÇEVRE

DIŞ - (DIŞ) Tur için kullanılacak herhangi bir işaretleyicinin belirlenmesi
dahil olmak üzere ön keşif yapılırken üzerinden uçulacak (dikkatli ve
çevreye dikkat edilerek) emniyetli bir alanın tespit edilmesi.
İÇ - Yakın iniş bölgesi alanındaki tehlikeleri ve özellikle dik bir yaklaşma
kullanılacaksa, manevra/iniş için alanın merkezini tespit etmek üzere iniş
bölgesinde kullanılacak herhangi bir ileri veya yan işaretleyicileri belirleyin.

EĞİM

İniş bölgesinde algılanabilir eğimi belirleyin. Bu, iniş bölgesinde manevra
yaparken, normal olarak normal hover pozisyonundan biraz daha yüksek bir
pozisyona gelerek teyit edilir. Arazinin düz olmadığını varsaymak ve herhangi

bir hazırlanmamış yüzeye inerken eğimli arazi tekniklerini kullanmak önerilir.
YÜZEY

Yeterli hava aracı yer açıklığını kontrol etmek dahil olmak üzere iniş için
uygunluğu sağlamak üzere iniş yeri yüzeyinin niteliğini belirleyin - uzun otlar
alçak kızaklı hava aracı için tehlikeli olan ağaç kökleri gibi engelleri
gizleyebilir. Bu, iniş bölgesinde manevra yaparken, normal olarak normal
hover pozisyonundan biraz daha yüksek bir pozisyona gelerek teyit edilir.
Normalde ‘sıfır hızda’ iniş gibi özel iniş teknikleri gerektiren gevşek kar veya
kumla kaplı yüzeylere inerken son derece dikkatli olunmalıdır.

Bir pilot bir İniş Bölgesi ön keşfi yapma konusunda yetkin hale geldiğinde, mümkünse etrafından
birkaç tur atarak emniyetli bir yükseklikten tüm gerekli bilgileri edinmek mümkün olabilir. Ancak,
deneyimsiz bir pilot için veya daha karmaşık bir LS ile karşılaşıldığında, ilk önce ‘yüksek bir keşif’
ardından ‘alçak bir keşif’ yapmak gerekebilir.
Yüksek Keşif
1 >>
Vy hızında, bir motor arızası durumunda açık bir alana otorotasyona izin verecek bir
2 >>
3 >>
4 >>

yükseklikte tur atın.
Boyut, Şekil, Çevre Ortam, Rüzgar Hızı değerlendirildi.
En iyi yaklaşma/pas geçme /tırmanma yoluna karar verin.
İniş bölgesi turu yönüne karar verin - alçak keşif/tur/yaklaşma için işaretleyicileri seçin -

5 >>

teller ve kablolar olup olmadığını kontrol edin.
ATC’ye inme niyeti bildiren telsiz çağrılarını yapın ve uçuş planını kapatın.
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Alçak Keşif
1 >> Vy hızında, motor arızası durumunda açık bir alana otorotasyona izin verecek normal olarak

2 >>

500’ altında olmayan tur atın/yanından geçin/hover pozisyonunda kalın ve kaçınma
eğrisi/yükseklik hız diyagramına dikkat edin.
En iyi yaklaşma yolunu, yaklaşma tipini, pist kaçırma yolunu, kalkış yolunu ve iniş bölgesi

3 >>

turunu onaylayın/yeniden seçin.
Yüzeyi, Eğimi, Engeli, telleri, yabancı madde hasarını vb. kontrol etmek için kısıtlı alanın

4 >>
5 >>

içine bakın.
Alanın merkezinde iniş noktası için ileri ve yan işaretleyicileri seçin.
Radar altimetresini çapraz kontrol edin/İniş bölgesi rakımını belirlemek için barometrik irtifa
ile eşleştirin.

İniş bölgesi üzeri meydan turu
1 >> Tur yönünü seçin, bazen iniş bölgesi ‘pilot tarafında’ olmayabilir.
2 >> Vy hızında, bir motor arızası durumunda açık bir alana otorotasyona izin verecek bir
3 >>

yükseklikte uçun.
Hava aracı tipine uygun şekilde güç kontrolünü yapın (henüz yüksek/alçak keşifte

4 >>

yapılmamışsa) ve uygun yaklaşma/kalkış tekniği için mevcut yeterli güç marjını doğrulayın.
Ön iniş kontrollerini yapın.

Son Yaklaşma/İniş
1 >> Son yaklaşmaya dönün – dönüş tamamlanıncaya kadar ilk başta Vy’yi sürdürün, gerileyen
pal stoluna dikkat edin.
2 >> Alçalma oranı/Hız/Güç marjını kontrol edin ve – GÜÇLÜ ÇÖKÜŞ DURUMUNA dikkat edin.
3 >> Kaçış yollarına, acil durum alanlarına, wind shear ve türbülansa dikkat edin ve aşağıdaki
durumlarda pas geçmeyi değerlendirin:


seçilen yaklaşma başı muhafaza edilemiyorsa,



mevcut güç/güç marjı yaklaşmaya emniyetli biçimde devam etmek için yetersizdir,



alçalma oranı aşırı yükselmiştir,



Yaklaşma hızı aşırı yükselmiştir (özellikle arka rüzgarı nedeniyle aşırı miktarda geri
saykılık uygulamasıyla),

4 >>

 hava hızı, aşırı yüksek alçalma oranıyla 30 kt altına düşerse.
Ön keşifte elde edilen bilgilerin kesinliğini doğrulamak için Yüzeyi, Eğimi, Engeli, telleri,

5 >>
6 >>

yabancı madde hasarını yeniden kontrol edin (bazı engeller belirli yükseklikten görünür
olmayabilir).
Engellerden emniyetli bir açıklığın olmasını sağlayarak yer hızını son safhalarda azaltın.
İdeal olarak kısıtlı alana giden yolun üçte birine kadar olan noktaya kadar sabit açılı bir

7 >>
8 >>
9 >>

yaklaşmayı sürdürün.
Gerekirse, bir yan işaretleyicinin kullanımı yoluyla kuyruk açıklığını sağlayın.
Yüzeyi ve eğitimi kontrol ederken, normal hoverdan biraz daha yüksek bir pozisyonu tutun.
Eğimli arazi tekniğini kullanarak inin.
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Temsili Yaklaşma
Ön keşif özellikle daha küçük bir İniş Bölgesine inmeye çalışıldığında, rüzgar hızı türbülans, güç
marjları, engeller vb. ile ilgili kaygıları ortaya koyarsa, bir temsili yaklaşma değerlendirilmelidir.
Bunun için, tekrar bir yaklaşma için etrafından dönmek için geçiş ve yeniden konumlanma amacıyla
güç marjları, ROD, türbülans vb. izlenirken, yaklaşmada önceden belirlenen bir noktaya veya iniş
bölgesinin üzerindeki yüksekliğe hava hızı/ geçiş kaldırıcı güç sürdürülerek uçulur... Ancak
yapmanın emniyetli olduğu değerlendirilirse, inişe devam etme seçeneği de açık tutulur. (Not: Belirli
Eyaletlerde, kalkış ve iniş haricinde 500 fitin altına alçalmaya izin verilmez, ancak bölgenin
yaklaşmaya uygun olmadığı ortaya çıkarsa, inmek için ilk amacınız olması nedeniyle bir çevre turu
atılmasına izin verilebilir.)

3.4

İniş Bölgesi Meydan Turu
Aşağıda, bir iniş bölgesine dair tipik bir örnek verilmektedir.

daha iyi bir görüş
elde etmek için iniş
bölgesini pilot
tarafında tutun

yanından uçup
geçerken beş S’i
değerlendirin

dönüş
noktası

rüzgara karşı

alçalma oranını, hızı ve

alçalma oranını, hızı ve

güç marjını izleyin

güç marjını izleyin

son yaklaşma

çapraz
temel

üzerinden
uçtuğunuz şeye
dikkat edin

her zaman bir
kaçış yolunuz
olsun

rüzgar
çevresinde tur
atma

rüzgar altı
iniş öncesi
kontroller

mümkün
enkısa
kısa
mümkün olan
olan en
sürede güç
güç kontrolü
sürede
kontrolü
yapın
yapın

dönüş
noktası
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4 YAKLAŞMA TİPLERİ
4.1

Tek Açılı Yaklaşma


İniş noktası görülünceye kadar yüksekliği muhafaza edin.



Küçük kolektif hareketlerle görüş hattını koruyun.



Güçlü Çöküş Durumundan kaçınmak ve ayrıca alçalma oranını yakalamak için büyük/hızlı
kolektif girişleri gerektirebilecek aşırı alçalma oranlarını önlemek için güç/hız kombinasyonu
ile kararlı, kontrollü bir alçalma oranını sürdürün.

4.2



Sonraki safhalarda, görünür yer hızını yavaşlatmak için hızı azaltın.



Normal hoverdan biraz daha yüksek pozisyonda bir yer etkisini oluşturmak üzere alçalın.

Çift Açılı Yaklaşma


Başlangıçta, dar bir açıyla iniş bölgesinin diğer tarafında bir noktaya iniş alanı görülünceye
kadar uçulabilir.

4.3



İniş noktası görünür olduğunda, hover pozisyonunu almak üzere son yaklaşma için açı
dikleştirilir.



Küçük kolektif hareketlerle görüş hattını sürdürün.



Güçlü Çöküşten kaçınmak ve ayrıca alçalma oranını yakalamak için büyük/hızlı kolektif
girişleri gerektirebilecek aşırı alçalma oranlarını önlemek için güç/hız kombinasyonu ile
kararlı, kontrollü bir alçalma oranını sürdürün.



Sonraki safhalarda, görünür yer hızını yavaşlatmak için hızı azaltın.



Normal hoverdan biraz daha yüksek pozisyonda bir yer etkisini oluşturmak üzere alçalın.

Dikey Yaklaşma


İniş bölgesinin merkezi üzerinde yer etkisi dışında bir hover pozisyonuna dar açılı yaklaşma
yapın, artan güç gerekliliğine dikkat edin ve kontrollü alçalma için yeterli güç marjını
sağlayın.



Yan işaretleyicilerin kullanımı yoluyla yer pozisyonunu sürdürerek dik olarak alçalın.



Güçlü Çöküşten kaçınmak ve ayrıca alçalma oranını yakalamak için büyük/hızlı kolektif
girişleri gerektirebilecek aşırı alçalma oranlarını önlemek için güç/hız kombinasyonu ile
kararlı, kontrollü bir alçalma oranını sürdürün.



Normal hoverdan biraz daha yüksek pozisyonda bir yer etkisini oluşturmak üzere alçalın.
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ŞEKİL 5
TEK AÇILI
YAKLAŞMA

ŞEKİL 6
ÇİFT AÇILI
YAKLAŞMA

ŞEKİL 7
DİKEY YAKLAŞMA

18 >> Havaalanı Dışında İniş Bölgesi Operasyonları

5 İNİŞ BÖLGESİNDE MANEVRA
Rotor kanadı çarpması/kuyruk çarpması/FOD tehlikesi nedeniyle, iniş bölgesinde manevra yalnızca
tamamen gerekli olduğunda yapılmalıdır. Gerek hava aracını park etmek veya kalkış için
hazırlamada yeniden konumlandırmak için manevra yapmak gerekirse, aşırı dikkatli olunmalıdır ve
iyi bir gözetleme yaparak normalden biraz daha yüksek veya daha yavaş taksi yapılması
önerilebilir.
‘Hazırlanmamış bir bölgeye’ inildiğinde veya kalkıldığında, özellikle yüzeyin kaplı olabileceği uzun
otlarda her zaman eğimli arazi tekniklerinin kullanılması önerilir. Uzun otlara iniş yapıldığında,
pilotlar özellikle kuru koşullarda egzozu yere yakın bir hava aracıyla bir yangına neden olma riskinin
farkında olmalıdırlar.
Görüşü kısıtlayabilecek olası yabancı madde hasarının, uçan kumun, samanın, karın vb. farkında
olun.
Kuyruk Merkez olacak Şekilde Hoverda Dönüşler


Normal hover pozisyonundan biraz daha yüksek bir pozisyonu benimseyin.



Kuyruğu aynı yer pozisyonu üzerinde muhafaza edin.



Hava aracını pilotun görebileceği yönde döndürün (diğer deyişle, pilot tarafı).



Dönüş boyunca etraftaki engelleri gözetleyin.



Pal uçlarını izleyin ve sarkmış dallara dikkat edin.

Yanal Hareket


Normal hover pozisyonundan biraz daha yüksek bir pozisyonu benimseyin.



En azından pilotun görebileceği yönde bir hava aracı uzunluğunda başı tutarken, hover
pozisyonunda yana taksi yapın (diğer deyişle, pilot tarafı).



90 derece dönüş yapın, böylece hava aracının konumlandığı yerde kuyruk şimdi bilinen
temiz alandadır.



Başlangıç başına geri dönünceye kadar (gerekirse) tekrar edin.



Dönüş boyunca etraftaki engelleri gözetleyin.



Pal uçlarını izleyin ve sarkmış dallara dikkat edin.
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KUYRUK
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6 KALKIŞ
Bir iniş bölgesinden kalkıştan önce, iniş bölgesinin kapsamlı bir ‘keşfi’ tehlikeler, engeller, rüzgar
hızı, güneş pozisyonu ve olası emniyetli kalkış güzergahları dikkate alınarak yapılmalıdır. Uçuştan
önce Hava Aracı Uçuş Kılavuzundan bir güç marjı hesaplaması yapılmalı ve gerçek güç marjını
kontrol etmek için hoverda güç kontrolü gerekli olabilir. Yolcular/kargo boşaltılmış veya alınmışsa,
ağırlık merkezinin ve yüklemenin yeniden hesaplanmasına özel olarak dikkat edilmelidir.
Ardından, pilot kendisine ‘buradan çıkmanın en güvenli yolu nedir?’ sorusunu sorarak iniş
bölgesinden tırmanma yolunu belirlemelidir.
Dikkate alınacak hususlar aşağıdakileri içermelidir:


Kalkış hattındaki engeller.



Rüzgar hızı.



Güneş pozisyonu.



Güç marjı.



Emniyetli acil durum kaçış yolları/iniş alanları.



Tırmanma yolunda bitki örtüsü, canlı hayvan, insanlar, binalar.



Ticari operasyonlar/hava aracı kısıtlamaları.

Not:

Rüzgar hafifse, kalkış hattı iniş güzergahı ile aynı olabilir.
Güç sınırlıysa ve alan izin verirse, geçiş kaldırıcı kuvveti daha kolay kazanmak ve tüm alanı
kullanmak için bölgenin en başına taksi yapılabilir.

Yükseklik/hız diyagramında uzun süreler kalmayı gerektiren dikey tırmanışlar yalnızca son çözüm
olarak kullanılmalıdır.
Bir iniş bölgesinden kalkış ve ayrılış için önerilen sıra:


Kalkış öncesi kontroller.



Eğimli arazi tekniklerini kullanarak gözetleme - kalkış.



Güç kontrolünü ve kalkış sonrası kontroller.



Kalkış hattını onaylayın veya yeniden seçin.



Gerekirse alanda yeniden konumlanın.



Uygun şekilde ileri ve yanal nirengiler seçin.



Yukarıyı gözetleyin - baş üstü engelleri kontrol edin.



Uygun teknik kullanarak geçiş kaldırıcı kuvveti sağlayın.



Özellikle iniş bölgesinin üzerinden uçan, yaklaşan/ayrılan herhangi bir hava aracına karşı
dikkatli biçimde çevreyi gözetleyin.

Eğitim broşürü >> 21

6.1

Yükselerek Kalkış


Hava aracını ilerideki engellerden mümkün olan azami mesafede alçak hover pozisyonuna
alın.



Yumuşak biçimde gücü azami güce kadar artırın ve başı tutarken dikey olarak tırmanın.



Tırmanma durmadan önce, en az engel seviyesine kadar dikey kalkışı muhafaza edin.
Engellerle aynı seviye sağlanırken dikey tırmanış hızı muhafaza edilmelidir.



Hava aracını en yüksek noktaya hedefleyin, ancak en azından engelin en üstüyle eşit
oluncaya ve helikopter tırmanıncaya kadar engele doğru ivmeyi artırmayın.



Engelin en üstüyle eşit seviyeye geldiğinde, engeli aşmak için hızı, en iyi tırmanma açısına
ayarlayın.

Not:

Tırmanmayı sürdürmek ve engelleri aşmak için yetersiz güç olması halinde, bir geçiş
denenmemeli ve hava aracı tekrar iniş bölgesine geri inmelidir.

6.2

Dikey Tırmanma (yer etkisi dışında)


İniş bölgesinin ortasında alçak hover pozisyonuna geçin.



Tırmanma esnasında hiçbir ileri/yan/geri hareketin olmamasını sağlamak için ileri ve yan
nirengileri belirleyin.



Yumuşak biçimde gücü mevcut azami güce kadar artırın ve baş tutarken dikey olarak
tırmanın.



İlk tırmanma oranının yükseklikle azaldığını dikkate alın.



Engellerden uzaklaşıldığında, bir tırmanma oranını muhafaza ederek, yükseklik kaybını
önleyerek ileri doğru yumuşak bir hızlanma sağlayın.

Not:

Tırmanmayı muhafaza etmek için güç yetersiz ise, dikey olarak alçalın ve tekrar iniş
bölgesine inin.
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7 PİLOT HATALARI
Aşağıdakiler havaalanı dışındaki iniş bölgelerinde oluşmuş ve bazıları kazalarla sonuçlanmış
yaygın pilot hatalarıdır:


Bir iniş bölgesi keşfi esnasında kuyruk rotoru etkinliği ile sonuçlanan yan bacak/rüzgar altına
dönerken sürat kaybı.



Son yaklaşmaya dönüşte düşük hava hızında ve Güçlü Çöküş ile sonuçlanan düşük hava
hızı ve uygulanan güç ile aşırı bir alçalma oranına yol açacak şekilde çok yüksek/çok
hızlı/çok yakın dönmek.



Rüzgar hızı ve yönünün yanlış belirlenmesi nedeniyle sert inişlere ve/veya aşırı güç
taleplerine neden olan arka rüzgar alçalmaları.



İniş bölgesinde görünmeyen engellere pal uçları ya da kuyruğun çarpması.



İnsanlara kuyruk/ana rotor kanatlarının çarpması.



Görünmeyen engel üzerine iniş nedeniyle hava aracının altının zarar görmesi.



İniş/kalkışta eğimli arazi tekniğinin kullanılmaması nedeniyle, hava aracının devrilmesi.

ÖZET
Bir havaalanı veya pist gerekliliği olmadan
seçilen varış yerine uçma ve inme
özgürlüğü, helikopterin orijinal olarak
kullanılmak üzere tasarlanmış benzersiz
yeteneklerini kullanır. Çok kullanışlı
olmasına karşın, varış yerinize mümkün
olduğunca yakın ve emniyetli biçimde
inmek son derece zorlu ve ödüllendirici
olabilir.

Ancak, her zaman bir ‘havaalanı dışındaki
bölgeye’ yüksek düzeyde pilotaj becerileri,
tam hava aracı performans bilgisini ve bu
beceri emniyetli biçimde kullanılacaksa,
değişen ortamın mekansal farkındalığını
gerektiren inişle ilişkili içsel risklerin
bulunduğu hatırlanmalıdır.
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